
Regeringens proposition 
1993/94: 100 

Förslag till statsbudget för budgetåret 
1994/95 

Enligt 9 kap. 6 § regeringsformen avger regeringen härmed sitt förslag 
till statsbudget för budgetåret 1994/95 och föreslår att riksdagen beräknar 
inkomster och beslutar om utgifter för staten i enlighet med de specifika
tioner som fogats till förslaget. 

Stockholm den 22 december 1993 

Carl Bildt 

Anne Wibble 
(Finansdepartementet) 

Propositionens huvudsakliga innehåll 

Förslaget till statsbudget för budgetåret 1994/95 visar en omslutning av 
532 129 miljoner kronor. Detta innebär en minskning i förhållande till 
regleringsbreven för innevarande budgetår med 17 533 miljoner kronor. 
Budgetförslaget utvisar ett underskott på 172 486 miljoner kronor, vilket 
är 45 591 miljoner kronor mindre än vad som nu beräknas bli utfaliet av 
statsbudgeten för budgetåret 1993/94. 

Statens lånebehov under budgetåret 1994/95 beräknas uppgå till 220 260 
miljoner kronor. 

I Riksdagen 1993194. I sam/. Nr 100 

Rättelse: S. 4 Tillägg till samtliga siffror: 000 
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Förslagen rörande de inkomst- och utgiftsposter som ingår i statsbudgeten Prop. 1993/94: 100 
redovisas närmare och motiveras i bilagor till propositionen enligt 
följande förteckning. Bilagan 1 behandlar den ekonomiska politiken och 
budgetpolitiken och innehåller en preliminär nationalbudget för år 1994. 

Bilaga 1 

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 

Bilaga 18 

Bilaga 19 

Finansplanen 

Statschefen och regeringen (första huvudtiteln) 

Justitiedepartementet (andra huvudtiteln) 

Utrikesdepartementet (tredje huvudtiteln) 

Försvarsdepartementet (fjärde huvudtiteln) 

Socialdepartementet (femte huvudtiteln) 

Kommunikationsdepartementet (sjätte huvudtiteln) 

Finansdepartementet (sjunde huvudtiteln) 

Utbildningsdepartementet (åttonde huvudtiteln) 

Jordbruksdepartementet (nionde huvudtiteln) 

Arbetsmarknadsdepartementet (tionde huvudtiteln) 

Kulturdepartementet (elfte huvudtiteln) 

Näringsdepartementet (tolfte huvudtiteln) 

Civildepartementet (trettonde huvudtiteln) 

Miljö- och naturresursdepartementet 
(fjortonde huvudtiteln) 

Riksdagen och dess myndigheter m. m. 
(femtonde huvudtiteln) 

Räntor på statsskulden, m.m. (sextonde huvudtiteln) 

Oförutsedda utgifter (sjuttonde huvudtiteln) 

Beredskapsbudget för totalförsvarets civila del 

När det gäller anslag till riksdagen och myndigheter under riksdagen har 
Riksdagens förvaltningsstyrelse den 8 december 1993 beslutat om förslag 
till anslag för nästa budgetår under femtonde huvudtiteln. Förslagen har 
överlämnats till Finansdepartementet och återfinns i bilaga 16. 
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REGERINGENS FÖRSLAG TILL 

STATSBUDGET 
FÖR BUDGET ÅRET 

1994/95 

Prop. 1993/94: 100 
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Statsbudget för budgetåret 1994/95 

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

Underskott 

Summa kr 

Prop. 1993/94: 100 

321 528 515 000 
29 248 710 000 

31 640 000 
7 029 045 000 
1 805 000 000 

359 642 910 000 

172 485 658 000 

Summa kr 532 128 568 000 
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Urgiftsanslag: 
Statschefen och regeringen 
Justitiedepartementet 
Utrikesdepartementet 
Försvarsdepartementet 
Socialdepartementet 
Kommunikationsdepartementet 
Finansdepartementet 
Utbildningsdepartementet 
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 utgiftsbehov, netto 

Prop. 1993/94: 100 

1 757 978 000 
19 475 076 000 
16 959 481 000 
39 721 506 000 

127 809 349 000 
29 287 281 000 
84 604 149 000 
33 038 652 000 
6 251 959 000 

47 474 542 000 
14 759 718 000 
4 001 092 000 
2 216 715 000 
2 406 369 000 

863 701 000 
85 000 000 000 

1 000 000 515 628 568 000 

4 500 000 000 4 500 000 000 

12 000 000 000 12 000 000 000 

Summa kr. 532 128 568 000 
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Specifikation av statsbudgetens inkomster 1994/95 
1994/95 

1000 Skatter 

1100 Skatt på inkomst 

1110 Fysiska personers inkomstskatt 
1111 Fysiska personers inkomstskatt 

1120 Juridiska personers inkomstskatt 
1121 Juridiska personers inkomstskatt 
1122 Avskattning av företagens reserver 
1123 Beskattning av tjänstegruppliv 

1130 Ofördelbam inkomstskatter 
1131 Ofördelhara inkomstskatter 

1140 Övriga inkomstskatter 
1141 Kupongskatt 
1142 Utskiftningsskatt och ersättningsskatt 
1143 Bevillningsavgift 
1144 Lotteriskatt 

1200 Lagstadgade socialavgifter 

1211 Folkpensionsavgift 
1221 Sjukförsäkringsavgift, netto 
1222 Allmän sjukförsäkringsavgift 
1231 Barnomsorgsavgift 
1241 Uthildningsavgi ft 
1251 Övriga socialavgifter, netto 
1271 Inkomster av arbetsgivaravgifter till 

arhetarskyddsverket och arbetsmiljöinstitutets versamhet 
1291 Särskild löneskatt 

1300 Skatt på egendom 

1310 Skatt pd fast egendom 
1311 Skogsvårdsavgifter 
1312 Fastighetsskatt 

Prop. 1993/94: 100 

Tusental kronor 

321 528 515 

48 783 000 

18 149 {)()() 
18 149 000 

24 820 {)()() 
19 138 000 
4 564 000 
1 118 000 

2 096 {)()() 
2 096 000 

3 718 {)()() 
600 000 

0 
5 000 

3 113 000 

62 775 000 

37 416 000 
8 623 000 
3 988 000 

0 
0 

5 200 000 

571 000 
6 977 000 

22 288 215 

14 679 215 
0 

14 679 215 
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1994/95 

1320 Förmögenhetsskatt 
1321 Fysiska personers förmögenhetsskatt 
1322 Juridiska personers förmögenhetsskatt 

1330 Arvsskatt och gdvoskatt 
1331 Arvsskatt 
1332 Gåvoskatt 

1340 Övrig skatt på egendom 
1341 Stämpelskatt 

1400 Skatt på varor och tjänster 

1410 Allmtt11na försäljningsskatter 
1411 Mervärdesskatt 

1420, 1430 Skatt på specifika varor 
1421 Bensinskatt 
1423 Försäljningsskatt på motorfordon 
1424 Tobaksskatt 
1425 Skatt på spritdrycker 
1426 Skatt på vin 
1427 Skatt på maltdrycker 
1428 Energiskatt 
1429 Särskild avgift på svavelhaltigt bränsle 
1431 Särskild skatt på elektrisk kraft från kärnkraftverk 
1434 Skatt på viss elektrisk kraft 
1435 Särskild skatt mot försurning 

1440 Överskott vidförsttljning av varor med statsmonopol 
1442 Systembolaget AB:s inlevererade överskott 

1450 Skatt på tjänster 
1452 Skatt på annonser och reklam 
1454 Skatt på spel 

14(5() Skatt på vttgtra.fik 
1461 Fordonsskatt 

1470 Skatt på import 
14 71 Tullmedel 

Prop. 1993/94: 100 

Tusental kronor 

2 159 ()()() 
2 095 000 

64 000 

950 ()()() 
800 000 
150 000 

4 500 ()()() 
4 500 000 

187 682 300 

111 706 ()()() 
111 706 000 

63 963 700 
22 124 000 

1 340 000 
7 625 000 
6 417 000 
3 244 000 
2 990 200 

19 090 000 
500 

142 000 
928 000 

63 000 

200 ()()() 
200 000 

1 157 ()()() 
1 027 000 

130 000 

3 874 ()()() 
3 874 000 

6 381 600 
6 381 600 
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1994/95 

1480 Övriga skatter på varor och tjiJnster 
1481 Övriga skatter på varor och tjänster 

2000 Inkomster av statens verksamhet 

2100 Rörelseöverskott 

2110 AffiJrsverkens inlevererade överskott 
2111 Postverkets inlevererade överskott 
2113 Statens järnvägars inlevererade överskott 
2114 Luftfartsverkets inlevererade överskott 
2116 Affärsverket svenska kraftnäts inlevererade 

utdelning 
2118 Sjöfartsverkets inlevererade överskott 
2119 Affärsverket svenska kraftnäts inleverans av 

motsvarighet till statlig skatt 

2120 Övriga myndigheters inlevererade överskott 
2124 Inlevererat överskott av Riksgäldskontorets 

garanti verksamhet 
2125 Inlevererat överskott av åtgärder för att 

stärka det finansiella systemet 

2130 Riksbankens inlevererade överskott 
2131 Riksbankens inlevererade överskott 

2150 Överskott frdn spelverksamhet 
2151 Tipsmedel 
2152 Lotterimedel 

2200 Överskott av statens fastighetsförvaltning 

2210 Överskott av fastighetsförvaltning 
2214 Överskott av Byggnadsstyrelsens verksamhet 

2300 Ränteinkomster 

2310 , 2320 Rtintor pd ntiringsldn 
2314 Ränteinkomster på lån till fiskerinäringen 
2316 Ränteinkomster på vattenkraftslån 

Prop. 1993/94:100 

Tusental kronor 

400 000 
400 000 

29 248 710 

13 028 268 

496 789 
0 
0 

161 589 

200 000 
49 700 

85 500 

172 868 

172 868 

0 

JO 400 000 
10 400 000 

1958611 
1 296 000 

662 611 

2 145 000 

2 145 000 
2 145 000 

4 033 046 

88 613 
11 412 

93 
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1994/95 

2318 Ränteinkomster pl statens lån till den 
mindre slceppsfarten 

2321 Ränteinkomster pl skogsväglån 
2322 Räntor pl övriga näringslån, Kammarkollegiet 
2323 Räntor pA övriga näringslån, Statens jordbruksverk 
2325 Räntor pA Postverkets statslån 

2330 Rllntor pd bostadsldn 
2332 Ränteinkomster pl lån för bostadsbyggande 
2333 Ränteinkomster på lån för bostadsförsörjning för 

mindre bemedlade barnrika familjer 
2334 Räntor på övriga bostadslån, boverket 

2340 Rllntor pd studieldn 
2341 Ränteinkomster pl statens lån för 

universitetsstudier och garantilån för studera 
2342 Ränteinkomster på allmänna studielån 

2350 Rllntor pd energisparldn 
2351 Räntor på energisparlån 

2360 Rllntor pd medel av.ratta till pensioner 
2361 Räntor på medel avsatta till folkpensionering 

2370 Rllntor pd beredskapslagring 
2371 Räntor på beredskapslagring och 

förridsanläggningar 

2380, 2390 Övriga rllnteinkomster 
2383 Ränteinkomster på statens bosättningslån 
2385 Ränteinkomster på lån för studentkårslokaler 
2386 Ränteinkomster på lån för allmänna samlingslokaler 
2389 Ränteinkomster på lån för inventarier 

i vissa specialbostäder 
2391 Ränteinkomster på markförvärv för 

jordbrukets rationalisering 
2392 Räntor pA intressemedel 
2394 övriga ränteinkomster 
2395 Räntor på särskilda räkningar i Riksbanken 

t • Riksdagen 1993194. I sam/. Nr 100 

Prop. 1993/94:100 

Tusental kronor 

300 
6 

15 102 
1 700 

0 

2 981 785 
2 980 000 

85 
1 700 

19 630 

130 
19 500 

114 300 
114 300 

6000 
6 000 

539 958 

539 958 

282 760 
0 

60 
8 000 

40 

700 
6 875 

161 085 
106 000 
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1994/95 

2400 Aktieutdelning 

2410 Inkomster av statens aJaier 
2411 Inkomster av statens aktier 

2500 OfTentligrlttsliga avgifter 

2511 Expeditions- och ansökningsavgifter 
2522 Avgifter för granskning av filmer och videogram 
2524 Bidrag för ungdomspraktik 
2527 Avgifter för statskontroll av krigsmaterieltillverkningen 
2528 Avgifter vid bergsstaten 
2529 Avgifter vid patent- och registreringsväsendet 
2531 Avgifter för registrering i förenings- m.fl. register 
2532 Avgifter vid kronofogdemyndigheterna 
2534 Avgifter för körkort och motorfordon 
2535 Avgifter för statliga garantier 
2536 Lotteriavgifter 
2537 Miljöskyddsavgift 
2538 Miljöavgift pl bekämpningsmedel och bandelsgödsel 
2539 Täktavgift 
2541 Avgifter vid Tullverket 
2542 Patientavgifter vid tandläkarutbildningen 
2545 Närradioavgifter 
2546 Lokalradioavgifter 
2547 Avgifter för Telestyrelsens verksamhet 
2548 Avgifter för Finansinspektionens verksamhet 
2549 Avgifter för provning vid riksprovp\atser 
2551 Avgifter från kärnkraftverken 
2552 Övriga offentligrättsliga avgifter 

2600 Försäljningsinkomster 

2611 Inkomster vid kriminalvården 
2624 Inkomster av uppbörd av felparkeringsavgifter 
2625 Utförsäljning av beredskapslager 
2626 Inkomster vid Banverket 

2700 Böter m.m. 

2711 Restavgifter och dröjsmAlsavgifter 

Prop. 1993/94:100 

Tusental kronor 

2 455 238 

2 455 238 
2 455 238 

5 035 048 

571 006 
6 500 

800 000 
1 

1 655 
9 500 
9 550 

I 038 000 
1 088 764 

22 620 
1 825 

68 250 
99 922 
30 000 

137 235 
4 500 
3 330 

83 675 
159 000 
99 300 

3 000 
168 235 
629 180 

1190 631 

198 500 
84 615 

225 500 
682 016 

937 479 

535 752 
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1994/95 

2712 Bötesmedel 
2713 Vattenlororeningsavgifter m.m. 
2714 Sanktionsavgifter m.m. 

2800 Övriga inkomster av statens verbamhet 

2811 Övriga inkomster av statens verksamhet 

3000 Inkomster av försåld egendom 

3100 Inkomster av försålda byggnader och maskiner 

3120 Statliga myndigheters inkomster av ftJrsdlda 
byggnader och maskiner 
3124 Statskontorets inkomster av lorsAlda datorer m.m. 

3200 Övriga inkomster av markförsäljning 

3211 Övriga inkomster av markförsäljning 

3300 Övriga inkomster av försåld egendom 

3311 Inkomster av statens gruvegendom 
3312 Övriga inkomster av försåld egendom 

4000 Återbetalning av lån 

4100 Återbetalning av näringslån 

4110 Återbetalning av industrilån 

4120 Återbetalning av jordbrukslån 
4123 Återbetalning av lån till fiskerinäringen 

4130 Återbetalning av övriga niiringsldn 
4131 Återbetalning av vattenkraftslån 

Prop. 1993/94:100 

Tusental kronor 

389 657 
70 

12 000 

424 000 

424 000 

31 640 

0 

0 
0 

1000 

1 000 

30 640 

30 640 
0 

7 029 045 

116 847 

0 

26969 
26 969 

89878 
240 
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1994195 

4133 Återbetalning av statens lån till den 
mindre skeppsfarten 

4135 Återbetalning av skogsväglån 
4136 Återbetalning av övriga näringslån, 

Kammarkollegiet 
4137 Återbetalning av övriga näringslån, 

Statens jordbruksverk 
4138 Återbetalning av tidigare infriade statliga 

garantier 

4200 Återbetalning av bostamlån 

4212 Återbetalning av lån för bostadsbyggande 
4213 Återbetalning av län för bostadsförsörjning 

för mindre bemedlade barnrika familjer 
4214 Återbetalning av övriga bostadslån, Boverket 

4300 Återbetalning av studielån 

4311 Återbetalning av statens lån för universitetsstudier 
4312 Återbetalning av allmänna studielån 
4313 Återbetalning av studiemedel 

4400 Återbetalning av energisparlån 

4411 Återbetalning av energisparlån 

4500 Återbetalning av övriga lån 

4514 Återbetalning av län för studentsUrslokaler 
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 län för svenska FN-styrkor 
4526 Återbetalning av övriga lån 

Prop. 1993/94: 100 

Tusental kronor 

1 900 
25 

80 913 

1 800 

5 000 

4 001900 

4 ()()() 000 

400 
1 500 

2 504 110 

110 
3 000 

2 501 000 

250 000 

250 000 

156 188 

170 
6 500 
3 500 
5 600 

0 
90 

100 000 
40 328 
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1994/95 

5000 Kalkylmässiga inkomster 

5100 Avskrivningar och amorteringar 

5110 Ajfllrsverkens avskrivningar och amorteringar 
5113 Statens järnvägars avskrivningar 

5120 Avskrivningar pdfastigheter 
5121 Avskrivningar på fastigheter 

5130 Uppdragsmyndigheters komplementkostnader 
5131 Uppdragsmyndigheters m. fl. komplementkostnader 

5140 Övriga avskrivningar 
5143 Avskrivningar på ADB-utrustning 
5144 Avskrivningar på fönidsanläggningar 

för civilt totalförsvar 

5200 Sbltliga pensionsavgifter, netto 

5211 Statliga pensionsavgifter, netto 

STATSBUDGETENS TOTALA INKOMSTER 

Prop. 1993/94:100 

Tusental kronor 

1805000 

3 490 000 

0 
0 

580 000 
580 000 

2 900 000 
2 900 000 

10 000 
0 

10 000 

-1 685 000 

-1 685 000 

359 642 910 
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Specifikation av utgiftsanslagen 1994/95 

I. Statschefen och regeringen 

A Kungliga hovstaten 

1 Hans Maj:t Konungens och det Kungliga husets 
hovhållning, förs lagsanslag 

B Kungliga slottsstaten 

1 De kungliga slotten: 
Driftkostnader, förslagsanslag 

2 Kungliga husgerådskammaren, förslagsanslag 

C Regeringen 

1 Regeringskansliet m. m. , ramanslag 

Prop. 1993/94:100 

1 757 978 000 

30 085 000 

30 085 000 

40 474 000 

29 416 000 
11 058 000 

1 687 419 000 

1 687 419 000 
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Il. Justitiedepartementet 

A Allmänna val m.m. 

1 Allmänna val, förs lagsanslag 
2 Stöd till politiska partier, förslagsanslag 
3 Svensk författningssamling, förslagsanslag 
4 Bidrag till vissa internationella 

sammanslutningar m. m., förs lagsanslag 
5 Framtidsstudier, långsiktig analys, m. m., reservations anslag 
6 Bidrag till Stiftelsen för utvecklande av 

god redovisningssed, förslagsanslag 

B Polisväsendet 

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

C Åklagarväsendet 

1 Rik.<;åklagaren, ramanslag 
2 Åklagarmyndigheterna, ramanslag 

D Domstolsväsendet m.m. 

1 Domstolsverket, ramanslag 
2 Domstolarna m. m., ramanslag 

E Kriminalvården 

Kriminalvårdsstyrelsen, ramanslag 
2 Kriminalvården, ramanslag 
3 Utlandstransporter, förs lagsanslag 

Prop. 1993/94:100 

19 475 076 000 

304 608 000 

158 000 000 
127 200 000 

4 512 000 

2 586 000 
11710000 

600 000 

10 725 197 000 

464 528 000 
482 630 000 

1 000 
47 427 000 

9 641 611 000 
89 000 000 

582 476 000 

27 528 000 
554 948 000 

2 599 216 000 

65 328 000 
2 533 888 000 

4 097 214 000 

108 754 000 
3 829 345 000 

159 115 000 
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F Rättshjälp m.m. 

1 Rättshjälpskostnader, förslagsanslag 
2 Rättshjälpsmyndigheten, ramanslag 

Alhnäna advokatbyråer: 
3 Uppdragsverksamhet, förslagsanslag 
4 Driftbidrag, förslagsanslag 
5 Vissa domstolskostnader m.m., förslagsanslag 
6 Diverse kostnader för rättsväsendet, förslagsanslag 

G Övriga myndigheter 

1 Justitiekanslern, ramanslag 
2 Datainspektionen, ramanslag 

Brottsskadenärnnden: 
3 Förvaltningskostnader, ramanslag 
4 Ersättning för skador 

på grund av brott, förslagsanslag 
5 Bråttsförebyggande rådet, ramanslag 

• Beräknat belopp 

Prop. 1993/94: 100 

1068244 000 

779 000 000 
12 549 000 

1 000 
11 010 000 

237 300 000 
28 384 000 

98 121 000 

7 526 000 
21 772 000 

•1 049 000 

•35 000 000 
26 774 000 
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III. Utrikesdepartementet 

A Utrikesförvaltningen m.m. 

1 Utrikesförvaltningen, ramanslag 
2 Kursdifferenser, förs lagsanslag 
3 Honorärkonsuler, förslagsanslag 
4 Nordiskt samarbete, förslagsanslag 
5 Utredningar m.m., reservationsanslag 
6 Officiella besök m. m., förs lagsanslag 
7 Ekonomiskt bistånd till ~enska medborgare 

i utlandet m.m., förslagsanslag 

B Bidrag till vi~ internationella organisationer 

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

och utveckling (OECD), förslagsanslag 
5 Europeiska frihandelssammanslutningen (EFfA), förslagsanslag 
6 Organisationer för internationell handel 

och råvarusamarbete m. m., förs lagsanslag 
7 Internationell råvarulagring, förslagsanslag 
8 Övriga internationeJla organisationer m. m., förslags ans lag 
9 Fredsbevarande verksamhet, reservationsanslag 

10 Konferensen om säkerhet och samarbete 
i Europa (ESK), förslagsanslag 

C Internationellt utvecklingssamarbete 

Bidrag till internationella biståndsprogram, reservationsanslag 
2 Utvecklingssamarbete genom Styrelsen för 

internationell utveckling (SIDA), reservationsanslag 
3 Styrelsen för internationell utveckling (SIDA), ramanslag 
4 Stöd till ekonomiska reformer och skuldlättnad, reservationsanslag 
5 Utvecklingssamarbete genom Beredningen för internationellt 

tekniskt-ekonomiskt samarbete (BITS), reservationsanslag 
6 Beredningen för internationellt tekniskt-

ekonomiskt samarbete (BITS), ramanslag 
7 U-landsforskning genom Styrelsen för 

u-landsforskning (SAREC), reservationsanslag 
8 Styrelsen för u-landsforskning (SAREC), ramanslag 

I** Riksdagen 1993194. I sam/. Nr 100 

Prop. 1993/94:100 

16 959 481 000 

1606342 000 

1 564 784 000 
1 000 

15 500 000 
1 666 000 

10 211 000 
9 680 000 

4 500 000 

1498771 000 

199 206 000 
250 000 000 

30 222 000 

22 573 000 
113 850 000 

9 018 000 
1 750 000 
2 964 000 

836 294 000 

32 894 000 

12 457 200 000 

3 295 000 000 

6 290 000 000 
314 700 000 

1000000 000 

815 000 000 

20 700 000 

425 000 000 
27 500 000 
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9 NäringslivsbistAnd genom Styrelsen för internationellt 
näringslivsbistAnd (SWEDECORP) och Swedfund lnternational AB, 
reservationsanslag 

10 Styrelsen för internationellt näringslivsbistånd 
(SWEDECORP), ramanslag 

11 Styrelsen för u-landsutbildning i Sandö (Sandö U-centrum), ramanslag 
12 Nordiska afrikainstitutet, ramanslag 
13 ProjektbistAnd till vissa länder m. m., reservationsanslag 

D Information om Sverige i utlandet m.m. 

1 Svenska institutet, reservationsanslag 
2 Övrig information om Sverige i utlandet, reservationsanslag 

E Utrikeshandel och ecportf rämjande 

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

för skadeersättningar, förslagsanslag 
4 Krigsmaterielinspektionen, ramanslag 
5 Bidrag till Stiftelsen Östekonomiska Institutet 
6 Medel för översättning av EG:s regelverk, reservationsatislag 
7 Kostnader för statsstödd exportkreditgivning genom 

AB Svensk Exportkredit, förslagsanslag 
8 Kostnader för statsstödd exportkreditgivning 

avseende export av fartyg m. m., förslags anslag 
9 Ersättning för extra kostnader för förmånlig 

kreditgivning till u-länder, förslagsanslag 

F Nedrustnings- och säkerhetspolitiska frågor m.m. 

1 Utredningar och andra insatser på det 
utrikespolitiska området, reservationsanslag 

2 Information och studier om säkerhetspolitik och 
fredsfrämjande utveckling, reservationsanslag 

3 Bidrag till Stockholms internationella 
fredsforskningsinstitut (SIPRI), reservationsattslag 

4 Forskning till stöd för nedrustning och 
internationell säkerhet 

5 Utrikespolitiska Institutet 
6 Forskningsverksamhet av särskild utrikes-

och säkerhetspolitisk betydelse, reservatiottsattslag 

• Beräknat belopp 

Prop. 1993/94:100 

135 000 000 

29 000 000 
32 300 000 
6 100 000 

66 900 000 

74 018 000 

60 264 000 
13 754 000 

266 102 000 

*47 230 000 
149 785 000 

1 000 
5 084 000 
2 500 000 

11 500 000 

1 000 

1 000 

50 000 000 

60 548 000 

2 511 000 

10 000 000 

21 850 000 

12 259 000 
10 340 000 

3 588 000 
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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 lagsans/ag 
3 Avsättning för förlustrisker vad avser garantier 

för finansiellt stöd och exportkreditgarantier, reservatio11sa11slag 

Prop. 1993/94:100 

996 500 000 

756 499 000 

1 000 

240 000 000 
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IV. Försvarsdepartementet 

A Försvarsmakten m.m. 

1 Försvarsmakten, ramanslag 
2 Ersättningar för kroppsskador, förs lagsanslag 

B Vi~ Försvarsmakten närstående myndigheter 

1 Fortifikationsverket 
2 Försvarets materielverk 
3 Vämpliktsverket, ramanslag 
4 Militärhögskolan, ramanslag 
5 Försvarets radioanstalt, ramanslag 

C Funktionen 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 

D Funktionen Befolkningsskydd och räddningstjänst 

1 Befolkningsskydd och räddningstjänst, romanslag 
2 Skyddsrum m. m., förs lagsanslag 
3 Förebyggande åtgärder mot jordsked och andra naturolyckor 
4 Ersättning för verksamhet vid råddningstjänst m. m., förs lagsanslag 
5 Vapenfristyrelsen, ramanslag 
6 Vapen fristyrelsen: Vapenfria tjänstepliktiga, förs lagsanslag 

E Funktionen Psykologiskt försvar 

Styrelsen för psykologiskt försvar, ramanslag 
2 Stöd till frivilliga försvarsorganisationer 

inom totalförsvaret 

Prop. 1993/94:100 

39 721 506 000 

36 512 037 000 

36 437 839 000 
74 198 000 

708 384 000 

1 000 
1 000 

189 821 000 
126 069 000 
392 492 000 

216 803 000 

89 246 000 
92 007 000 
35 550 000 

1339 456 000 

716 603 000 
453 731 000 

25 000 000 
1 000 

14 103 000 
130 018 000 

112 482 000 

14 631 000 

97 851 000 
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F Funktionen Försörjning med industrivaror 

Överstyrelsen för civil beredskap: 
1 Försörjning med industrivaror, ramanslag 
2 Industriella åtgärder, reservationsanslag 
3 Kapitalkostnader, forslagsanslag 
4 Täckande av förluster till följd av statliga 

beredskapsgarantier m. m., förs lagsanslag 

G Övrig verksamhet 

1 Krigsarkivet, ramanslag 
2 Statens försvarshistoriska museer, ramanslag 
3 Kustbevakningen, ramanslag 
4 Försvarets forskningsanstalt 
5 Försvarsforskning: Hänsynstagande till A-, B-

och C-stridsmedel, m.m., ramanslag 
6 Strategisk försvarsforskning, reservationsanslag 
7 Försvarshögskolan, ramatislag 
8 Försvarets personalnämnd, ramanslag 
9 Flygtekniska försöksanstalten, ramanslag 
10 Flygtekniska försöksanstalten: Avgiftsfinansierad verksamhet 
11 Myndigheten för avveckling av vissa 

verksamheter inom totalförsvaret 
12 Vissa mindre nämnder, förs lagsanslag 
13 Totalförsvarets tjänstepliktsnämnd, ramanslag 
14 Totalförsvarets chefsnämnd, förslagsanslag 
15 Delegationen för planläggning av efterforskningsbyråns 

verksamhet, förslagsanslag 
16 Utredning av allvarliga olyckor, förslagsanslag 
17 Försvarsmaktens utlandsstyrka m.m. 

Prop. 1993/94:100 

271856000 

80 809 000 
23 096 000 

167 950 000 

1 000 

560 488 000 

18 053 000 
44 879 000 

312 853 000 
1 000 

109 234 000 
30 000 000 

8 970 000 
5 156 000 

22 296 000 
1 000 

1 000 
494 000 

4 065 000 
736 000 

2 858 000 
890 000 

1 000 
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V. Socialdepartementet 

A Familjer och barn 

1 Allmänna barnbidrag, förslagsanslag 
2 Bostadsbidrag, förs lagsanslag 
3 Bidrag till föräldraförsäkringen, förs lagsanslag 
4 Bidragsförskott, förslagsanslag 
5 Särskilt bidrag för vissa adoptivbarn, förslagsa11slag 
6 Bidrag till kostnader för internationella adoptioner, förslagsa11slag 
7 Barnpensioner, förs lagsanslag 
8 Vårdbidrag för handikappade barn, förslagsanslag 

B Ekonomisk trygghet vid sjukdom, handikapp och ålderdom 

Bidrag till sjukpenning och rehabilitering, förs lagsanslag 
2 Bidrag till sjukvårdsfönnåner m.m., förslagsanslag 
3 Bidrag till ersättning vid närståendevård, förs lagsanslag 
4 Förtidspensioner, förslagsanslag 
5 Ålderspensioner, förs lagsanslag 
6 Efterlevandepension till vuxna, förslagsanslag 
7 Bidrag till kommunala bostadstillägg till folkpension, förs lagsanslag 
8 Handikappersättningar, förslagsanslag 
9 Särskilt pensionstillägg, förslagsanslag 

10 Vissa yrkesskadeersättningar m.m., förs lagsanslag 
11 Ersättning till Posten AB m. m., förslags ans lag 

C Hälso- och sjukvård 

1 Bidrag till hälso- och sjukvård, förslagsanslag 
2 Insatser mot aids, reservationsanslag 
3 Funktionen Hälso- och sjukvård m.m. i krig, ramanslag 
4 Bidrag till Spri, förslagsanslag 
5 Bidrag till WHO, förslagsanslag 
6 Bidrag till WHO-enheten för rapportering av 

läkemedelsbiverkningar 
7 Bidrag till husläkarsystemet m.m., reservationsanslag 

D Omsorg om äldre och handikappade 

1 Stimulansbidrag inom äldreomsorgen, reservationsanslag 
2 Vissa statsbidrag inom handikappområdet, reservationsa11slag 
3 Bostadsanpassningsbidrag m. m., förs lagsanslag 

• Beräknat belopp 

Prop. 1993/94: 100 

127 809 349 000 

31 546 400 000 

17 300 000 000 
*6 570 000 000 
*2 759 500 000 
3 187 000 000 

8 500 000 
26 400 000 

290 000 000 
1 405 000 000 

83 455 259 000 

3 268 000 000 
2 046 000 000 

3 420 000 
15 450 000 000 
53 210 000 000 

I 650 000 000 
*6 700 000 000 

915 000 000 
12 000 000 
3 300 000 

197 539 000 

1 391 777 000 

779 350 000 
185 220 000 
167 916 000 
26 900 000 
29 800 000 

2 591 000 
200 000 000 

4 715 919 000 

900 000 000 
672 500 000 

4 900 000 
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4 Statsbidrag till vårdartjänst m.m.,förslagsanslag 
5 Bidrag till viss verksamhet för personer med 

funktionshinder, reservationsanslag 
6 Bidrag till handikappsorganisationer 
7 Bidrag till pensionärsorganisationer 
8 Ersättning för texttelefoner, förslagsanslag 
9 Bilstöd till handikappade, förslagsanslag 

10 Kostnader för statlig assistansersättning, förslagsanslag 
11 Sveriges Hundcenter AB-Statens Hundskola, förslagsanslag 

E Socialt behandlingsarbete, alkohol- och narkotikapolitik 

1 Bidrag till missbrukarvård och ungdomsvård, reservationsanslag 
2 Bidrag till organisationer, reservationsanslag 
3 Bidrag till centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning 

F Myndigheter under Socialdepartementet 

1 Riksförsäkringsverket, ramanslag 
2 Allmänna försäkringskassor, ramanslag 
3 Socialstyrelsen, ramanslag 
4 Folkhälsoinstitutet, ramanslag 
5 Smittskyddsinstitutet, ramanslag 
6 Läkemedelsverket 
7 Rättsmedicinalverket, ramanslag 
8 Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, ramanslag 
9 Statens institut för psykosocial miljömedicin, ramanslag 

10 Statens beredning för utvärdering av medicinsk metodik, ramanslag 
11 Barnombudsmannen, ramanslag 
12 Statens nämnd för internationella adoptionsfrågor, ramanslag 
13 Nämnden för vårdartjänst, ramanslag 
14 Statens handikappråd, ramanslag 
15 Statens institutionsstyrelse: Central förvaltning, ramanslag 
16 Statens institutionsstyrelse: Vårdverksamhet, ramanslag 
17 Socialvetenskapliga forskningsrådet: Förvaltning, ramanslag 
18 Socialvetenskapliga forskningsrådet: 

Forskningsmedel, reservationsanslag 
19 Avvecklning av Statens bakteriologiska laboratorium, förslagsanslag 

G Jämställdhetsfrågor 

1 Jämställdhetsombudsmannen m.m., ramanslag 
2 Särskilda jämställdhetsåtgärder, reservationsanslag 

• Beräknat belopp 

Prop. 1993194: 100 

146 ()()() ()()() 

70 124 000 
129 248 000 

2 446 000 
72 700 000 

191 000 000 
2 527 ()()() 000 

1 000 

519 594 000 

480 ()()() 000 
31 630 000 

7 964 000 

6 163 300 000 

603 174 000 
4 177 642 000 

347 353 000 
160 039 000 

82 764 000 
1 000 

162 105 000 
15 680 000 
7 474 000 

15 566 000 
7 708 000 
6 113 000 
8 856 000 

*5 829 000 
20 572 000 

450 000 000 
5 651 000 

86 772 000 
1 000 

17 100 000 

*6 544 000 
*10 556 000 
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VI. Kommunikationsdepartementet 

A Infrastruktur 

1 Vägverket: Administrationskostnader, ramanslag 
2 Drift och underhåll av statliga vägar, reservationsanslag 
3 Byggande av vägar, ramanslag 
4 Byggande av länstrafikanläggningar, ramanslag 
5 Bidrag till drift och byggande av enskilda vägar, reservatio11sa11slag 
6 Vägverket: Försvarsuppgifter, reservationsanslag 
7 Vägverket: Kostnader för registerverksamhet, ramanslag 
8 Vägverket: Uppdragverksamhet m.m. 
9 Banverket: Administrationskostnader, ramanslag 

10 Drift och vidmakthållande av statliga järnvägar, reservatio11sa11slag 
11 Nyinvesteringar i stomjämvägar, ramanslag 
12 Ersättning till Banverket för vissa kapitalkostnader, förs lagsanslag 
13 Jämvägsinspektionen, ramanslag 
14 Banverket: Försvarsuppgifter, reservationsanslag 
15 Underhållsåtgärder för sysselsättning och tillväxt, reservationsanslag 

B Sjöfart 

1 Ersättning för fritidsbåtsändamål m.m., förs lagsanslag 
2 Transportstöd för Gotland, förs lagsanslag 
3 Handelsflottans pensionsanstalt 
4 Handelsflottans kultur- och fritidsråd 
5 Ersättning till viss kanaltrafik m.m., förs lagsanslag 
6 Bidrag till svenska rederier, förslagsanslag 
7 Åtgärder mot vattenförorening från furtyg, förs lagsanslag 

C Luftfart 

1 Beredskap för civil luftfurt, reservationsanslag 
2 Driftbidrag till kommunala flygplatser i 

skogslänen, reservationsanslag 

D Post och telekommunikation 

1 Post- och telestyrelsen, ramanslag 
2 Post- och telestyrelsen: Upphandling av särskilda 

samhällsåtaganden, reservationsanslag 

Prop. 1993/94: 100 

29 287 281 000 

26 506 673 000 

475 055 000 
5 762 055 000 
5 600 735 000 
2 242 000 000 

657 449 000 
42 079 000 

522 331 000 
1 000 

312 128 000 
2 886 136 000 
6 332 946 000 

412 000 000 
18 223 000 
43 535 000 

1 200 000 000 

698 589 000 

60 786 000 
175 000 000 

1 000 
1 000 

62 800 000 
400 000 000 

1 000 

101 643 000 

71 443 000 

30 200 000 

931 632 000 

189 959 000 

351 673 000 
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3 Ersättning till Posten AB för riksstäckande 
betalnings- och kassaservice, resermtionsanslag 

4 Kostnader förenade med statens ägande i 
SOS Alarmering AB, resermtionsanslag 

E Kollektivtrafik och samhällsköpta tjänster m.m. 

1 Ersättning till Statens järnvägar i samband med utdelning 
från AB Swedcarrier, förslagsanslag 

2 Köp av interregional persontrafik på järnväg m.m., reservatio11sa11slag 
3 Ersättning till trafikhuvudmännen för köp av viss 

kollektivtrafik, resermtionsanslag 
4 Överstyrelsen för civil beredskap: Åtgärder inom 

den civila delen av totalförsvaret, reservationsanslag 

F Kommunikationsforskning 

Statens väg- och transportforskningsinstitut 
2 Bidrag till Statens väg- och transportforskningsinstitutet, ramanslag 
3 Kommunikationsforskningsheredningen, ramanslag 
4 Bidrag till forskning om el- och hybridfordon, reservationsanslag 
5 Statistik och prognoser, ramanslag 
6 Informationsteknologi, reservationsanslag 

G Meteorologi, geoteknik m.m. 

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

hydrologiska institut, ramanslag 
3 EUMETSAT, reservationsanslag 
4 Statens geotekniska institut 
5 Bidrag till Statens geotekniska institut, ramanslag 
6 Statens haverikommission 

H Övriga ändamål 

1 Viss internationell verksamhet, ramanslag 
2 Kostnader för avveckling av Styrelsen 

för riksfärdtjänst, m.m., förslagsanslag 

• Beräknat belopp 

Prop. 1993/94:100 

250 ()()() ()()() 

140 ()()() 000 

675 178 000 

*1 000 
474 300 000 

195 800 000 

5 077 000 

202 341 000 

I 000 
34 189 000 

121 870 000 
30 000 000 
14 281 000 
2 000 000 

163 244 000 

1 000 

125 024 000 
22 000 000 

1 000 
16 217 000 

1 000 

7 981 000 

7 696 000 

285 000 
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VII. Finansdepartementet 

A Skatterörvaltningen och exekutionsväsendet 

1 Riksskatteverket, ramanslag 
2 Skattemyndigheterna, ramanslag 
3 Kronofogdemyndigheterna, ramanslag 
4 Förrättningskostnader m. m., förslags anslag 

B Fastighetsförvaltning och statlig lokalförsörjning 

Statens lokalförsörjningsverk, ramanslag 
2 Täckning av merkostnader för lokalkostnader m.m., förslagsanslag 
3 Statens fastighetsverk 
4 Restaureringsarbeten vid de kungliga slotten 

och rikets fästningar, reservationsanslag 
5 Byggnadsstyrelsen: Avvecklingskostnader, förslagsanslag 

C Rik.sgäldskontoret och kostnader för statsskuldens förvaltning 

Riksgäldskontoret: 
1 Förvaltningskostnader, ramanslag 
2 Kostnader för upplåning och låneförvaltning, förs lagsanslag 
3 Garanti verksamhet, förslagsa11slag 
4 In- och utlånings verksamhet 

D Vissa centrala myndigheter m.m. 

1 Tullverket, ramanslag 
2 Konjunkturinstitutet, ramanslag 
3 Finansinspektionen, ramanslag 
4 Riksrevisionsverket, ramanslag 
5 Utvecklingsarbete, reservationsanslag 
6 Uppdrag till Statskontoret, ramanslag 
7 Statskontoret: Uppdragsverksamhet 

Statistiska centralbyrån: 
8 Statistik, register och prognoser, ramanslag 
9 Uppdragsverksamhet 

10 Nämnden för offentlig upphandling, ramanslag 

Prop. 1993/94:100 

84 604 149 000 

5 967 937 000 

356 296 000 
4 345 149 000 
1 168 844 000 

97 648 000 

179 050 000 

34 048 000 
95 000 000 

1 000 

50 000 000 
1 000 

657 181 000 

71 149 000 
586 030 000 

1 000 
1 000 

1 963 144 000 

I 223 406 000 
28 017 000 
98 147 000 

173 743 000 
32 570 000 
58 308 000 

1 000 

342 634 000 
1 000 

6 317 000 
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E Statliga arbetsgivarfrågor 

1 Statens arbetsgivarverk 
2 Till regeringens disposition för vissa stabsuppgifter, ramanslag 
3 Till regeringens disposition för 

omställningskostnader, reservationsanslag 
4 Statens löne- och pensionsverk 
5 Vissa avtalsstyrda anslag, förslagsanslag 
6 Täckning av merkostnader för löner och 

pensioner m. m., förs lagsanslag 
7 Tjänstepensioner för skolledare och lärare 

F Bostadsväsendet 

Boverket: 
1 Förvaltningskostnader, ramanslag 
2 U ppdragsverksamhet 
3 Räntebidrag m.m., förslagsa11slag 
4 Investeringsbidrag för bostadsbyggande, förs lagsanslag 
5 Tilläggslån för vissa reparations- och ombyggnadsåtgärder 

i hyres och bostashus, förslagsanslag 
6 Vissa lån till bostadsbyggande, förslagsanslag 

Statens bostadskreditnämnd: 
7 Förvaltningskostnader, ramanslag 
8 Garanti verksamhet, förslagsanslag 
9 Bonusränta för ungdomsbosparande, förs lagsanslag 

I 0 Statlig kreditgaranti för bostadsanskaffningslån, förs lagsanslag 

G Bankstödsnämnden och åtgärder för att stärka 
det finansiella systemet 

1 Bankstödsnämnden, ramanslag 
2 Åtgärder för att stärka det finansiella systemet, förslagsa11slag 

H Bidrag och ersättningar till kommunerna 

I Statligt utjämningsbidrag till kommuner, förs lagsanslag 
2 Skatteutjämningsbidrag till landsting, förs lagsanslag 

Prop. 1993/94:100 

2 705 125 000 

1 000 
3 830 000 

21 300 000 
1 000 

132 501 000 

103 000 000 
2 444 492 000 

26 605 080 000 

138 879 000 
1 000 

25 600 000 000 
800 000 000 

50 000 000 
1 000 000 

13 198 000 
1 000 

2 000 000 
1 000 

14 032 000 

14 031 000 
1 000 

45 528 000 000 

37 954 000 000 
7 574 000 000 
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I Övriga ändamål 

1 Bidrag till vissa handikappade ägare av motorfordon, förs lagsanslag 
2 Exportk:reditbidrag, ftJrslagsanslag 
3 Kostnader tör vissa nämnder m.m.,förslagsanslag 
4 Boktöringsnämnden, förs lagsanslag 
5 Stöd till idrotten, reservationsanslag 
6 Höjning av grundkapitalet i 

Nordiska investeringsbanken, förslagsanslag 
7 Bidrag till EFTA:s fond för ekonomisk och 

social utjämning, förs lagsanslag 
8 Samarbete avseende informationstjänster inom ramen 

för EES-avtalet, förslagsanslag 

Prop. 1993/94:100 

984 600 000 

2 000 000 
1 000 

3 112 000 
4 446 000 

512 173 000 

41 868 000 

410 000 000 

11 000 000 
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VIII. Utbildningsdepartementet 

A Skolväsendet 

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

för elever med handikapp, reservationsanslag 
4 Stöd för utveckling av skolväsendet, reservationsanslag 
5 Forskning inom skolväsendet, resermtionsanslag 
6 Fortbildning m.m., reservationsanslag 
7 Genomförande av skolreformer, reservationsanslag 
8 Särskilda insatser på skolområdet, förs lagsanslag 
9 Bidrag till viss verksamhet inom det 

kommunala skolväsendet, förslagsanslag 
10 Sameskolor, ramanslag 
11 Specialskolor m.m., ramanslag 
12 Statens skola tör vuxna i Härnösand, ramanslag 
13 Statens skola tör vuxna i Norrköping, ramanslag 
14 Bidrag till &Vensk undervisning i utlandet m.m.,förslagsanslag 
15 Bidrag till driften av fristående skolor, förslagsanslag 

B Folkbildning 

1 Bidrag till folkbildningen 
2 Bidrag till vissa handikappåtgärder inom folkbildningen 

C Universitet och högskolor m.m. 

1 Uppsala universitet: Grundutbildning, reservationsanslag 
2 Uppsala universitet: Forskning och 

forskarutbildning, resermtionsanslag 
3 Lunds universitet: Grundutbildning, reservationsanslag 
4 Lunds universitet: Forskning och forskarutbildning, reservatio11sa11slag 
5 Göteborgs universitet: Grundutbildning, reservationsanslag 
6 Göteborgs universitet: Forskning och 

forskarutbildning, reservationsanslag 
7 Stockholms universitet: Grundutbildning, reservationsanslag 
8 Stockholms universitet: Forskning och 

forskarutbildning, reservationsanslag 
9 Umeå universitet: Grundutbildning, reservationsanslag 

10 Umeå universitet: Forskning och forskarutbildning, reservationsanslag 
11 Linköpings universitet: Grundutbildning, reservationsa11Slag 

• Beräknat belopp 

Prop. 1993/94:100 

33 038 652 000 

1681844000 

242 922 000 
106 966 000 

17 712 000 
76 728 000 
26 134 000 
98 416 000 

128 975 000 
230 170 000 

48 187 000 
31 058 000 

376 839 000 
*19 025 000 
*18 667 000 
78 080 000 

181 965 000 

1929287 000 

1 865 328 000 
63 959 000 

16 451 858 000 

705 191 000 

868 152 000 
1 165 472 000 

895 383 000 
864 062 000 

671 353 000 
582 914 000 

692 595 000 
594 723 000 
484 066 000 
511 845 000 
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12 Linköpings universitet: Forskning och 
forskarutbildning, reservationsanslag 

13 Karolinska institutet: Grundutbildning, reservationsanslag 
14 Karolinska institutet: Forskning och 

forskarutbildning, reservationsanslag 
15 Kungl. Tekniska högskolan i Stockholm: 

Grundutbildning, reservationsanslag 
16 Kungl. Tekniska högskolan i Stockholm: Forskning och 

forskarutbildning, reservationsanslag 
17 Högskolan i Luleå: Grundutbildning, reservationsanslag 
18 Högskolan i Luleå: Forskning och 

forskarutbildning, reservationsanslag 
19 Danshögskolan: Grundutbildning, reservationsanslag 
20 Dramatiska institutet: Grundutbildning, reservationsanslag 
21 Högskolan i Borås: Grundutbildning, reservationsanslag 
22 Högskolan i Falun/Borlänge: Grundutbildning, reservatio11sa11slag 
23 Högskolan Gävle/Sandviken: Grundutbildning, reservatio11sa11slag 
24 Högskolan i Halmstad: Grundutbildning, resen•ationsanslag 
25 Högskolan i Kalmar: Grundutbildning, reservationsanslag 
26 Högskolan i Karlskrona/Ronneby: 

Grundutbildning, reservationsanslag 
27 Högskolan i Karlstad: Grundutbildning, reservationsanslag 
28 Högskolan i Kristianstad: Grundutbildning, reservationsanslag 
29 Högskolan i Skövde: Grundutbildning, reservationsanslag 
30 Högskolan i Trollhättan/Uddevalla: 

Grundutbildning, reservationsanslag 
31 Högskolan i Växjö: Grundutbildning, reservationsanslag 
32 Högskolan i Örebro: Grundutbildning, reservationsanslag 
33 Högskoleutbildning på Gotland: Grundutbildning, reservatio11sa11slag 
34 Idrottshögskolan i Stockholm: Grundutbildning, reservatio11sa11slag 
35 Konstfack: Grundutbildning, reservationsanslag 
36 Kungl. Konsthögskolan: Grundutbildning, reservationsanslag 
37 Lärarhögskolan i Stockholm: Grundutbildning, resen•atio11sa11slag 
38 Mitthögskolan: Grundutbildning, reservation.sans/ag 
39 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: 

Grundutbildning, reservationsanslag 
40 Mälardalens högskola: Grundutbildning, reservationsans/ag 
41 Operahögskolan i Stockholm: Grundutbildning, reservatio11sa11slag 
42 Teaterhögskolan i Stockholm: Grundutbildning, reservatio11sa11slag 
43 Enskilda och kommunala högskoleutbildningar 

m. m., reservationsanslag 
44 Europeisk utbildningssamverkan, ramanslag 
45 Vissa särskilda utgifter inom universitet 

och högskolor m.m., reservationsanslag 
46 Konstnärligt utvecklingsarbete vid vissa högskolor, resen'atio11sa11slag 

Prop. 1993/94:100 

276 737 000 
324 374 000 

466 321 000 

552 840 000 

465 045 000 
283 136 000 

159 279 000 
18 220 000 
41 832 000 
97 472 000 

130 529 000 
123 318 000 
68 306 000 

134 962 000 

56 157 000 
212 235 000 

87 976 000 
64 784 000 

50 942 000 
149 020 000 
189 055 000 

15 007 000 
31 847 000 
69 169 000 
34 267 000 

278 576 000 
237 919 000 

61 751 000 
145 417 000 

10 133 000 
17 377 000 

1 240 936 000 
58 767 000 

468 572 000 
13 344 000 
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47 Forskningsstödjande åtgärder vid mindre 
och medelstora högskolor, reservationsanslag 

48 Vissa ersättningar tör klinisk utbildning och forskning, ramanslag 
49 Kanslersämbetet, reservationsanslag 
50 Verket för högskoleservice, ramanslag 
51 överklagandenämnden för högskolan, ramanslag 
52 Rådet för grundläggande högskoleutbildning, reservationsanslag 
53 Kostnader för Chalmers tekniska högskolas 

avvecklingsorganisation, förslagsanslag 
54 Kostnader för Högskolans i Jönköping 

avvecklingsorganisation, förslagsanslag 

D Nationella och internationella forskningsresurser 

1 ForskningsrAdsnämnden: Forskning och 
forskningsinformation, reservationsanslag 

2 Forskningsrådsnämnden: Förvaltning, ramanslag 
3 Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet: 

Forskning, resen'tltionsanslag 
4 Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet: 

Förvaltning, ramanslag 
5 Medicinska forskningsrådet: Forskning, reservationsanslag 
6 Medicinska forskningsrådet: Förvaltning, ramanslag 
7 Naturvetenskapliga forskningsrådet: Forskning, reservatio11sa11slag 
8 Naturvetenskapliga forskningsrådet: Förvaltning, ramanslag 
9 Teknikvetenskapliga forskningsrådet: Forskning, reservationsa11slag 
10 Teknikvetenskapliga forskningsrådet: Förvaltning, rama11Slag 
11 Rymdforskning, reservationsanslag 
12 Rådet för forskning om universitet och högskolor, reservationsanslag 
13 Kungl. biblioteket, ramanslag 
14 Statens psykologisk-pedagogiska bibliotek, ramanslag 
15 Arkivet för ljud och bild, ramanslag 
16 Institutet för rymdfysik, ramanslag 
17 Polarforskning, ramanslag 
18 Europeisk forskningssamverkan, ramanslag 
19 Vissa särskilda utgifter för forskningsändamål, reservatio11sanslag 
20 Vissa bidrag till forskningsverksamhet, reservationsanslag 
21 Medel för dyrbar vetenskaplig utrustning, reservationsanslag 

E Studiestöd m.m. 

1 Centrala studiestödsnämnden m. m., ramanslag 
2 Centrala studiestödsnämndens återbetalningsverksamhet 
3 Studiehjälp m. m., förslagsanslag 

Prop. 1993/94:100 

151 538 000 
1 487 495 000 

25 861 000 
70 480 000 

3 233 000 
41 871 000 

1 000 

1 000 

2 609 115 000 

88 003 000 
9 135 000 

212 816 000 

7 283 000 
378 691 000 

12 770 000 
584 169 000 

17 341 000 
267 936 000 

7 303 000 
42 815 000 

7 846 000 
147 132 000 

7 598 000 
21 478 000 
38 405 000 
21 100 000 

477 355 000 
110 517 000 
36 595 000 

112 827 000 

10 316 351 000 

159 058 000 
1 000 

2 209 357 000 
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4 Studiemedel m.m., fö-rslagsanslag 
5 Vuxenstudiestöd m.m., reservationsanslag 
6 Timersättning vid vissa vuxenutbildningar, fö-rslagsanslag 
7 Bidrag till vissa studiesociala ändamål, fö-rslagsanslag 
8 Särskilt vuxenstudiestöd till studerande vid 

vissa lärarutbildningar, fö-rslagsanslag 

F Övriga ändamål 

1 Kostnader för Sveriges medlemskap i Unesco m.m.,förslagsanslag 
2 Sametinget, ramanslag 
3 Utvecklingsarbete inom Utbildningsdepartementets 

område, reservationsanslag 

• Beräknat belopp 

Prop. 1993/94:100 
6 631()()()000 
1 084 500 ()()() 

71 ()()() ()()() 
*104 435 000 

57 ()()() ()()() 

50 197 000 

23 982 ()()() 
9 677 000 

16 538 000 
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IX. Jordbruksdepartementet 

A Internationellt samarbete 

Bidrag till vissa internationella organisationer m.m.,förslagsanslag 

B Jordbruk och trädgårdsnäring 

1 Statens jordbruksverk, ramanslag 
2 Bidrag till jordbrukets rationalisering, m. m., förslags anslag 
3 Markförvärv för jordbrukets rationalisering, reservatio11sa11slag 
4 Täckande av förluster på grund av statlig kreditgaranti, förslagsanslag 
5 Stöd till skuldsatta jordbrukare, förs lagsanslag 
6 Startstöd till jordbrukare, förs lagsanslag 
7 Stöd till avbytarverksamhet m. m. ,förs lagsanslag 
8 Stöd till jordbruket och livsmedelsindustrin 

i norra Sverige, förs lagsanslag 
9 Omställningsåtgärder i jordbruket m. m., förs lagsanslag 

10 Rådgivning och utbildning, reservationsanslag 
11 Stöd till sockerbruken på Gotland m.m., förs lagsanslag 

C Skogsbruk 

1 Skogsvårdsorganisationen, förslagsanslag 
2 Skogsvårdsorganisationen: Myndighetsuppgifter, ramanslag 
3 Bidrag till skogsvård m. m., förs lagsanslag 
4 Stöd till byggande av skogsvägar, förs lagsanslag 
5 Insatser för skogsbruket, reservationsanslag 

D Fiske 

1 -PiSkeriverket, ramanslag 
2 Främjande av fiskerinäringen, reservationsanslag 
3 Särskilda insatser för fisket, förs lagsanslag 
4 Stöd till fiskare på syd- och ostkusten 

och på Gotland, förslagsanslag 
5 Ersättning för intrång i enskild fiskerätt m. m., förs lagsanslag 
6 Bidrag till fiskevård m. m., reservationsanslag 

• Beräknat belopp 

Prop. 1993/94: 100 

6 251 959 000 

36 000 000 

36 000 000 

3 169 539 000 

112 250 000 
10 000 000 

1 000 
40 000 000 
10 000 000 
42 000 000 

535 000 000 

*971 000 000 
l 407 003 000 

29 785 000 
12 500 000 

438 353 000 

1 000 
278 952 000 
60 000 000 

400 000 
99 000 000 

93 359 000 

53 272 000 
*4 084 000 

*26 391 000 

*5 000 000 
I 000 000 

*3 612 000 
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E Rennäring m.m. 

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

F Djurskydd och djurhälsovård 

1 Statens veterinärmedicinska anstalt: Uppdragsverksamhet 
2 Bidrag till Statens veterinärmedicinska anstalt, förs lagsanslag 
3 Distriksveterinärorganisationen: Uppdragsverksamhet 
4 Bidrag till distriktsveterinärorganisationen, förs lagsanslag 
5 Bidrag till avlägset boende djurägare för 

veterinärvård, förs lagsanslag 
6 Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder, reservationsanslag 
7 Centrala försöksdjursnämnden, ramanslag 
8 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar, förslagsanslag 

G Växtskydd och jordbrukets miljöfrågor 

Statens ul'>ådeskontroll: Uppdragsverksamhet 
2 Bidrag till Statens utsädeskontroll, förslagsanslag 
3 Statens växtsortnämnd, ramanslag 
4 Statens maskinprovning: Uppdragsverksamhet 
5 Bidrag till Statens maskinprovningar, förs lagsanslag 
6 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket, reservationsanslag 
7 Bekämpande av växtsjukdomar, förs lagsanslag 

H Livsmedel 

I Statens livsmedel!.verk, ramanslag 
2 Täckande av vissa kostnader för köttbesiktning m.m. 
3 Livsmedelsekonomiska samarbetsnämnden, ramanslag 
4 Inköp av livsmedel m. m. för beredskapslagring, reservationsanslag 
5 Kostnader för beredskapslagring av livsmedel m. m., förs lagsanslag 
6 Industrins råvarukostnadsutjämning, m. m., förslags anslag 
7 Livsmedelsstatistik, förs lagsanslag 

• Beräknat belopp 

Prop. 1993/94:100 

77 556 000 

11 017 000 
38 000 000 
27 000 000 

1 000 
1 538 000 

252 565 000 

1 000 
67 834 000 

*I 000 
*75 055 000 

*6 000 000 
25 911 000 
5 613 000 

72 150 000 

47 775 000 

1 000 
819 000 
647 000 

1 000 
5 165 000 

38 513 000 
2 629 000 

556 262 000 

91 420 000 
1 000 

3 825 000 
64 725 000 

216 500 000 
156 001 000 
23 790 000 
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I Utbildning och forskning 

1 Sveriges lantbruksuniversitet, ramanslag 
2 Skogs- och jordbrukets furskningsråd: Forskning, reservatio11sa11slag 
3 Skogs- och jordbrukets forskningsråd: Förvaltning, ramanslag 
4 Stöd till kollektiv forskning, reservationsanslag 
5 Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien, förslagsanslag 

J Biobränslen 

1 Bioenergiforskning, reservationsanslag 
2 Bidrag för ny energiteknik, reservationsanslag 

Prop. 1993/94:100 

1 305 853 000 

1 014 964 000 
183 960 000 

18 097 000 
88 000 000 

832 000 

274 697 000 

74 697 000 
200 000 000 
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X. Arbetsmarknadsdepartementet 

A Arbetsmarknad 

1 Arbetsmarknad&Verkets förvaltningskostnader, romans/ag 
2 Arbetsmarknadspolitiska åtgärder, reservationsanslag 
3 Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten, reservationsanslag 
4 Avveckling AMU-gruppen, förslagsanslag 

B Arbetslivsfrågor m.m. 

1 Arbetarskyddsverket, ramanslag 
2 Arbetsmiljöinstitutet, ramanslag 
3 Yrkesinriktad rehabilitering, ramanslag 
4 Yrkesinriktad rehabilitering: Uppdragsverksamhet, förs lagsanslag 
5 Särskilda åtgärder för arbetshandikappade, reservationsanslag 
6 Bidrag till Samhall aktiebolag, reservationsanslag 
7 Bidrag till Samhall AB för vissa skatter m. m., förslags anslag 
8 Arbetslivscentrum, ramanslag 
9 Arbetsdomstolen, ramanslag 

10 Statens förlikningsmannaexpedition, förslagsa11Slag 
11 Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar, förslagsa11S!ag 
12 Internationella avgifter, förslagsanslag 

C Regional utveckling 

1 Lokaliseringsbidrag m. m., reservationsanslag 
2 Regionala utvecklingsinsatser, reservatio11sanslag 
3 Täckande av förluster på grund av kreditgarantier 

till företag i glesbygder m. m., förs lagsanslag 
4 Ersättning för nedsättning av socialavgifter, förs lagsanslag 
5 Sysselsättningsbidrag, förslagsanslag 
6 Särskilda regionalpolitiska infrastrukturåtgärder 

m. m., reservationsanslag 
7 Glesbygdsmyndigheten, reservatio11Sa11Slag 
8 Expertgruppen för forskning om regional 

utveckling (ERU), reservationsans/ag 
9 Kapitaltillskott till en utvecklingsfond för Västnorden, förslagsanslag 

10 Transportstöd,förslagsanslag 
11 Lokaliseringslån, reservationsanslag 

• Beräknat belopp 

Prop. 1993/94:100 

47 474 542 000 

31 474 448 000 

2 861 516 ()()() 
28 608 931 ()()() 

4 ()()() 000 
1 000 

13 430 627 000 

385 710 000 
172 744 000 
781 448 000 

1 000 
7 123 169 000 
4 900 297 000 

1 000 
34 512 000 
14 903 000 

1 657 000 
55 000 

16 130 000 

2 569 467 000 

*350 ()()() 000 
*1 012 000 000 

*1 000 
*500 000 000 
*200 000 000 

*179 900 000 
*17 000 000 

*6 065 000 
*4 200 000 

*300 300 000 
*1 000 
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XI. Kulturdepartementet 

A Diverse 

1 Internationellt samarbete m.m., reservationsanslag 

B Kulturverksamhet m.m. 

Allmltn kulturverksamhet m. m. 
1 Statens kulturråd, ramanslag 
2 Bidrag till utvecklingsverksamhet 

inom kulturområdet m.m., reservationsanslag 
3 Bidrag till samisk kultur, reservationsanslag 
4 Stöd till icke-statliga kulturlokaler, ftJrslagsanslag 

Ersi1ttningar och bidrag till konstniJrer 
5 Visningsersättning lt bild- och formk:onstnärer 
6 Bidrag till konstnärer, reservationsanslag 
1 Inkomstgarantier för konstnärer m.m., förslagsanslag 
8 Ersättning lt författare m.fl. för utlåning av deras 

verk genom bibliotek m.m.,förslagsanslag 
9 Ersättning till rättighetshavare pl musikomrldet 

Teater, dans och musik 
10 Bidrag till Svenska riksteatern, Operan och Dramatiska teatern 
11 Bidrag till Svenska rikskonserter, reservationsanslag 
12 Täckning av vissa kostnader vid Svenska rikskonserter, förs lagsanslag 
13 Bidrag till regional musikverksamhet, fönlagsanslag 
14 Bidrag till regionala och lokala teater-, dans-

och musikinstitutioner, förs lagsanslag 
IS Bidrag till fria teater-, dans- och 

musikgrupper m. m., reservations ans lag 
16 Bidrag till Musikaliska akademien 

Bibliotek 
17 Bidrag till regional biblioteksverksamhet, förslagsanslag 

Bildkonst, konsthantverk m.m. 
18 Statens konstråd, ramanslag 
19 Förvärv av konst ffir statens byggnader m.m., reservationsanslag 
20 Bidrag ffir konstnärlig utsmyckning i bostadsområden, förs lagsanslag 
21 Utställningar av nutida svensk konst i utlandet, reservationsanslag 
22 Bidrag till Akademien för de fria konsterna 
23 Främjande av hemslöjden, förslagsanslag 

Prop. 1993/94:100 

14 759 718 000 

1345 000 

1 345 ()()() 

3 198 665 000 

27 309 000 

124 672 ()()() 
10 515 ()()() 
35 000 ()()() 

58 285 ()()() 
32 615 ()()() 
21 395 ()()() 

84 304 000 
3 375 000 

598 343 ()()() 
68 753 ()()() 

1 000 
233 270 000 

378 518 000 

59 256 000 
3 429 000 

35 944 000 

5 139 000 
28 038 000 
10 000 000 
1 560 000 
1 580 000 

15 709 000 
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Arkiv 
24 Riksarkivet och landsarkiven, ramanslag 
25 Språk- och folkminnesinstitutet, ramanslag 
26 Svenskt biografiskt lexikon, ramanslag 

Kulturmiljövdrd 
27 Riksantikvarieämbetet, ramanslag 
28 Kulturmiljövård, förslagsanslag 
29 Riksantikvarieämbetet: Uppdragsverksamhet, förs lagsanslag 
30 Kulturstöd vid ombyggnad m.m., förslagsanslag 

Museer och utstllllningar 
31 Centrala museer: Myndigheter, ramanslag 
32 Centrala museer: Stiftelser 
33 Bidrag till vissa museer m.m. 
34 Bidrag till regionala museer, förslagsanslag 
35 Riksutställningar 
36 Inköp av vissa kulturföremål, förslagsanslag 

Forskning 
37 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet, ramanslag 

C Ma.1;smedier m.m. 

Film m.m. 
1 Statens biografbyrå, romanslag 
2 Stöd till svensk filmproduktion m.m., reservationsanslag 
3 Stöd till filmkulturell verksamhet, reservationsanslag 
4 Stöd till fonogram och musikalier, reservationsanslag 

Dagspress och ta/tidningar 
5 Presstödsnämnden och Taltidningsnämnden, romanslag 
6 Driftstöd till dagspressen, förslagsanslag 
7 Utvecklingsstöd till dagspressen, reservationsanslag 
8 Täckande av förluster vid statlig kreditgaranti 

till dagspressen, förslagsanslag 
9 Distributionsstöd till dagspressen, förs lagsanslag 

10 Stöd till radio- och kassettidningar, förs lagsanslag 

Litterotur och tidskrifter 
11 Litteraturstöd, reservationsanslag 
12 Stöd till kulturtidskrifter, reservationsanslag 
13 Stöd till bokhandel, reservationsanslag 

Prop. 1993/94:100 

194 228 ()()() 
29 745 ()()() 

3 404 ()()() 

129 254 ()()() 
72 600 ()()() 

1 ()()() 
160 ()()() ()()() 

410 915 ()()() 
110 316 ()()() 
99 638 ()()() 
81 313 ()()() 
33 355 ()()() 

80 ()()() 

36 806 ()()() 

955 327 000 

7 726 ()()() 
61500000 
61()()()000 
10 918 000 

5 266 000 
410 700 000 

1 000 

1 000 
73 ()()() 000 

114 367 000 

41()()()000 
19 500 000 

8 101 000 
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14 Bidrag till Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation 
och litteratur, T't!servationsanslag 

15 Talboks- och punktskriftsbiblioteket, ramanslag 
16 Bidrag till Sveriges Dövas Riksförbund för produktion av 

videogram på teckenspråk, T't!Servationsanslag 
17 Bidrag till Svenska språknämnden och 

Sverigefinska språknämnden, förslagsanslag 

Radio och television 
Den avgiftsfinansierade radio- och IV-verksamheten 

18 Kabelnämnden, förslagsanslag 
19 Närradionämnden, förslagsanslag 
20 Utbyte av TV-sändningar mellan Sverige och Finland, förs lagsanslag 
21 Bidrag till dokumentation av medieutvecklingen 

och europeiskt mediesamarbete, reservationsanslag 
22 Styrelsen för lokalradiotillstånd, ramanslag 

D Invandring m.m. 

1 Statens invandrarverk, ramanslag 
2 Förläggningskostnader m.m., förslagsanslag 
3 Åtgärder för invandrare, reservationsanslag 
4 överföringar av och andra åtgärder för 

flyktingar m.m., förs lagsanslag 
5 Ersättning till kommunerna för åtgärder för 

flyktingar m.m., förslagsanslag 
6 Statsbidrag till Stiftelsen Invandrartidningen 
7 Ombudsmannen mot etnisk diskriminering m.m., ramanslag 
8 Lån till hemutrustning för flyktingar m.fl.,förslagsanslag 
9 Utlänningsnämnden, ramanslag 

10 Internationell samverkan inom ramen för flykting
och migrationspolitiken, T't!servationsanslag 

11 Åtgärder mot främlingsfientlighet och rasism, reservationsanslag 
12 Särskilda åtgärder i flyktingmottagandet m.m., reservationsanslag 

• Beräknat belopp 

Prop. 1993/94:100 

13 ()()() ()()() 
53 534 ()()() 

17 500 ()()() 

3 219 ()()() 

*4 137 000 
*4 637 000 
27 810 ()()() 

16 310 000 
*2 100 ()()() 

10 604 381 000 

412 509 ()()() 
2 031 947 000 

21 326 000 

277 960 000 

7 632 141 000 
15 355 000 
4 834 000 

108 962 000 
58 047 000 

2 000 000 
32 000 000 

7 300 000 
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XII. Näringsdepartementet 

A Näringspolitik m.m. 

1 Småföretagsutveckling, reservationsanslag 
2 Styrelsen för Sverigebilden, reservationsanslag 
3 Avgifter till vissa internationella organisationer, ramanslag 
4 Kostnader för omstrukturering av vissa statligt 

ägda företag, m. m., förs lagsanslag 
5 Täckande av eventuella förluster i anledning av 

Statens vattenfallsverks borgensförbindelser, m. m., förs lagsanslag 
6 Täckande av förluster vid viss garantigivning, m. m., förs lagsanslag 
7 Räntestöd m.m. till varvsindustrin, förslagsanslag 
8 Medel till AB Göta kanalbolag för upprustning 

och drift av kanalen, reservationsanslag 

B Närings- och teknikutvecklingsverket 

Närings- och teknilrutvecklingsverket: 
Förvaltningskostnader, ramanslag 

2 Utredningar, reservationsanslag 

C Teknologisk infrastruktur m.m. 

Patent och registreringsverket 
2 Patentbesvärsrätten, ramanslag 
3 Bidrag till Standardiseringskommissionen 

Styrelsen för teknisk ackreditering: 
4 Myndighetsverksamhet, ramanslag 
5 Uppdragsverksamhet 
6 Bidrag till riksmätplatsverksamhet, reservationsanslag 
7 Bidrag till provnings- och mätteknisk FoU, m.m., reservatio11sa11slag 
8 ElsäkerheLwerket, ramanslag 
9 Sprängämnesinspektionen, ramanslag 

Sveriges geologiska undersökning: 
10 Geologisk undersökningsverksamhet m.m., ramanslag 
11 Geovetenskaplig forskning, reservationsanslag 
12 Bidrag till Fonden för fukt- och mögelskador, förs lagsanslag 
13 Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder, förs lagsanslag 

Prop. 1993/94: 100 

4 001 092 000 

328 022 000 

164 000 000 
88 000 000 
7 020 000 

1 000 

1 000 
4 000 000 

50 000 000 

15 000 000 

183 540 000 

164 190 000 
19 350 000 

396 202 000 

1 000 
10 610 000 
33 964 000 

13 566 000 
1 000 

8 400 000 
48 950 000 
39 651 000 
15 499 000 

130 680 000 
4 880 000 

70 000 000 
20 000 000 
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D Marknads- och konkurrensfrågor 

1 Marknadsdornstolen, ramanslag 
2 Konkurrensverket, ramanslag 
3 Konkurrensforskning, reservationsanslag 

E Energi 

1 Drift av beredskapslager, förslagsanslag 
2 Beredskapslagring och industriella åtgärder, reservationsanslag 
3 Särskilda kostnader för lagring av olja, 

motorbensin m. m., förs lagsanslag 
4 Åtgärder inom delfunktionen Elkraft, reservatiomanslag 
5 Täckande av förluster i anledning av statliga 

garantier inom energiområdet, förslagsanslag 
6 Vissa åtgärder för effektivare användning 

av energi, reservationsanslag 
7 Insatser för ny energiteknik, reservationsanslag 
8 Bidrag till Energiteknikfonden, förs lagsanslag 
9 Åtgärder för energieffektiviseringar m.m. i bl.a. 

Östeuropa och Baltikum, reservationsanslag 

F Teknisk forskning och utveckling 

Teknisk forskning och utveckling, reservationsanslag 
2 Informationsteknologi, reservationsanslag 
3 Bidrag till Stiftelsen Sveriges teknisk-vetenskapliga 

attacheverksamhet, reservationsanslag 
4 Rymdstyrelsen: Förvaltningskostnader, ramamlag 
5 Rymdverksamhet, ramanslag 
6 Bidrag till Ingenjörsvetenskapsakademien 
7 Europeiskt forsknings- och utvecklingssamarbete, ramanslag 
8 Energiforskning, reservationsanslag 
9 Statens råd för byggnadsforskning: Förvaltningskostnader, ramanslag 

10 Byggforskning, reservationsanslag 
11 Särskilda avvecklingskostnader för Statens institut 

för byggnadsforskning, förslagsanslag 

• Beräknat belopp 
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71925000 

6 175 000 
59 900 000 
5 850 000 

829 032 000 

*330 118 000 
9 154 000 

*1 000 
58 258 000 

1 000 

100 000 000 
172 000 000 
72 000 000 

87 500 000 

2 192 371 000 

580 320 000 
352 920 000 

33 560 000 
5 648 000 

539 130 000 
5 520 000 

272 300 000 
210 582 000 

22 960 000 
169 430 000 

1 000 
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XIII. Civildepartementet 

A Länsstyrelserna m.m. 

Länsstyrelserna m.m., ramanslag 
Kammarkollegiet: 

2 Myndighetsuppgifter, ramanslag 
3 Uppdragsverksamhet 

B Trossamfund m.m. 

1 Stöd till trossamfund m.m., reservationsanslag 

C Konsumentfrågor 

Konsumentverket, ramanslag 
2 Allmänna reklamationsnämnden, ramanslag 
3 Stöd till konsumentorganisationer, reservationsanslag 
4 Konsumentforskning, reservationsanslag 
5 Stöd till miljömärkning av produkter 

D Ungdomsfrågor 

1 Anslag till myndigheten och bidrag till 
ungdomsverksamhet m.m. 

E Folkrörelsefrågor, kooperativa frågor m.m. 

Lotterinämnden, ramanslag 
2 Stöd till kooperativ utveckling, reservationsanslag 
3 Bidrag till allmänna samlingslokaler m.m.,förslagsanslag 
4 Utveckling av ideell verksamhet, reservationsanslag 
5 Bidrag till kvinnoorganisationernas 

centrala verksamhet, reservationsanslag 

• Beräknat belopp 
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2 216 715 000 

1807175 000 

1 789 346 000 

17 828 000 
1 000 

69 500 000 

69 500 000 

102 921 000 

80 284 000 
13 437 000 
2 100 000 
2 100 000 
5 000 000 

124 037 000 

*124 037 000 

113 082 000 

2 350 000 
4 500 000 

80 000 000 
22 800 000 

3 432 000 
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XIV. Miljö- och naturresursdepartementet 

A Miljövård 

1 Statens naturvårdsverk, ramanslag 
2 Bidrag till miljöarbete, reservationsanslag 
3 Bidrag till kalkningsverksamhet av sjöar och 

vattendrag, reservationsanslag 
4 Investeringar inom miljöområdet, reservationsanslag 
5 Miljöforskning, reservationsanslag 
6 Landskapsvårdande åtgärder, reservationsanslag 
7 Sanering och återställning av miljöskadade 

områden, reservationsanslag 
8 Miljöinsatser i Östersjöregionen, reservationsanslag 
9 Koncessionsnämnden för miljöskydd, ramanslag 

10 Kemikalieinspektionen 
11 Särskilda projekt inom bekämpningsmedelskontrollen, 

reservations ans lag 
12 Bidrag enligt internationella miljökonventioner 

och avtal m.m., förslagsanslag 
13 Visst internationellt miljösamarbete, reservationsanslag 
14 Stockholms internationella miljöinstitut, reservationsanslag 
15 Forskning för en kretsloppsanpassad 

samhällsutveckling, reservationsanslag 

B Strålskydd, kärnsäkerhet m.m. 

1 Statens strålskyddsinstitut, ramanslag 
2 Statens kärnkraftinspektion: Förvaltningskostnader, ramanslag 
3 Statens kämkraftinspektion: Kärnsäkerhetsforskning, ramanslag 
4 Visst internationellt samarbete i fråga om 

kämsäkerhet m.m., förslagsanslag 

C Fastighetsdataverbamheten 

Förvaltningskostnader för Centralnämnden 
för fastighetsdata, ramanslag 

2 Uppdragsverksamhet vid Centralnämnden för :fustighetsdata 

• Beräknat belopp 
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2 406 369 000 

1645 929 000 

421 202 000 
89 850 000 

198 000 000 
190 445 000 
157 096 000 
250 000 000 

29 880 000 
191 800 000 

17 835 000 
•1 000 

"'10 426 000 

7 950 000 
36 947 000 
12 000 000 

32 497 000 

225 298 000 

80 043 000 
59 614 000 
66 281 000 

19 360 000 

104 996 000 

104 995 000 
1 000 
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D Lantmäteriet 

l Lantmäteriet 
2 Förvaltningskostnader för lantmäteriet, ramanslag 
3 Bidrag enligt lantmäteritaxan, förs lagsanslag 

E Övriga ändamål 

l Bidrag till internationellt samarbete kring 
den byggda miljön m.m., reservationsanslag 

2 Statens va-nämnd, ramanslag 
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423 643 000 

l ()()() 
416 742 000 

6 900 000 

6 503 000 

1 800 000 
4 703 000 
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XV. Riksdagen och dess myndigheter 

A Riksdagen 

1 Riksdagens ledamöter och partier m.m., förslagsanslag 
2 Riksdagsutskottens resor utom Sverige, reservationsanslag 
3 Riksdagens förlagsverksamhet, förslagsanslag 
4 Riksdagens byggnader m.m., reservationsanslag 
5 Riksdagens förvaltningskostnader, romanslag 

B Riksdagens myndigheter 

1 Riksdagens ombudsmän, Justitieombudsmännen, ramanslag 
2 Riksdagens revisorer, romanslag 
3 Nordiska rådets svenska delegation och dess kansli, förslagsanslag 
4 Nordiska rådets svenska delegation och dess kansli: 

Andel i gemensamma kostnader för Nordiska rådet, förs lagsanslag 
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863 701 000 

794 873 000 

372 625 000 
18 500 000 
33 914 000 

127 733 000 
242 101 000 

68 828 000 

32 280 000 
15 791 000 
7 960 000 

12 797 000 
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XVI. Räntor på statsskulden, m.m. 

1 Räntor på statsskulden m.m., förs lagsanslag 
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85 000 000 000 

85 000 000 000 
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XVII. Oförutsedda utgifter 

1 Oförutsedda utgifter, ftrslagsanslag 

Prop. 1993/94:100 

1000000 

1000000 

47 



Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 22 december 1993 

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

Föredragande: statsministern och statsråden Wibble, Hellsvik, Lauren, 
af Ugglas, Dinkelspiel, Björk, B. Westerberg, Könberg, Odell, Lund
gren, Ask, Olsson, Friggebo, P. Westerberg, Davidson, Johansson, 
Thurdin 

Regeringen beslutar proposition 1993/94: 100 Förslag till statsbudget för 
budgetåret 1994/95. 

gotab 45596, Stockho·m 1994 
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Regeringens proposition 
1993/94: 100 Bilaga 1 

Finansplanen 

I Riksdagen 1993194. I sam/. Nr 100 Bilaga I 





Bilaga 1 till budgetpropositionen 1994 

Finansplanen 

Anmälan till budgetpropositionen 1994 såvitt avser 
finansplanen 

A INLEDNING 

1 Inledning 

1.1 Mål, medel och förutsättningar 

Målen 

Regeringens ekonomiska politik är en samlad strategi för att genom god 
och uthållig tillväxt bygga en stabil grund för välfärden och sysselsätt
ningen. I denna strategi är under resten av 1990-talet två mål centrala: 
nya riktiga jobb och tillförlitliga trygghetssystem. 

Det första målet - nya riktiga jobb - innebär minst en halvering av 
arbetslösheten till slutet av 1990-talet, och bör ses som ett etappmål på 
vägen mot full sysselsättning på den reguljära arbetsmarknaden. 

Det andra målet - tillförlitliga trygghetssystem - innebär att med
borgarna skall kunna lita på att de system för trygghet och omsorg som 
det offentliga ansvarar för efter reformering kommer att fungera väl även 
i ett långt perspektiv. 

Detta är utmaningen. För att målen skall nås krävs nytänkande, för
ändringar och omställningar av oss alla i det svenska samhället. 
Alternativet för dem som inte vill acceptera detta är i praktiken att säga 
ja till fortsatt hög arbetslöshet och ja till urholkning av basen för våra 
trygghetssystem. 

Medlen 

För att målen skall nås krävs en ekonomisk tillväxt som är både hög och 
stabil över tiden. Grunden för hög tillväxt är lagd genom en lång rad 
genomgripande strukturella reformer under senare år vars effekter kan 
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förväntas mogna ut i den stigande konjunkturen. Exempel på sådana 
strukturåtgärder är skattereformen, borttagandet av en rad skadliga skatter 
och andra hinder för företagande i allmänhet och för små- och medelstora 
företag i synnerhet, EES-avtalet som träder i kraft den 1 januari 1994, 
reformeringen av nästan alla transfereringssystem, avskaffandet av 
offentliga monopol, den nya obligatoriska arbetslöshetsförsäkringen, 
ändringarna i arbetsrätten, de omfattande satsningarna på forskning och 
utbildning, den förbättrade riskkapitalförsörjningen, den nya konkur
renslagen, avregleringarna av verksamhet som bedrivits i affärsverksform 
och infrastrukturinvesteringarna. 

Stabil tillväxt kräver att hotet om en galopperande statsskuld elimine
ras. Det sker genom saneringsprogrammets successiva genomförande och 
en fortsatt låg inflation. Att inflationen hålls låg förutsätter att flaskhalsar 
som kan uppstå i produktion och på arbetsmarknaden vidgas eller 
elimineras. Detta har till viss del skett genom de strukturella reformerna 
och regionalpolitiken. Det finns därför historiskt sett ovanligt goda 
förutsättningar för fortsatt låg inflation när tillväxten nu tar fart. 

Beslutet om övergång till fyraåriga mandatperioder i riksdagen och ett 
förverkligande av förslag i riksdagsutredningen om bl.a. en reformerad 
budgetbehandling i riksdagen förbättrar möjligheterna till förutsägbarhet, 
långsiktighet och stabilitet i finanspolitiken. 

Fördelning 

Den viktigaste fördelningspolitiska uppgiften är att skapa förutsättningar 
för fler jobb och reducera arbetslösheten med bibehållen låg inflation. De 
ändringar i välståndets fördelning som sker genom skatter och trans
fereringar är viktiga, men av underordnad betydelse jämfört med en 
positiv utveckling av sysselsättningen. Regeringens politik bygger på en 
solidaritet mellan dem som redan har arbete och dem som är arbetslösa. 

En låg inflationstakt är positiv från fördelningssynpunkt genom att den 
hindrar att inkomster och förmögenheter omfördelas på ett godtyckligt 
sätt från sparare till låntagare. 

Roten till det onda 

Den nuvarande krisen har sina rötter i minst två decenniers ekonomisk
politiska missgrepp. Viktiga inslag var en överdriven föreställning om 
Sveriges möjlighet att på egen hand driva överbryggningspolitik på 1970-
talet liksom en överdriven tro på devalveringar och expansion av 
sysselsättning i en av monopol dominerad offentlig sektor som lösning på 
vårt lands långsiktiga behov av en stark ekonomisk bas och hög produktiv 
sysselsättning. Devalveringarna sköt näringslivets strukturomvandling på 
framtiden. Nödvändiga rationaliseringar i offentlig sektor uteblev. Detta 
medförde djupgående strukturella brister och innebar att den ekonomiska 
tillväxten i Sverige under lång tid halkade efter övriga industriländer. 
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Bristen på åtgärder för att öka ekonomins effektivitet och anpassningsför
måga liksom de regionala obalanserna bidrog till att förvärra över
hettningen. 

Devalveringarna hade krävt eftervård. Tiden närmast efter 1981 års 
devalvering inriktades visserligen den ekonomiska politiken på sanering 
av de offentliga finanserna. Men efter regeringsskiftet 1982 genomfördes 
en så kallad offensiv devalvering som följdes av motsatsen till god 
eftervård, nämligen upprivna besparingsbeslut. Devalveringarna gav en 
respittid som dock inte utnyttjades för att angripa de grundläggande 
strukturella obalanserna. Stabiliseringspolitiken misslyckades dessutom 
med att hålla tillbaka inhemsk efterfrågan. Samtidigt medförde formerna 
för avregleringen av kreditmarknaden en kraftigt ökad utlåning under 
andra hälften av 1980-talet. Det dåvarande skattesystemet med sina höga 
marginalskatter och avdragsmöjligheter gjorde det kortsiktigt lönsamt för 
hushåll och företag att ta stora lån som ofta placerades i fastigheter. 

Kreditexpansionen och bristen på stramhet i finanspolitiken medförde 
en kraftig inhemsk efterfrågeökning som mot slutet av 1980-talet ledde 
till en överhettad ekonomi. Inflationen steg till tvåsiffriga tal, kost
nadsläget försämrades dramatiskt, exportens marknadsandelar föll och 
produktion, företagare och industrisysselsättning flyttade utomlands. 

När så inflationstakten 1990-91 föll minskade utsikterna till framtida 
värdestegringar. Fastighetspriserna rasade. Följden blev mycket 
omfattande kreditförluster och allvarliga obalanser inom finanssektorn. 

Ändrade skatteregler, högre realräntor och stagnerande eller fallande 
priser på olika reala tillgångar - främst fastigheter - har medfört att 
hushållen snabbt ökat sitt sparande och sina amorteringar. I Sverige har 
processen jämfört med andra länder haft ett dramatiskt förlopp med ett 
snabbt fall i fastighetspriserna och en snabb uppgång i sparkvoten. Satt 
i relation till hushållens disponibla inkomst har den svenska skuldstocken 
nu kommit ned på ungefär samma nivå som vid tiden före kredit
marknadens avreglering. Räntebördan efter skatt är dock fortfarande hög 
för svenska hushåll. 

Obalanserna i den offentliga sektorns finanser grundlades redan på 
1970-talet. Överhettningen i slutet av 1980-talet dolde de underliggande 
strukturella problemen. Hög inflation i kombination med höga marginal
skatter och återkommande beslut om skattehöjningar ledde till stigande 
skattetryck. Efter konjunkturraset 1991 blev det strukturella underskottet 
åter syn I igt. 

Inom viktiga socialförsäkringar - sjukförsäkringen, arbetsskadeför
säkringen och förtidspensioneringen - ökade kostnaderna närmast 
okontrollerat under vissa år på 1980-talet. Grundläggande systemfel 
ignorerades. Sålunda ökade under enbart de fem åren 1985-90 utgifterna 
för transfereringar med 24 % samtidigt som landets totala produktion inte 
växte med mer än 11 % . 

Bristen på åtgärder för förnyelse av offentlig sektor bidrog till en 
långsam produktivitetsökning för ekonomin som helhet. 

Överhettningen med hög inflation i slutet av 1980-talet slutade i en akut 
industrikris. Industriproduktionen föll med närmare 10 % från toppen 
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kring årsskiftet 1989/90 till botten 1992, vilket i antal jobb innebär en 
förlust av ca 220 000. 

Internationaliseringens krav 

För att alla som bor i Sverige skalJ gynnas är det angeläget med 
ekonomisk tillväxt här i landet. Det räcker inte att svenska multinationella 
företag är lönsamma. De liksom mängden av ägare till små- och medel
stora företag - inte minst underleverantörer - måste finna det lönsamt 
att producera och växa i Sverige. För att nå de tidigare angivna målen 
krävs därför ökad produktion i Sverige, fler företagare och växande 
privata företag över hela landet. 

Företagsamheten och företagarna har blivit alltmer internationelJt 
lättrörliga. De stora företagen kan lätt flytta tyngdpunkten i sin verksam
het från ett land till ett annat. Det gäller inte minst svenska företag med 
sina betydande utlandsinvesteringar. Den starka utflyttningen av riktiga 
jobb och produktion under överhettningsåren på 1980-talet visade 
ekonomins sårbarhet. Sverige är involverat i en knivskarp tävlan mellan 
länder om bästa företagsklimat. Vi måste kunna hävda oss väl i denna 
tävlan om den för nya jobb och välfärd nödvändiga ekonomiska 
expansionen skall ske i Sverige. 

En ekonomisk tillväxt i Öst- och Centraleuropa kommer att sätta delar 
av vårt näringsliv under starkare konkurrenstryck. Ökad tillväxt där är 
dock samtidigt mycket löftesrikt från svensk synpunkt eftersom högre 
inkomster innebär växande exportmarknader för oss. Med Sveriges 
geografiska närhet och jämförelsevis höga andel investeringsvaror i 
exporten kommer Sverige att i särskilt hög grad gynnas av tillväxt i 
Baltikum, Öst- och Centraleuropa. 

Europeiska Unionen (EU) 

Det viktigaste steget för att Sverige skall bemästra internationaliseringens 
krav är att Sverige blir medlem i EU. Utanförskap innebär att Sverige 
redan i utgångsläget skulle framstå som ett direkt oförmånligt alternativ 
i tävlan om den internationellt lättrörliga produktionens lokalisering. 

I en nyligen framlagd rapport (Bilaga 7, EG-konsekvensutredningen, 
samhällsekonomi) konstateras således att Sverige skulle mista stora 
investeringar jämfört med enbart EES-avtalet: Utredarnas analys av 
Sveriges alternativ leder dem till bedömningen att skillnaden i flödet av 
investeringar som går till Sverige är 7-19 miljarder kronor per år mindre 
med EES-avtal jämfört med medlemskap. Jämfört med om Sverige inte 
heller skulle ha EES-avtal blir skillnaden i investeringar ännu större. 

Även om denna typ av beräkningar bör tolkas med försiktighet tyder 
de på att utanförskap eller EES-avtal jämfört med medlemskap skulle 
påverka Sveriges attraktionskraft som investeringsland starkt negativt. Det 
påpekas dessutom i rapporten att om Sverige skulle välja att stå utanför 
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EU får det sannolikt konsekvenser inte bara för volymen utan även för 
karaktären av de investeringar som görs här: "Medlemskap (i EU) 
bereder också vägen för relativt mer kunskaps- och forskningsintensiv 
verksamhet i Sverige, med ett komplementärt förhållande mellan 
industriproduktion och tjänster. I synnerhet vid utanförskap förskjuts 
däremot ekonomins inriktning mot råvarunära, kapitalintensiv produktion. 
Denna tendens understryks av att en lägre grad av integration med EG 
medför störst svårigheter för små och medelstora företag. Implikationerna 
för sysselsättningen, det regionala produktionsmönstret samt miljön 
bedöms förstärka skillnaderna i välfärdseffekter." (s. 134-135). 

Till dessa problem vid utanförskap skall läggas svårigheten för Sverige 
att stå vid sidan av i ett läge då Västeuropas övriga länder stabiliserar 
valutorna mot varandra. Att mer eller mindre ensamt stå utanför en zon 
av valutastabilitet i Västeuropa skulle leda till, för det första, högre 
räntor i Sverige eftersom sparare för att placera sina pengar här i landet 
skulle komma att kräva en högre premie på räntan vid utlåning i svenska 
kronor för att gardera sig mot den i det läget större växelkursrisken än 
vid placering i EU-valuta (-or). För det andra skulle svensk ekonomi från 
tid till annan riskera att utsättas för stora och snabba valutakursfluktuatio
ner vilket kan medföra stora anpassningssvårigheter för dem som har att 
sätta priser och löner, dvs. framför allt företag och arbetsmarknadens 
parter med sysselsättningsproblem som följd. Det kan erinras om att 
fluktuationerna på 1980-talet och framåt mellan USD och yen, respektive 
USD och DM, några gånger varit omkring 100 % inom loppet av bara 
några få år. 

För den händelse Sverige väljer att stå utanför EU genom ett nej i 
folkomröstningen måste vårt land för att dra till sig investeringar 
sannolikt locka med förmåner som kan tilltala internationella och 
inhemska investerare. Sverige skulle med andra ord vid utanförskap 
behöva erbjuda dessa en bonus som kompenserar dem för nackdelen med 
utanförskapet, t.ex. i form av lägre löner eller lägre kapitalskatt. De 
inledningsvis uppsatta målen om nya riktiga jobb, minst en halvering av 
arbetslösheten under 1990-talct och tillförlitliga trygghetssystem skulle bli 
mycket svåra att uppnå vid utanförskap, liksom våra höga ambitioner på 
miljöområdet. 

Som medlem i EU kommer Sverige bl.a. att aktivt kunna påverka 
fortsättningen av Gemenskapens nyligen framlagda program för "Tillväxt, 
konkurrenskraft och sysselsättning". Programmet är ett handfast och 
välkommet tecken på EU-ländernas växande intresse för sysselsättnings
och tillväxtfrågorna. Den svenska regeringens politik ligger väl i linje 
med programmet. Politiken i EU-länderna skall inriktas på 2-3 procents 
inflation, minskade budgetunderskott, flexibla arbetsmarknader med färre 
regleringar och en aktiv arbetsmarknadspolitik av svenskt snitt samt 
bättre villkor för små- och medelstora företag. 
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GATT 

Det nyligen ingångna GATT-avtalet kommer att stimulera tillväxten på 
kort sikt genom att farhågorna för en våg av ny protektionism undanröjts. 
Det innebär att risken minskat väsentligt att mer eller mindre godtyckliga 
politiska ingrepp styr världshandeln snarare än priser på varor och 
1jänster och företagens konkurrensförmåga. Avtalet kommer sannolikt att 
leda till en mängd investeringsbeslut gällande ny produktion, internatio
nell marknadsföring och importhandel. 

Genom avtalet får konsumenterna lägre priser och löntagarna större 
möjligheter att arbeta i företag med högre produktivitet och därmed bättre 
lönebetalningsförmåga. Skattebasen växer likaså, vilket är till gagn bl.a. 
för dem som efterfrågar offentligt finansierade tjänster eller som arbetar 
i offentlig sektor. 

För Sverige betyder GATT-avtalet nästan enbart fördelar. Genom att 
vårt land redan i utgångsläget är en mycket öppen ekonomi kommer den 
nya importkonkurrensen knappast att orsaka några stora anpassningspro
blem, möjligen med undantag för vissa enskilda tjänsteföretag. Dessutom 
innebär avtalet väsentligt förbättrat marknadstillträde för svensk export 
på viktiga utom-europeiska marknader som USA, Kanada, Japan och de 
snabbväxande länderna i Stillahavsasien. På grundval av OECD:s be
räkningar kan vinsten för Sverige uppskattas till ca 60-70 miljarder 
kronor högre BNP-nivå från sekelskiftet. Vinsten mognar alltså ut 
successivt. Till detta belopp skall läggas långsiktiga eftektivitetsvinster 
för konsumenterna som uppstår genom en ökad konkurrens i främst en 
del av tjänstehandeln. 

GATT-avtalet har också en viktig politisk signaleftekt. Efter sju år av 
förhandlingar och kriser visade äntligen de stora industriländerna att de 
kunde sätta sig över särintressen och kortsiktiga politiska obehagligheter 
och istället se till helheten och det långsiktiga perspektivet. 

Sverige kommer att inom EU verka för sin traditionellt frihandelsvänli
ga linje i handelspolitiken. I framtida GATT-förhandlingar är detta av 
intresse inte bara för oss utan även för handelspolitiken i länder som vi 
särskilt vill värna, t.ex. u-ländema och Östeuropa. 

Produktionens villkor 

Om Sverige skall vara ett attraktivt land för internationella investeringar 
måste den svenska politiken präglas av långsiktighet, förutsägbarhet och 
stabilitet. Det är centralt att skadliga skatter inte återinförs, och att det 
inte sker andra väsentliga försämringar av företagarnas villkor. Nu 
behövs en snabb expansion av näringslivet. Det är svårt att tro att 
lokalisering kommer att ske just till Sverige om inte produktion kan 
lockas hit genom en vinstnivå som under lång tid är minst lika hög, och 
sannolikt något högre, i Sverige än i jämförbara europeiska länder. 
Erfarenhetsmässigt vet vi dessutom att nyetableringar av företag uppvisar 
ett visst konjunkturmönster och att förväntningar om högre avkastning 
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lockar fram fler nyetableringar. Genom bl.a. deprecieringen och sänkta 
arbetsgivaravgifter har svensk konkurrenskraft mycket snabbt förbättrats. 
Förutsatt att vi kan tygla de krafter som annars om en tid hotar att 
urholka konkurrenskraften genom kostnadskriser och inflation har vi goda 
möjligheter att nå hög tillväxt, särskilt som vi i dag startar från ett läge 
långt under fullt kapacitetsutnyttjande. 

Scenariot 

Inriktningen på den ekonomiska utveckling som kan leda till en minsk
ning av den totala arbetslösheten - inklusive personer i arbetsmarknads
politiska åtgärder - till åtminstone en halvering vid sekelskiftet är klar: 
det krävs en snabb exportledd tillväxt med ökning av produktion och jobb 
i näringslivet. Med en BNP-ökning under 1994 och 1995 på 2 till 3 % 
per år kan i en kravkalkyl framräknas ett tillväxtkrav på ca 4 % per år 
i genomsnitt för perioden 1996-1999, vilket skulle uppnås genom en i 
stort sett oförändrad offentlig verksamhet (mätt i volym samtidigt som det 
relativa priset inte stiger), samt en tillväxt i den privata sektorn om ca 
5 % per år. En sådan utveckling kan uppskattas leda till en ökning av 
antalet nya riktiga jobb med 2,5-3 % per år. 

Med en sådan historiskt sett mycket positiv ekonomisk tillväxt bör 
denna starka sysselsättningsökning kunna nås. Det gäller i en första fas 
när ekonomins resurser fortfarande är mycket underutnyttjade, men även 
därefter, i en andra fas, då kapacitetstaket tack vare senare års strukturel
la reformer och växande lönsamhet i näringslivet bör kunna lyftas snabbt. 
De krav som förverkligandet av en sådan positiv utveckling kommer att 
ställa på den ekonomiska politiken och på beredvilligheten att acceptera 
förändringar i det ekonomiska livet är stora. Den tillväxt som krävs är 
historiskt sett hög. 

En ökning av produktionen i näringslivet med 1 3 och en samtidig 
minskning av arbetslösheten med t.ex. 0,5 3 resulterar i en förbättring 
av de offentliga finanserna med drygt 0,6 % , dvs. drygt 60 % av 
produktionsökningen tillfaller det offentliga. De offentliga finansernas 
bästa vän är alltså den privata tillväxtmotorn. 

Miljö och tillväxt 

Ekonomisk tillväxt är inte ett mål i sig. Hög tillväxt är inte uthållig eller 
på sikt välfärdsfrämjande om den sker på bekostnad av landets långsiktiga 
produktionsmöjligheter eller nationalförmögenheten. Om produktion och 
ekonomisk verksamhet sker i sådana former att miljön förstörs minskar 
våra långsiktiga produktionsmöjligheter. Miljöskatter och avgifter utgör 
här viktiga styrmedel. Den nödvändiga högre ekonomiska tillväxten måste 
sålunda kombineras med kravet på en miljömässigt uthållig utformning; 
en minskad statsskuld kan inte bytas mot ökad miljöskuld (se även 
miljöbilagan, bilaga 1.4). 

Prop. 1993/94: 100 
Bilaga 1 

7 



1. 2 Krav på politiken 

Stabilitet över tiden 

Ett krav för att uppnå målen är ekonomisk stabilitet över tiden. Den 
högre ekonomiska tillväxten måste ske utan kast i form av återkommande 
inflationsdrivna kostnadskriser, perioder av "klippekonomi", valutainsta
bilitet, och överdrivna pris- och löneökningar på grund av flaskhalsar i 
produktionen och på arbetsmarknaden. De främsta hoten mot stabiliteten 
kommer dels från de djupa obalanserna i de offentliga finanserna, dels 
från risken för ny löneinflation vid snabb tillväxt på grund av bristande 
flexibilitet på arbetsmarknaden. Till dessa problem kommer så att de 
institutionella förutsättningarna för långsiktighet och helhetssyn i svensk 
ekonomisk politik har varit ogynnsamma. Alla dessa tre problem 
behandlades i Lindbeckkommissionens rapport. 

De offentliga finanserna 

Det vilar ett högst påtagligt hot över den svenska nationen, nämligen 
hotet om en galopperande statsskuld. Lindbeckkommissionen beskrev 
problemet rättframt och pedagogiskt. Den nödvändiga förstärkningen av 
de offentliga finanserna har redan inletts och kommer att behöva fortgå 
under en följd av år; för att det skall komma fram nya jobb krävs alltså 
en hållbar utveckling av landets offentliga finanser. Det enskilt viktigaste 
åtagandet därvidlag gäller fasthållande vid och fortsatt konkretisering av 
saneringsprogrammet (behandlas i avsnitt 5 nedan), samtidigt som alla ut
giftshöjningar och skattesänkningar måste finansieras fullt ut. Om de yttre 
förutsättningarna för ekonomin skulle ändras, eller om saneringsprogram
met mot förmodan i sin nuvarande omfattning skulle visa sig otillräckligt, 
krävs ytterligare åtgärder för att eliminera risken för en galopperande 
statsskuld. 

Genom successiva beslut i regering och riksdag fylls saneringsprogram
met med ett konkret innehåll. Härigenom bäddar finanspolitiken för 
sjunkande räntor utan att inflationsförväntningarna kommer att öka. 
Några genvägar till lägre räntor finns således inte. 

Räntesänkningarna stimulerar efterfrågan i hela ekonomin på varor och 
tjänster och förbättrar förutsättningarna för investeringar och bidrar 
därigenom till fler nya riktiga jobb. Sedan sommaren 1992 - dvs. före 
valutaoron som kulminerade med kronans fall i november 1992 - har 
räntorna sjunkit såväl internationellt som i Sverige. Här har sålunda den 
korta räntan (6 månader) sjunkit med ca 5 procentenheter från 11, 7 3 till 
6,8 % och den långa räntan (10 år) med nära 2,5 procentenheter från 9,6 
till 7 ,2 % . Tillsammans med växelkursförändringen har detta enligt 
beräkningar stimulerat ekonomin med 55-60 miljarder kronor på ett till 
två års sikt, eller med närmare 4 % av BNP (i 1993 års priser och enligt 
Riksbanken/IMFs indikatorer; beräkningarna baseras på förändringen i 
realräntan). Den penningpolitiska stimulans som uppnåtts är alltså 
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väsentligt större än vad effekten skulle kunna bli av de förslag som 
framförts i debatten om ytterligare försvagning av statsbudgeten genom 
sänkning av mervärdesskatten. En sådan finanspolitisk åtgärd som en 
mervärdesskattesänkning skulle dessutom inte få någon expansiv effekt 
eftersom den i Sverige idag med stor sannolikhet skulle motverkas av 
högre sparkvot, hög marginell sparbenägenhet, valutaoro och en åtstram
ning genom högre marknadsräntor. 

Prioriteringen av en ekonomisk politik som skapar utrymme för 
sjunkande och låga räntor bibehålls. Det gäller att skapa förutsättningar 
för såväl sänkta realräntor, som sänkta räntor jämfört med andra länder. 
För att åstadkomma detta ställs krav på låg inflation. Det av Riksbanken 
uppsatta inflationsmålet om 2 % ( ± 1 procentenhet) år 1995 måste nås 
och försvaras om landet inte skall tvingas leva med åtstramning via höga 
räntor. 

Etik 

Det som skett i fastighets- och banksektom under främst 1980-talet visar 
vikten av moral och hög etik. Utvecklingen mot en osund spekula
tionsekonomi hade flera orsaker, men en var otvivelaktigt samspelet 
mellan, å ena sidan, ändrade normer och etik och, å andra sidan, brist på 
institutioner som kunde tjäna som motvikt till kortsiktighet och över
drifter i det ekonomiska livet. Viktiga forskningsresultat av bl.a. 1993 års 
nobelpristagare i ekonomi Douglass C. North tyder på att utformningen 
av juridiska ramvillkor och normer (institutioner) är ytterst viktiga för ett 
lands ekonomiska utveckling. I länder där goda institutioner inte förmår 
hålla osäkerhet, risk och transaktionskostnader på en låg nivå begränsas 
också handels- och specialiseringsvinstema. Att upprätthålla allmänt 
accepterade sociala normer och spelregler är sålunda en billig metod för 
samhällsekonomisk effektivitet jämfört med en växande rättslig reglering 
av det ekonomiska livet. Samhällets förankring i en god etik är därför av 
central betydelse för en väl fungerande ekonomi. 

Budget- och beslutsprocessen 

Nya, strängare normer i den politiska budget- och beslutsprocessen som 
främjar ett långsiktigt helhetsperspektiv är av avgörande betydelse. Över
enskommelser har under senaste tid träffats om förlängd mandatperiod 
från och med 1994 års val till riksdagen, och nya regler för riksdagens 
budgetprocess är under utarbetande. Dessa beslut är även för den 
kortsiktiga stabiliseringspolitiken utomordentligt betydelsefulla genom att 
de kan öka trovärdigheten idag för långsiktiga offentliga åtaganden på 
budgetsidan. Detta främjar lägre långa räntor, som är bestämmande för 
omfattningen av nya investeringar. 

Prop. 1993/94: 100 
Bilaga 1 

9 



Arbetsmarknaden 

En utveckling mot fler nya riktiga jobb kan schematiskt beskrivas som en 
utveckling i två faser. I en första fas är arbetslösheten hög och följakt
ligen finns det gott om arbetskraft. De industri- och tjänsteföretag som 
ökar produktion och investeringar bör inte möta några egentliga rekryte
ringsproblem. Även de totala löneökningarna borde i denna fas bli 
måttliga och produktion och export raskt skjuta fart - och med viss 
fördröjning sysselsättningen - så länge som företagen har fortsatt mycket 
god konkurrenskraft i kombination med det faktum att de flesta företag 
i fas ett alltjämt ligger under kapacitetstaket. Så småningom närmar sig 
företagen, i olika takt, fullt kapacitetsutnyttjande. För Sverige mera 
traditionella spänningar på arbetsmarknaden med flaskhalsar och 
löneinflation kan komma fram i ljuset, och om det vill sig illa uppträder 
problemen vid en högre arbetslöshetsnivå än tidigare. Ekonomin glider 
över i fas två. 

De åtgärder och strukturförändringar som i en sådan fas två är 
nödvändiga för att möta dessa matchningsproblem och varaktigt reducera 
arbetslösheten till en låg nivå är av samma principiella slag som de 
strukturella åtgärder som redan vidtagits under senare år. Därtill ställs 
höga krav på arbetsmarknadens flexibilitet. 

I denna process har staten dels en viktig indirekt uppgift att fylla 
genom att skapa förutsättningar för en löneutveckling som är förenlig 
med samhällsekonomisk balans genom utformningen av den ekonomiska 
politiken samt regclsystemen på arbetsmarknaden och i arbetsmarknads
politiken, dels ett direkt ansvar som arbetsgivare. 

En central uppgift för staten i fas två är att underlätta matchningen 
mellan lediga arbeten och tillgänglig arbetskraft. Redan genomförda 
förändringar inom arbetsmarknadspolitiken, skattepolitiken, arbetslöshets
försäkringen m.m. kan dels väntas öka mångas möjlighet och vilja att 
snabbt söka sig till produktivt arbete, dels allmänt motverka inflations
drivande löneökningar. Arbetsmarknads- och utbildningspolitiken måste 
utformas så att rätt utbildade personer så långt möjligt har chansen att 
finnas på rätt plats beredda att anta erbjudanden om riktiga jobb när 
efterfrågan skjuter fart. Det är angeläget att arbetslinjen med dess 
blandning av stimulans och obligatorium upprätthålls. Regeringen avser 
att under 1994 genomföra en systematisk genomgång av de risker för 
flaskhalsproblem som redan nu kan identifieras. 

Om många människor som nu är långtidsarbetslösa permanent skulle 
slås ut från arbetsmarknaden skulle det inte enbart leda till allvarliga 
sociala konsekvenser. Det skulle också kraftigt öka risken för att 
flaskhalsproblem uppstår redan vid en förhållandevis hög total arbets
löshetsnivå. Därför kommer särskilda insatser även fortsättningsvis att 
krävas. och ställas till förfogande, för att stödja de långtidsarbetslösas 
återinträde på den reguljära arbetsmarknaden. De nyligen genomförda 
förändringarna i LAS, I.ex. den längre tiden för provanställning och 
anställning vid tillfällig arbetsanhopning. kan också väntas öka möjlig
heterna för ny- och återinträdande personer att få arbete. 
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Den direkta lönebildningen ligger utanför regeringens och riksdagens 
inflytande och beslutas av arbetsmarknadens parter. För att det skall vara 
möjligt att åstadkomma den kraftiga ökning av sysselsättningen och 
minskning av arbetslösheten som är önskvärd måste arbetsmarknadens 
parter medverka till en utveckling som främjar ökad rörlighet och 
flexibilitet i de relativa lönerna. Särskilt måste uppmärksammas sådana 
förändringar som medför att nytillträdande och arbetslösa släpps fram till 
nya jobb. Detta kan t.ex. ställa krav på anpassning av ingångs- och 
ungdomslönerna. 

Ett stort antal personer byter arbete varje år. Denna rörlighet på 
arbetsmarknaden är särskilt viktig för att växande företag i hela landet 
skall kunna dra till sig mer arbetskraft och för att arbetsmarknaden skall 
kunna fungera väl. 

Statens arbetsgivarverk kommer från den l juli 1994 att ombildas till 
en uppdragsmyndighet. Denna ombildning innebär att den statliga 
arbetsgivarorganisationen får en från regeringen fristående ställning. 
Avsikten är att skapa en statlig arbetsgivarorganisation som på likartade 
villkor kan samverka med andra arbetsgivarorganisationer och ta ansvar 
för en lönebildning som främjar samhällsekonomisk balans och ökad 
konkurrenskraft. De statliga myndigheterna styrs genom finansiella ramar 
och har därmed större lönepolitisk självständighet. Det innebär i 
praktiken att myndigheterna ges incitament att hålla tillbaka omotiverade 
löneökningar för att säkerställa att det tillgängliga ekonomiska utrymmet 
i största möjliga utsträckning används för att förbättra verksamhetens 
kvalitet. 

De nya jobben och ökningen av sysselsättningen måste komma i den 
privata sektorn. En expansion av sysselsättningen i den offentliga sektorn 
skulle i praktiken kräva skattehöjningar som leder till ökade skattekilar. 
Dessa skulle i sin tur medföra att ekonomins funktionssätt successivt 
försämrades allteftersom hushåll och företag anpassade sig. Förut
sättningarna för sysselsättningen i den privata sektorn skulle då försäm
ras, och den minskade skattebasen skulle minska möjligheterna till 
sysselsättning i den offentliga sektorn. Slutsatsen är att en skattefinansie
rad ökning av antalet anställda i offentlig sektor inte är ett långsiktigt 
hållbart alternativ. 

Investeringarna 

De återkommande kostnadskriserna har haft två effekter, dels har de 
minst lönsamma, men samtidigt ofta de mest arbetskraftsintensiva 
produktionsanläggningarna tvingats slå igen, dels har rationaliseringsin
vesteringar drivits fram alltför starkt. Det senare innebär att maskiner 
ersatt människor i snabb takt som ett sätt för företagen att höja pro
duktiviteten i takt med kostnadslägets försämring. 

En av flera förutsättningar för att vi skall öka sysselsättningen är att de 
investeringar som genomförs under 1990-talet i högre grad blir av typen 

Prop. 1993/94: 100 
Bilaga 1 

11 



expansionsinvesteringar, dvs. investeringar som bygger på ökad syssel
sättning av såväl människor som maskiner, byggnader etc. 

Medan kapitalstocken i näringslivet minskade i början av 1990-talet -
dvs. investeringarna var lägre än kapitalförslitningen - börjar pro
duktionskapaciteten så småningom att byggas ut. Förutsättningarna för en 
kraftig och uthållig investeringsutveckling är idag också gynnsamma. Pro
duktivitetsökningen och deprecieringen av kronan kombinerad med 
måttliga löneökningar medför en snabb lönsamhetsförbättring. Därtill 
kommer sänkningen av skatten för enskilda näringsidkare samt slopandet 
av dubbel beskattningen av aktieutdelningar. Tillsammans underlättar detta 
på ett väsentligt sätt företagens möjligheter att finansiera den nödvändiga 
expansionen av näringslivets produktion. Att skuldsaneringsprocessen 
varit relativt snabb i Sverige bör också successivt öka utbudet av lokalt 
kapital, som är av stor betydelse för små- och medelstora företag utan 
direkt kontakt med internationella kapitalmarknader. 

Den utveckling av näringslivets investeringar som förutses under 1994 
och 1995 med utgångspunkt i dessa gynnsamma förutsättningar innebär 
en nödvändig ökning av näringslivets produktionskapacitet och måste -
för att den målsatta tillväxten skall kunna uppnås - följas av fortsatt 
växande investeringar under ytterligare år för att arbetslösheten under 
1990-talet skall minst halveras. 

Små och medelstora företag 

Små- och medelstora företag är särskilt viktiga för att generera ny 
sysselsättning i näringslivet. Småföretagens andel av de nya jobben har 
ökat i Sverige såväl som i andra länder under de senaste tio åren. Sju av 
tio nya arbets till fällen (netto) skapas inom företag med färre än 200 
anställda. De mindre företagen och nyetableringarna spelar också en 
viktig roll för dynamiken i näringslivet och för att tillväxten sker i 
regional balans. Ett vitalt nyföretagande driver på förnyelsen av 
näringslivet genom egen växt och genom att tvinga större företag till 
förnyelse genom samarbete med eller genom förvärv av mindre företag. 
Ett flertal studier indikerar att innovationsbenägenheten är högre i nya än 
i etablerade företag. 

I Sverige bidrog tillväxten i existerande småföretag åren 1985-89 med 
fler nya arbetstillfällen än nyetableringarna. De flesta småföretag förblir 
naturligtvis små. Det är deras stora antal som gör att deras bidrag till 
totala sysselsättningen är så betydelsefullt (se SOU 1993: 16, bilaga 18). 
I Sverige har vi internationellt sett en låg andel sysselsatta i medelstora 
företag. Anledningarna har undersökts i flera studier. De pekar på 
problem med finansieringen liksom med skattesystemets och arbetsrättens 
utformning. 

Regeringen har genom olika åtgärder sökt häva årtiondens diskrimini
nering av de mindre företagen bl.a. genom ändringar i den tidigare 
storföretagsanpassade skatte- och selektiva stödpolitiken och arbetsrätten 
(LAS och MBL). Ett ambitiöst avregleringsprogram skall ligga till grund 

Prop. 1993/94: 100 
Bilaga 1 

12 



för en proposition våren 1994. Därutöver har förmögenhetsskatten på 
arbetande kapital avskaffats, lättnader införts i beskattningen av egenföre
tagare och nyföretagandet stimulerats genom den nya möjligheten att 
kvitta underskott de första åren mot tjänsteinkomster. 

Sverige är ett av världens ledande uppfinnarländer. Samtidigt finns 
uppgifter som tyder på att uppfinningarna under flera decennier i alltför 
liten utsträckning lett till produktion, och därmed nya jobb, i Sverige. De 
förbättringar som regeringen genomfört på skattepolitikens område 
betyder mycket för att skapa bättre förutsättningar för småföretagande. 
Därutöver krävs andra åtgärder för att skapa ett gott innovationsklimat. 
De som är beredda att ta risker för att utveckla nya produkter och företag 
- de som finner egna vägar och lösningar - måste erbjudas bättre 
villkor. 

I den nyligen framlagda Innovationsutredningen (SOU 1993:84) 
framförs en rad förslag för att förbättra innovationsklimatet i vårt land. 
Förslagen spänner över ett vitt fält och inkluderar förslag till både 
rättsliga och ekonomiska förbättringar för innovatörer. Regeringen avser 
att återkomma med en proposition om innovationsfrämjande åtgärder. 

I regeringskansliet bereds också en proposition på grundval av 
utredningen om förändringar i lönegarantisystemet (SOV 1993:96). 
Utredaren föreslår regeländringar som beräknas resultera i en besparing 
på ca 1 miljard kronor per år, men har även effekter som inte syns i 
statsbudgeten, t.ex. en bättre konkurrenssituation för den överväldigande 
majoriteten av hederliga företagare. 

Småföretagandet är inte bara en förutsättning för ökad sysselsättning 
utan är också avgörande för att sysselsättningsökningen skall spridas över 
hela landet. Ett centralt inslag i tillväxtpolitiken är också att tillvarata 
landsbygdens produktionsresurser. En god regional fördelning av 
företagandet minskar risken för överhettning i ekonomin och bidrar till 
att arbetslösheten sänks utan att lönerna därför accelererar. Dynamiska 
små och medelstora företag är nödvändiga för att säkra att tillväxten och 
sysselsättningsökningen inte leder till oönskad koncentration av de nya 
riktiga jobben utan att de växer fram över hela landet och bidrar till 
regional balans. 

Avslutning 

Ekonomisk tillväxt är förändring. Vissa delar av ekonomin - sektorer, 
branscher, företag - expanderar medan andra stagnerar eller minskar. 

Som redovisats ovan är regeringens ekonomiska politik en samlad 
strategi för att genom god och uthållig tillväxt bygga en stabil grund för 
välfärden och sysselsättningen. Därmed skapas förutsättningar för nya 
riktiga jobb och tillförlitliga trygghetssystem. Utan en sådan politik får 
vi leva med en för Sverige varaktigt hög arbetslöshet som riskerar att 
innebära en mera definitiv utslagning av många människor. Utöver de 
sociala konsekvenserna kommer effekterna av en bestående svag 
ekonomisk bas: mänskligt och politiskt smärtsamma nedskärningar i 
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förmånsnivåer och inskränkningar i kretsen av förmånstagare inte minst 
för att betala räntor på den stora statsskuld som följer av en svag 
ekonomisk utveckling. 

En sådan utveckling kan förhindras med den här redovisade politiken! 

B DET EKONOl\fISKA LÄGET 

2 Krisens orsaker 

De grundläggande orsakerna till dagens djupa ekonomiska kris i Sverige 
ligger långt tillbaka. Redan i slutet av 1960-talet började Sveriges 
ekonomiska utveckling avvika från den i jämförbara länder. De struktu
rella problemen växte successivt fram och kostnadsutvecklingen 
urholkade konkurrenskraften. Till detta kommer finanskrisen orsakad av 
den spekulationsbubbla som uppkom under andra hälften av 1980-talet. 

Diagram 2.1 BNP-tillväxt i Sverige, OECD-Europa samt i hela OECD-området 
1970-1995 
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Anm: 1993 preliminär, 1994 och 1995 prognoser. 
Källor: OECD och Finansdepartementet. 
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2.1 De strukturella problemen 

Sverige har under de senaste decennierna haft en för liten utlands
konkurrerande sektor, särskilt en för liten industrisektor. Bara under två 
av dessa tjugo år har Sverige haft blygsamma överskott i affärerna med 
utlandet. Villkoren för att bygga upp en industrisektor har varken varit 
tillräckligt goda eller tillräckligt stabila. Detta gäller i synnerhet villkoren 
för de mindre och medelstora företagen och för nyföretagandet. 

De offentliga utgifterna har vuxit betydligt snabbare i Sverige än i 
jämförbara länder. Några transfereringssystem blev efter hand så 
generösa att de överutnyttjades och bidrog till såväl höga kostnader som 
dämpad produktivitetsutveckling i näringslivet. 

Vård-, omsorgs- och utbildningssektorerna dominerades av vad som i 
realiteten var offentliga monopol. Detta ledde till sämre effektivitet och 
högre kostnader än nödvändigt och därmed också till utträngnings
effekter. 

Expansionen av de offentliga utgifterna ledde till ett högt och stigande 
skattetryck. Därtill kom en ineffektiv skattestruktur som medförde 
snedvridningar i ekonomin. De höga marginalskatterna minskade 
arbetsutbud och sparande och ledde till orimliga omfördelningar i 
förmögenhetshänseende. Företagsbeskattningen motverkade i viktiga 
avseenden dynamik och utveckling i näringslivet, främst i mindre företag. 

Till de strukturella problemen kan också räknas de olika regleringar 
som under lång tid präglade många sektorer inom den svenska ekonomin, 
exempelvis bostadsmarknaden. Internationella jämförelser visar att 
Sverige har haft mycket kostsamma regleringar, och att prisnivån som en 
följd därav legat högt. Regleringarna bidrog således till felaktig resursför
delning, sämre effektivitet och höga samhällsekonomiska kostnader. 

Dessa strukturella problem i ekonomin försvagade sammantaget 
utvecklingskraften i den svenska ekonomin under 1970- och 1980-talen. 

2.2 Den kontinuerliga kostnadskrisen 

Strukturproblemen är starkt sammanvävda med missgrepp i stabiliserings
politiken. 

Under den första oljekrisen på 1970-talet försökte man genom den s.k. 
överbryggningspolitiken avskärma Sverige från följderna av oljekrisen. 
Detta misslyckades och följden blev en förstärkt kostnadskris. 

Lönebildningsprocessen har de senaste två decennierna präglats av 
kontinuerliga problem. Lönekostnaderna har ökat långt utöver det realt 
tillgängliga utrymmet, vilket har lett till hög inflation och successiv 
urholkning av näringslivets konkurrenskraft. När kostnadsproblemen har 
blivit akuta har det i första hand lett till devalveringar. Inledningsvis 
genomfördes devalveringar i syfte att i efterhand rätta till ett snett 
kostnadsläge. Den sista aktiva devalveringen, 1982 vid det socialdemo- . 
kratiska regeringstillträdet, betecknades som offensiv men kom i 
realiteten att medföra än svårare effekter. Den ekonomiska politiken 
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förmådde aldrig ta till vara de möjliga positiva effekter som skulle kunna 
uppkomma till följd av en devalvering. 

Den ledde i stället till en fortsatt pris - lönespiral och dessutom till att 
trycket på strukturomvandling och framtidsinvesteringar minskade inom 
näringslivet. Det sammanlagda resultatet blev förödande. 

Kombinationen av internationell högkonjunktur och devalveringarna i 
början av 1980-talet gav ett felaktigt intryck av att de ekonomiska 
problemen var lösta. En överhettningssituation byggdes upp. Kredit
marknaden avreglerades före valutaavregleringen och före skatterefor
mens genomförande. Detta skapade ett drivhusklimat där det blev mer 
lönande att låna än att spara. Överhettningen skärptes. En angelägen 
finanspolitisk åtstramning uteblev i slutet av 1980-talet vilket ytterligare 
förstärkte överhettningstendenserna. 

Löner och priser steg kontinuerligt mer i Sverige än i jämförbara 
länder. 

Diagram 2.2 Inflationen i Sverige och OECD-omrädet 1980-1995 
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Anm: 1993 preliminär, 1994 och 1995 prognoser. 
Källor: OECD och Finansdepartementet. 

2. 3 Finanskrisen 

Den finanskris som orsakats av spckulationsekonomin under 1980-talets 
senare hälft är en viktig faktor bakom djupet i nedgången i den svenska 
ekonomin de senaste åren. De tidigare nämnda huvudorsakerna har givit 
Sverige en förhållandevis låg tillväxtfönnåga. Finanskrisens effekter på 
ekonomin har de senaste åren medfört en krympande produktion. 
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Finanskrisen är inte ett unikt svenskt fenomen men den tycks ha blivit 
speciellt allvarlig i Sverige. Överhettningen i kombination med den 
bristande samordningen i avregleringarna skapade ett klimat för utpräglat 
spekulativa fastighetsköp. Utlåningen till allmänheten ökade med över 
20 % per år tre år i följd. En sådan utlåningsökning byggde på för
väntningar om ständigt stigande tillgångsvärden. När dessa bröts blev 
resultatet en fastighets- och därmed bankkris. 

Diagram 2.3 Utlåning till allmänheten 
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Ursprunget till dagens kris i den finansiella sektorn är att den i sig 
nödvändiga och riktiga avregleringen av kreditmarknaden inte kom
binerades med en ekonomisk politik som höll nere inflationen och med 
rimligare marginalskatter som inte gynnade en låneekonomi. Den snabba 
kreditexpansion som följde bidrog till en exempellös uppgång av 
fastighetspriserna och vissa andra tillgångsvärden. En klassisk "spekula
tionsbubbla" växte fram. 

Farhågorna för ett fullständigt sammanbrott var hösten 1992 så stora 
att regeringen och riksdagen måste gå in med en generell bankgaranti för 
att stärka betalningssystemet. Sjunkande tillgångsvärden och den 
utlåningsbegränsning som följde av bankkrisen medförde ett kraftigt ökat 
sparande och en skuldsanering, vilket minskade efterfrågan i ekonomin. 

Det privata finansiella sparandet hos hushåll och företag har sedan 1990 
ökat med inte mindre än 22 % av BNP eller över 300 miljarder kronor. 
Därmed har den inhemska efterfrågan dragits ner dramatiskt i jämförelse 
med vad som gällde för några år sedan. 

Överhettningen inom fastighetssektorn drev upp aktiviteten och 
kostnaderna för byggverksamhet till ohållbara nivåer. Omsvängningen på 
fastighetsmarknaden ledde därför till ett lika dramatiskt fall i byggandet. 
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Nedgången i ekonomin i början av 1990-talet har således sina rötter i Prop. 1993/94: 100 
den tidigare utvecklingen. Redan i slutet av 1980-talec fanns tydliga Bilaga l 
tecken på att produktion och sysselsättning var på väg att sjunka. Den 
internationella avmattningen och oron på valutamarknaderna kom att 
förstärka detta. 

Diagram 2.4 Antal sysselsatta 1980-1995 
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Anm: 1993 preliminär, 1994 och 1995 prognoser. 
Källor: Statistiska centralbyrån och Finansdepartementet. 

2.4 Sjunkande produktion, högre arbetslöshet och stigande 
underskott 

Den utveckling som redovisats ovan har således lett till dagens ekonomis
ka kris. Den sämre tillväxtförmågan har gjort svensk ekonomi mer sårbar 
för internationella lågkonjwikturer. Den kontinuerliga kostnadskrisen har 
lett till förlust av marknadsandelar genom sämre konkurrenskraft och 
därmed sämre förutsättningar att möta lågkonjunkturer och att utnyttja 
högkonjunkturer. Finanskrisen slutligen har inneburit ett dramatiskt fall 
i hemmamarknadsefterfrågan. · . 

Sammantaget har detta medfört en kraftigt minskat produktion. In
dustriproduktionen sjönk mellan konjunkturtoppen 1989/90 och botten . 
1992 med närmare 10 % . Den sjunkande produktionen har efter hand lett 
till en stigande arbetslöshet. Detta har i sin tur givit stigande kostnader 
och högre utgifter för den offentliga sektorn samtidigt som inkoinsterna 
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sjunkit. Underskottet inom den offentliga sektorn har som följd därav 
successivt ökat. 

Diagram 2.5 Industriproduktionen i Sverige och EG 1982-1995 
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1993. 
Källor: OECD, Statistiska centralbyrån och Finansdepartementet. 

2.5 Att lösa problemen 

När väl orsakerna till den ekonomiska krisen har identifierats framstår 
också klart vilka åtgärder som måste vidtas. Strukturproblemen måste 
lösas, kostnadsläget förbättras uthålligt och finanskrisens verkningar 
dämpas. 

Det är mot den bakgrunden regeringen genomfört en rad åtgärder. 
Reformer i den offentliga sektorn syftar till att dels förbättra pro
duktiviteten och eliminera flaskhalsarna vid en produktionsökning, dels 
till att successivt eliminera det strukturella budgetunderskottet. Fullt 
finansierade strategiska skattesänkningar minskar skatternas snedvridande 
effekter. Ett exempel är skattereformen, ett annat den av riksdagen 
nyligen antagna förändringen av företagsbeskattningen som eliminerar 
överbeskattningen av det egna kapitalet i näringslivet, ett tredje de skatte
sänkningar som syftar till att förbättra konkurrenskraften, som sänkta 
arbetsgivaravgifter och sänkt energiskatt för industrin. Till detta kommer 
också avregleringar på flera områden. 
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Genom regeländringar i t.ex. sjukförsäkringen har produktiviteten i 
ekonomin ökat. Detta har tillsammans med de sänkta arbetsgivarav
gifterna och den depreciering av kronan som har ägt rum, stärkt 
konkurrenskraften. 

Inflationsförväntningama har kommit ner på en sådan nivå att de 
tillsammans med de träffade avtalen skapar förutsättningar för en uthållig 
konkurrenskraftsförbättring. En kraftigt minskad frånvaro på arbets
platserna innebär självfallet på kort sikt en ytterligare ansträngning av 
sysselsättningssituationen, men samtidigt på lång sikt bättre tillväxtförut
sättningar. 

Finanskrisens effekter dämpas genom åtgärder som garanterar 
stabiliteten i betalningssystemet och lindrar skuldanpassningsprocessen. 
Det senare kan endast åstadkommas genom att en stram finanspolitik ger 
utrymme för sänkta räntenivåer. 

3 Den internationella utvecklingen 

3 .1 Den internationella konjunkturen 

Återhämtningen i OECD-området fortsätter, men takten i förbättringen 
är svag. Konjunkturuppgången i USA står på solid grund och har nu 
pågått i drygt två år. Även i Storbritannien fortsätter återhämtningen. I 
Japan däremot försvagas konjunkturen, medan det ekonomiska läget i 
kontinentaleuropa förefaller ha stabiliserats. För 1994 väntas en BNP
tillväxt på 2 % i OECD som helhet. Den starkaste tillväxten - över 3 % 
- förutses i USA och Kanada. Svagast väntas utvecklingen bli i västra 
Tyskland. För 1995 beräknas BNP-tillväxten i hela OECD-området öka 
till 2, 6 % . Inflationen väntas förbli låg, ca 3 % under såväl 1994 som 
1995. 

I Japan pågår skuldsaneringen i den privata sektorn fortfarande vilket 
tillsammans med den kraftiga apprecieringen av yenen gör att efterfrågan 
hålls tillbaka. Det är därtill osäkert vilka effekterna blir av beslutade 
finanspolitiska stimulanspaket. 

Kontinentaleuropa förefaller befinna sig på botten av konjunkturen. 
Styrkan och tidpunkten för uppgången är svårbedömd. Den svaga 
utvecklingen i västra Tyskland beror på återföreningen som medfört 
högre räntor och en real uppskrivning av D-marken. Det är oklart om 
konkurrenskraften är tillräcklig för att kunna ge någon påtaglig ex
portuppgång. Hushållens disponibla inkomster utvecklas svagt, varför den 
privata konsumtionen kommer att vara dämpad. Realräntorna i många 
europeiska länder är fortsatt höga med hänsyn till konjunkturläget, trots 
att räntorna gradvis har sjunkit. Med det låga kapacitetsutnyttjandet 
dröjer det innan lägre räntor får effekt på investeringarna. Den höga 
arbetslösheten är det dominerande problemet i flertalet europeiska länder. 

Delar av Asien fortsätter att vara världsekonomins viktigaste tillväxt
centrum. Tillväxttakten ligger kring 6-7 % och OECD:s export till dessa 
länder väntas öka med över 10 % per år de närmaste åren. Av OECD:s 
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totala export 1992 gick nära 7 % till gruppen Korea, Taiwan, Hong Kong 
och Singapore. I Kina beräknas BNP-tillväxten 1993 till ca 13 % för 
andra året i rad. 

I Östeuropa har återhämtningen i Polen stärkts under 1993 och Polen 
väntas 1994 uppvisa positiv tillväxt för tredje året i rad. Även i de 
baltiska länderna är en BNP-uppgång skönjbar för 1994. Utvecklingen i 
Ryssland är mer osäker. Återhämtningen tycks framför allt visa sig i de 
länder som prioriterade liberaliseringar och makroekonomisk stabilisering 
på ett tidigt stadium. För en god utveckling krävs skapandet av för 
marknadsekonomin nödvändiga institutionella förutsättningar i form av 
ett fungerade rättsväsende, banksystem etc. Privatisering av ländernas 
näringsliv och upprättande av fungerande finansiella sektorer utgör 
viktiga delar i reformprocessen. Tillväxten framöver i Östeuropa kommer 
att vara beroende av ländernas exportmöjligheter varför tillgång till i
landsmarknader blir en viktig förutsättning. Samtidigt kan regionen, 
liksom Sydostasien, väntas växa i betydelse som avsättningsmarknad när 
inkomsterna i dessa länder stiger. 

Diagram 3.1 Internationella förutsättningar 
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Det positiva utfallet av GATT-förhandlingarna är mycket väsentligt för 
utvecklingen av världsckonomin. Beräkningar utförda av OECD-
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sekretariatet pekar på att den direkta välfärdsvinsten av avtalet uppgår till 
ca 270 miljarder US-dollar, motsvarande en nivåhöjning av BNP med ca 
1 % . Effekterna blir betydligt större för de nuvarande EFTA-länderna än 
för de tre stora handelsblocken (USA, Japan och EG). OECD under
stryker att detta kan ses som ett minimiutfall eftersom bara direkta 
effekter av allokerings- och effektivitetsvinster beaktats. 

Ett viktigt regionalt handelsavtal kom ett stort steg nännare för
verkligande då den amerikanska kongressen godkände det nordamerikan
ska frihandelsavtalet NAFTA. Det etablerar frihandel på villkor liknande 
dem i EES för USA, Kanada och Mexico. 

Skuldsaneringsprocessen påverkar utvecklingen under prognosperioden 
i en rad länder; främst Nordamerika, Japan, Storbritannien, Australien 
och de nordiska länderna. Även om saneringsprocessen har pågått en tid 
är skuldsättningen i den privata sektorn i dessa länder fortfarande hög i 
ett historiskt perspektiv. Hushåll och företag kommer att vara fortsatt 
känsliga för ränteförändringar. 

Den finansiella anpassningen har kommit längst i USA, men bidrar 
sannolikt fortfarande till en svagare uppgång än normalt. För hushållen 
i Storbritannien har det lägre ränteläget inneburit kraftigt sänkta 
ränteutgifter. Skuldstocken har dock hittills endast sjunkit marginellt. 
Även i Finland kvarstår skuldstocken på en historiskt hög nivå. 

Efter beslutet den 2 augusti 1993 att vidga fluktuationsbanden inom 
ERM till ± 15 % har situationen på valutamarknaden åter stabiliserats. 
Spänningarna på valutamarknaden har också minskat till följd av att 
Tyskland fortsatt att sänka de korta räntorna. Såväl den franska som den 
belgiska francen samt den danska kronan deprecierades något mot D
marken efter beslutet att bredda banden. Deprecieringarna har dock 
återgått, samtidigt som räntemarginalerna krympt. De tyska räntorna 
förefaller fortfarande utgöra ett golv för räntorna i flertalet europeiska 
länder. ERM-länderna bedömer att trovärdigheten för inflationsbe
kämpningen skulle minska om strategin med försiktiga gradvisa räntened
dragningar övergavs, vilket skulle resultera i fallande växelkurs och 
stigande långa räntor. Större växelkursförändringar skulle också försvåra 
utvecklingen mot en ekonomisk och monetär union. 

3. 2 Det europeiska samarbetet 

Maastrichtfördraget trädde i kraft den 1 november 1993. Därmed inleds 
den andra fasen av den ekonomiska och monetära unionen (EMU) 
planenligt den 1 januari 1994. Den svaga ekonomiska utvecklingen i den 
Europeiska Unionen (EU) har lett till en kraftig försämring av de 
offentliga finanserna i medlemsländerna. De stora förändringarna i 
växelkursmekanismen ERM har ändrat utgångspunkten för övergången 
till EMU :s tredje fas. 

Samarbetet i EU präglas i ökad utsträckning av försöken att finna 
åtgärder mot den mycket höga arbetslösheten, som väntas uppgå till i 
genomsnitt drygt 11 % år 1994. EG-kommissionen har mot denna 
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bakgrund utarbetat en s.k. vitbok om hur förutsättningarna för tillväxt, 
konkurrenskraft och sysselsättning långsiktigt skall förbättras. Vitboken 
behandlades på Europeiska rådets möte i december 1993. 

EU har också antagit breda riktlinjer för den ekonomiska politiken. 
Den ekonomisk-politiska strategi som medlemsländerna ställt sig bakom 
har följande huvudelement: 

Sysselsättningsmålet ges en central plats. 
Återhämtning genom lägre räntor är möjlig endast om förutsättningar 

i form av låg inflation och sunda offentliga finanser föreligger. Under
skotten i de offentliga finanserna är betydande i EU. De länder som har 
den mest bekymmersamma situationen bör genast vidta verkningsfulla 
konsolideringsåtgärder. 

Inflationen bör begränsas till 2-3 % i flertalet medlemsländer till år 
1996. 

Investeringarna behöver höjas väsentligt. Reallöneökningar kan inte 
påräknas på kort sikt i flertalet medlemsländer. Löneutvecklingen måste 
tillåtas att variera mellan branscher och yrkesgrupper. Lägre sociala 
avgifter bedöms viktiga för i synnerhet personer med låg utbildning. I 
riktlinjerna liksom i vitboken läggs betydande vikt vid en utbyggnad av 
de aktiva arbetsmarknadspolitiska åtgärderna - bl.a. baserat på främst 
svenska erfarenheter - och även vid andra åtgärder för att få arbets
marknaderna att fungera bättre. 

Det är från svensk synpunkt positivt att konstatera att EU lägger så stor 
vikt vid tillväxten och sysselsättningsmålet, liksom den höga ambitionen 
för europeiskt samarbete. Den ekonomisk-politiska huvudinriktningen, 
baserad på att skapa förutsättningar för ökad sysselsättning och låga 
räntor genom prisstabilititet och sunda offentliga finanser, är gemensam 
för Sverige och EU. 

Sverige har tillsammans med de övriga EFTA-länderna aktivt med
verkat i diskussionen om ekonomisk-politiska åtgärder för att öka 
sysselsättningen och tillväxten. Det har skett genom bidrag till EG
kommissionens arbete med vitboken. I december 1993 hölls ett andra 
gemensamt finans- och ekonomiministermöte mellan EG och EFTA. 
Mötet inriktades främst på de mer strukturella och långsiktiga frågor som 
vitboken diskuterar. Det svenska bidraget fokuserades på åtgärder som 
gäller arbetsmarknaden. Det under 1993 inledda samarbetet kommer att 
fortsätta också under 1994. 

Målet för både Sverige och EU-länderna är att Sverige skall vara 
medlem i EU den I januari 1995. Det betyder att det blir allt viktigare 
att aktivt följa det ekonomiska och monetära samarbetet i EU. Samtidigt 
är det klart att Sverige inte före medlemskapet kan påta sig bindande 
förpliktelser. 

Den 1 januari 1994 träder EES-avtalet i kraft. Avtalet är det mest 
omfattande ekonomiska internationella avtal som Sverige har ingått. Det 
gör Sverige och övriga EFTA-länder (med undantag för Schweiz) 
delaktiga i EU:s inre marknad. Avtalet ger fri rörlighet för varor, 
tjänster, personer och kapital i hela EES-området med ca 370 miljoner 
invånare. Företagen kan nu räkna med avsevärt stabilare förutsättningar 
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för handel och annan kommersiell verksamhet. Konkurrensen kommer att 
fungera bättre, även inom sektorer som tidigare endast i begränsad 
utsträckning varit utsatta för internationell konkurrens. Svenska företag 
kommer att få tillgång till en stor marknad för offentlig upphandling. 
Verkligt inflytande - politiskt, rättsligt och ekonomiskt - kan emellertid 
enbart erhållas genom medlemskap i EU. 

4 Den ekonomiska utvecklingen i Sverige 
1994-1995 

Den svenska ekonomin förefaller nu definitivt ha passerat sitt bottenläge. 
Exporten har under andra halvåret 1993 ökat mycket snabbt. Samtidigt 
har en stabilisering av den inhemska efterfrågan skett. Under 1994 väntas 
en fortsatt kraftig exportuppgång medföra att den samlade produktionen 
av varor och tjänster stiger med närmare 2,5 % . Den inhemska efter
frågan bidrar till att BNP-tillväxten förutses bli närmare 3 % 1995. 

Sänkta arbetsgivaravgifter och en mycket stark produktivitetsförbättring 
i industrin tillsammans med deprecieringen av kronan har lett till en 
markant förstärkning av konkurrenskraften. Situationen för exporten och 
den konkurrensutsatta sektorn har därigenom kraftigt förbättrats. 

Tabell 4.1 Försörjningsbalans 

Miljarder Procentuell volymförändring 
kr. 1992 

1992 1993 1994 1995 

BNP 1 439,8 -1,9 -2,0 2,4 2.9 
Import 376,7 1.3 -2.0 3,5 6,5 
Tillgång 1 816,5 -1,0 -2,0 2,7 3,9 

Privat konsumtion 776.0 -1.9 -3,9 0,7 2,0 
Offentlig konsumtion 400.3 -0,6 -2.1 -1.3 -1,0 

Stat 118.2 1.7 0,0 -1.0 -1,0 
Kommuner 282.0 -1,6 -3.0 -1,5 -1,0 

Brutto investeringar 244,7 -11,0 -14,0 -6,7 7,l 
Näringsliv 127,3 -15,6 -14,6 8,7 11.9 
Bostäder 85.0 -6,4 -22,6 -49.5 -6,5 
Myndigheter 32,4 1.2 2,0 -1,7 -0,7 

Lagerinvesteringar1 -5,9 1.3 -0,2 0,4 0,5 
Export 401,5 2.2 7,4 10,7 7,0 
Användning 1 816,5 -1,0 -2,0 2,7 3,9 

Inhemsk användning 1 415, l -2.2 -5,5 -0,7 2,5 

1 förändring i procent av föregående års BNP. 
Källor: Konjunkturinstitutet, Statistiska ccntrnlbyrån och Finansdepartementet. 

Exponuppgången under andra halvåret 1993 var mycket kraftig trots 
en svag efterfrågan i OECD-området. Konkurrenskraftsförbättringen har 
möjliggjort avsevärda marknadsandelsvinstcr. Därtill kommer kraftiga 
exportökningar till de snabbt växande ekonomierna i Sydostasien som 
successivt blir en allt viktigare marknad för den svenska exporten. Under 
1994 beräknas den totala exporten öka med över I 0 % . Efterfrågan i 
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OECD-området återhämtar sig samtidigt som svenska exportörer 
fortsätter att vinna marknadsandelar. Under 1995 förstärks konjunkturen 
inom OECD-området ytterligare. Effekterna av de kraftiga relativ
prissänkningarna 1993 har då börjat klinga av samtidigt som kapacitets
restriktioner i de expansiva delarna av svensk industri kan riskera att 
börja göra sig gällande. Exportuppgången 1995 beräknas ändå till ca 
7 %. 

Utvecklingen med en snabbt växande industrisektor i kombination med 
en dämpad efterfrågan på hemmamarknaden är en utveckling som kan 
komma att korrigera tidigare uppbyggda obalanser. Direkta spridnings
effekter från industrin till delar av tjänstesektorn kan också förväntas få 
betydande omfattning. Redan nu kan påtagliga effekter i t.ex Kon
junkturinstitutets tjänstebarometer observeras för t.ex. konsulter, 
uppdragsverksarnhet m.m. Ökningstakten i export och industriproduktion 
är emellertid så kraftig att kapacitetsrestriktioner riskerar att efter hand 
göra sig gällande i vissa branscher trots en hög arbetslöshet i ekonomin 
som helhet. Därmed skulle tendenser till ökande inflation, löne-lönespira
ler etc. kunna uppstå. En sådan utveckling skulle tvinga fram en stramare 
penningpolitik som skulle riskera att bryta expansionen, och måste därför 
förhindras. 

Den gradvisa återhämtningen av den inhemska efterfrågan kan inte 
förhindra att ekonomin i viss mån präglas av en tudelning. Fortfarande 
pågår anpassningar som kommer att verka dämpande på den inhemska 
efterfrågan ytterligare en tid. Byggandet kommer att fortsätta minska. 
Detta gäller särskilt bostadsbyggandet. Anpassningen av den kommunala 
konsumtionen till de långsiktiga ekonomiska förutsättningarna är inte 
avslutad även om denna process tycks ha gått fortare än väntat. 

Nedgången i den privata konsumtionen bromsades upp kraftigt under 
hösten varför fallet för helåret 1993 ser ut att stanna vid ca 4 % . Mycket 
tyder nu på att den privata konsumtionen börjar stiga. Hushållens realt 
disponibla inkomster beräknas öka med ca 1 3 både 1994 och 1995. En 
rad tecken tyder också på att tillförsikten och framtidstron hos hushållen 
nu successivt förstärks. Varaktigheten och kraften i hushållens skuldsane
ringsprocess är dock mycket svårbedömd. Reviderade nationalräkenska
per för åren 1991 och 1992 tyder på att det finansiella sparandet inte 
varit riktigt så högt som preliminära data tidigare indikerade. Förloppet 
i skuldanpassning tycks dock ha varit snabbare i Sverige än i andra 
jämförbara länder. Någon kraftig uppgång av den privata konsumtionen 
förväntas inte under prognosperioden. 
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Diagram 4.1 Den privata konsumtionen 
1985 års priser, säsongrensat 

Miljarder kr. 
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Anm. Prognos fr.o.m. fjärde kvartalet 1993. 
Källor: Statistiska centralbyrån och Finansdepartementet. 

Brnttoinvesteringarna i näringslivet är nu definitivt på väg att vända. 
Redan 1994 förutses en ökning på nännare 9 3 som 1995 tilltar till ca 
12 3. Det är främst inom industrin som expansionen väntas ske med en 
tillväxt på ca 17 % 1994 och 22 % 1995. En snabb och kraftig ökning 
av investeringsnivån är en nödvändig förutsättning för att undvika 
överhettning och få en god tillväxt i ekonomin även på längre sikt. Den 
snabba produktionsuppgången, den goda lönsamheten samt de fallande 
räntorna utgör förutsättningarna för denna kraftiga expansion samtidigt 
som investeringsnivån har varit starkt nerpressad under de senaste åren. 
Också de ökade satsningarna på infrastrukturinvesteringar inom de 
statliga affärsverken spelar en betydande roll. Trots den avsevärda 
investeringstillväxten i näringslivet fortsätter de totala bruttoinvestering
ama i ekonomin att minska även 1994, eftersom bostadsinvesteringarna 
närmast halveras. En viss återhämtning för den inhemska efterfrågan 
under 1995 väntas innebära en ökning av investeringarna även inom 
hemmamarknadsorienterade sektorer av ekonomin. De totala bruttoin
vesteringama kan därför väntas öka med ca 7 3 . 

I takt med att arbetsmarknadsläget försvagades i början på 1990-talet 
dämpades också löneökningstakten i ekonomin. Detta mönster bröts dock 
1993 då de totalt uppmätta timlönekostnaderna ökade snabbare än året 
före trots en ytterligare försämring av arbetsmarknadsläget. I viss mån 
kan detta tyda på bristande flexibilitet i lönebildningen. En väsentlig 
förklaring utgör dock den s.k. strukturella löneglidning som uppstår när 
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sysselsättningen faller. Den genomsnittliga timlönen kan då stiga utan att 
någon enskild person får högre lön. Detta beror dels på att de som 
kvarstår i sysselsättning har högre genomsnittslön, dels på att utbetalda 
avgångsvederlag m.m. drar upp lönesumman utan att något arbete utförs. 
Dessa effekter är svåra att kvantifiera men statistik från Sveriges 
Verkstadsindustrier visar att de branscher som haft de största syssel
sättnings- och produktionsneddragningarna noterat de snabbaste ök
ningarna av den genomsnittliga arbetskraftskostnaden, diagram 4.2. 
Timlöneökningarna under 1994 och 1995 väntas uppgå till 3,5 % vardera 
året. Skulle den strukturella löneglidningen bli väsentligt lägre än 1993 
kan också löneökningarna för 1994 och 1995 bli lägre än vad som ovan 
angetts. 

Diagram 4.2 Indikator på den strukturella löneglidningen 
Arbctskraftskostnads- och sysselsättningsutveckling inom verkstadsindustrin 1993 
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Källa: Sveriges Verkstadsindustrier. 

Inflationstrycket i ekonomin är just nu svagt. Under 1993 bidrog dock 
kraftigt stigande importpriser till att ökningen i KPI blev 4f %. 1994 
väntas KPI-ökningen stanna vid ca 2,5 % medan uppgången för 1995 
beräknas bli knappt 3 % . En relativt hög produktivitetstillväxt, skärpt 
konkurrenslagstiftning samt en viss antagen appreciering av kronan bidrar 
till att hålla tillbaka prisstegringarna. I motsatt riktning verkar kvardrö
jande effekter av importprisökningar, påverkan på KPI-måttet av höjda 
indirekta skatter samt förändringar i räntebidragen. 

Sammantaget innebär utvecklingen i ekonomin att BNP-minskningen på 
2 % 1993 vänds i en tillväxt på närmare 2,5 % 1994 och nästan 3 % 
under 1995. Den totala arbetslösheten ligger för närvarande på en för 
svenska förhållanden mycket hög nivå. Trots den förhållandevis goda 
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tillväxten kvarstår stora obalanser på arbetsmarknaden under hela 
perioden. Under 1994 kan dock en minskning av den öppna arbets
lösheten förutses. Mätt som årsmedeltal minskar den öppna arbetslösheten 
från 8 % av arbetskraften 1994 till drygt 7 % 1995. 

Thbell 4.2 Nyckeltal 
Årlig procentuell förändring 

1992 1993 1994 1995 

Timlön (kostnad) 3,6 4.1 3,5 3,5 
KPJ (dec. - dec.) 1,9 4,4 2,2 3.0 
KPJ (årsgenomsnitt) 2,3 4,7 2,5 2.8 
Disponibel inkomst 2.7 -3.4 1.0 1,2 
Sparkvot (nivå) 7,4 7,8 8.1 7,4 
Industriproduktion -0,7 2.2 8,5 6,0 
Relativ enhetsarbetskostnad -3,7 -25,3 -1,2 3.8 
Handelsbalans (mdr. kr) 34.1 58.4 86,7 103.5 
Bytesbalans (mdr. kr) -31.3 3,6 44,6 67.1 
~ytesbalans (% av BNP) -2,2 0,2 3,0 4,2 
Oppen arbet~löshet 
(% av arhetskraften) 5.3 8,2 8,0 7,2 
Arbetsmarknadspolitiska 

7,01 åtgärder ( % av arbetskraften) 3,7 4,7 6,4 

1Denna siffra beträffande personer i "arbetsmarknadspolitiska åtgärder" bygger på ett 
rent beräkningstekniskt antagande och skall inte uppfattas som uttryck för någon poli
tisk bedömning. 

I prognosen över arbetsmarknadens utveckling 1994-1995 antas att åtgärderna 
kommer igång successivt 1994. men att det ändå tar hela kalenderåret att nå upp till 
"full åtgärdsvolym". Vid slutet av 1994 beräknas åtgärderna omfatta ca 300 000 
personer. Eftersom åtgärderna ökar successivt under loppet av 1994 blir den 
genomsnittliga åtgärdsnivån högre 1995 än 1994. men åtgärderna ökar inte, utan 
ligger kvar på en konstant nivå 1995. 

För det andra halvåret 1995 finns inga beslut om åtgärder. Det sedvanliga be-
räkningstekniska antagandet om oförändrad åtgärdsvolym har använts. 

Källor: Konjunkturinstitutet. Statistiska centralbyrån och Finansdepartementet. 

Det höga privata sparandet och de låga investeringarna gör att bytes
balansen visar successivt allt större överskott. Under 1995 beräknas detta 
uppgå till drygt 4 3 av BNP. Bytesbalansöverskottet är vid en in
ternationell jämförelse anmärkningsvärt stort. Bidragande är att det 
relativa resursutnyttjandet förmodligen är lägre i Sverige än i omvärlden. 
En appreciering av kronan och en ökning av investeringarna kommer 
dock att reducera bytesbalansöverskottet så småningom. 

C EN POLITIK FÖR TILLVÄXT OCH 
SYSSELSÄTTNING MED BEVARAD PRISSTABILITET 

Uppgiften att skapa förutsättningar för en så god och uthållig tillväxt och 
sysselsättning att arbetslösheten minst kan halveras under 1990-talet 
kräver att den ekonomiska politikens alla delar inriktas på detta. Den 
kräver att finanspolitiken medverkar genom ett fullföljande av bud
getsaneringen, att penningpolitiken förs så att investeringar och konsum-
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tion kan öka utan inflation samt att strukturpolitiken ökar den svenska Prop. 1993/94: 100 
ekonomins dynamik och anpassningsförmåga. Vidare måste arbets- Bilaga 1 
marknaden kännetecknas av en ökad flexibilitet vad gäller lönebildning 
och rörlighet i övrigt. 

5 Finanspolitiken 

5 .1 Den offentliga skulden 

Den offentliga sektorn som helhet beräknas 1993 ha ett underskott på 
närmare 200 miljarder kronor motsvarande 13,5 % av BNP. Nettoskul
den ökar således med närmare 200 miljarder kronor på ett enda år. Mätt 
som andel av BNP beräknas detta vara den största skuldökningen bland 
alla OECD-länder. En så snabbt växande offentlig nettoskuld är oförenlig 
med en god ekonomisk utveckling. Den leder till ökande räntebetalningar 
som tränger ut andra mera angelägna offentliga utgifter eller kräver 
successivt ökade skatter. 

Diagram 5.1 Offentlig nettoförmögenhet i Sverige och OECD-området 
Procent av BNP 
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Anm. 1993 preliminär, 1994 och 1995 prognoser. 
Källor: OECD och Finansdepartementet. 

I flera länder har långsanunare skuldökning än i Sverige föranlett 
saneringsåtgärder. 

Utvecklingen i Belgien kan visa på riskerna med en snabbt växande 
offentlig skuld. Under början av 1980-talet steg de offentliga utgifterna 
i Belgien snabbt, budgetunderskottet växte till drygt 13 % av BNP och 
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den offentliga skulden ökade tilJ över 100 % av BNP. Man har inte 
kunnat hindra skulden från att öka ytterligare, mycket beroende på de 
stora ränteutgifterna. Den offentliga nettoskulden uppgick 1993 till 
närmare 130 % av BNP och enbart räntorna till ca 11 % av BNP. Trots 
lågkonjunkturen har kostnaderna för den höga skulden tvingat regeringen 
tiU kraftfulla åtstramningar. Sedan 1991 har budgetunderskottet stigit med 
bara 0,5 % av BNP trots att BNP fallit. Vid så höga skuldnivåer finns i 
stort sett inte något utrymme alls för stabiliseringspolitik. Sverige skulle 
befinna sig i en liknande situation i en kommande lågkonjunktur om inte 
statsskulden stabiliseras. 

Utvecklingen på Irland visar samtidigt att det går att vända trenden för 
den offentliga skulden, även om den är mycket hög. Den hade i Irlands 
fall vuxit till 116 % av BNP 1986. Det krävdes mycket stora ingrepp och 
mycket hög ekonomisk tillväxt för att minska skuldandelen. Ett kraftfullt 
saneringsprogram antogs och påbörjades 1987, inriktat på att dra ned de 
offentliga utgifterna. De offentliga utgifterna räknade som andel av BNP 
minskade från 52 % 1986 till 40 % 1989. Budgetunderskottet minskade 
från 10 % till 1 % under samma period och den offentliga skulden sjönk 
20 procentenheter till knappt 100 % av BNP 1990. Det är dock värt att 
notera att BNP-till växten 1987-1990 var mycket hög samt att Irland får 
stora nettobidrag från EG - ca 5-6 % av BNP per år. 

Om utgifterna inte dras ned när statsskulden är stor och växande, finns 
i det korta perspektivet endast ett val mellan att höja skatterna eller att 
låta skuldens tillväxt fortsätta. Skatteböjningar som leder till höjda 
skattekilar medför att ekonomins funktionssätt försämras, att tillväxten 
avtar och att basen för konsumtion och välfärd därmed eroderas. Ett höjt 
skattetryck är således ingen framkomlig väg till långsiktig balans, särskilt 
inte om skattekilarna som i Sverige redan i utgångsläget är höga. 

Att tillåta statsskulden fortsätta växa innebär bara att skjuta problemen 
på framtiden. Om skulden blir så stor att skattefinansiering av räntebetal
ningarna på skulden förutsätter mycket höga skattesatser, riskerar 
skattebasen att gradvis minska. Detta sker genom att företag och 
individer i allt större utsträckning försöker undvika den högre be
skattningen, bl.a. genom att söka sig utomlands. Även i övrigt kan 
skattemoralen påverkas negativt när räntebetalningarna tränger ut 
offentlig service. 

Budgetkonsolideringen bör ske snabbt så att skulden slutar växa 
snabbare än BNP. Annars blir kraven på budgetförstärkningar allt större 
ju längre tid som går innan de genomförs. Att vänta med åtgärderna 
minskar därför den politiska handlingsfrihcten och hotar den framtida 
välfärden. 

En stor och växande offentlig nettoskuld ökar risken för höga räntor, 
otillräckliga investeringar, flaskhalsar och framtida överhettning. Detta 
förhållande ökar förväntningarna om stigande inflation samtidigt som en 
galopperande skuld kan skapa förväntningar om en finansiering som 
medför hög inflation. En sådan ökning av inflationsförväntningama leder 
till högre räntor. Detta skärper ytterligare problemen med att andra 
offentliga utgifter än räntor trängs ut eller att kravet på skatteböjningar 
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ökar. En stor och växande statsskuld medför vidare en allmän osäkerhet 
om landets ekonomi, vilket dämpar både företagens vilja att investera i 
Sverige och hushållens konsumtionsbenägenhet utöver de negativa 
effekter som direkt följer av de höga räntorna. Näringslivets kapitalför
sörjning fördyras med en påtaglig risk för att investeringarna går ned och 
tillväxten i produktionen minskar. 

Mot denna bakgrund är det av yttersta vikt att den offentliga sektorns 
underskott reduceras så att vi uppnår en hållbar och förtroendeskapande 
utveckling av den offentliga skuldsättningen. Endast under dessa 
förutsättningar kan räntorna sänkas och osäkerheten reduceras på ett sätt 
som befrämjar investeringarna, tillväxten, sysselsättningen och de 
offentliga trygghetssystemen. 

Konjunkturförbättringen bidrar i sig till att underskotten minskar. 
Storleken och varaktigheten i konjunkturförbättringen är emellertid 
beroende av hur den offentliga skuldsättningen kommer att utvecklas. Om 
konjunkturuppgången kombineras med åtgärder som förstärker de 
offentliga finanserna utöver vad som direkt följer av konjunkturförbät
tringen så bidrar detta till lägre räntor och minskad osäkerhet. Detta leder 
i sin tur till en mera varaktig uppgång bl.a. genom högre investeringar. 
Saneringsprogrammet på 81 miljarder kronor i 1993 års priser enligt 
l 993 års reviderade finansplan är en sådan förstärkning utöver den 
förbättring som konjunkturen leder till. 

Detta saneringsprogram måste därför befästas och fullföljas även om 
det offentliga sparandet skulle förbättras snabbare än vad som förutsågs 
när programmet presenterades i 1993 års reviderade finansplan. En 
snabbare konjunkturåterhämtning talar snarast för beslut om ytterligare 
budgetförstärkningar för att förlänga återhämtningen och minska risken 
för en överhettad konjunktur. 

Om konjunkturåterhämtningen å andra sidan skulle bli svagare och 
kortare än vad som förutsågs våren 1993 så måste saneringsprogrammet 
även då fullföljas. Det offentliga underskottet skulle annars riskera att 
minska långsammare och i värsta fall fortsätta att ökat.ex. som en följd 
av höga räntor. Även under dessa omständigheter bör sanerings program
mets 81 miljarder kronor på grund av det stora underskottet i utgångs
läget ses som ett minimiprogram. Det är nödvändigt att sancringspro
grammet fullföljs samtidigt som budgetförsvagningar vid sidan om 
saneringsprogrammet inte tillåts. 

5. 2 Den stabiliseringspolitiska inriktningen 

Förutsättningarna för att bedriva stabiliseringspolitik är idag väsentligt 
annorlunda än tidigare. Vid fast växelkurs hade finanspolitiken en tydlig 
stabiliseringspolitisk effekt medan penningpolitiken främst försvarade den 
fasta växelkursen. Det slutliga målet för penningpolitiken, prisstabilitet, 
är oförändrat vid flytande växelkurs. Detta har av Riksbanken formulerats 
så att inflationen 1995 inte får överstiga 2 % ± 1 procentenhet. 
Stimulans via finanspolitiken kommer att motverkas av ökad osäkerhet 
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och högre räntor. Genom högre räntor dämpas aktiviteten i ekonomin och 
den finanspolitiska stimulanseffekten blir svag eller utebli helt. Särskilt 
med nuvarande stora offentliga underskott är risken betydande att försök 
till traditionella finanspolitiska stimulanser skulle leda till högre räntor 
och försämra investerings- och konsumtionsutsikterna. Samspelet mellan 
finans- och penningpolitiken är därmed viktigt. 

Härtill kommer att erfarenheterna från tidigare decennier visar att även 
vid en fast växelkurs är det svårt att passa in finanspolitiska åtgärder rätt 
i tiden. Det finns en tendens till att åtgärder sätts in för sent, eller för 
tidigt i konjunkturcykeln. 

Den kraftigaste stabiliseringen av efterfrågan via finanspolitiken 
kommer i själva verket från den i stort sett automatiska förändring av 
offentliga inkomster och utgifter som sker när konjunkturen viker. 
Genom vikande skatteinkomster och ökade transfereringar försvagas 
budgeten. Den ökning av budgetunderskott och lånebehov som ägt rum 
under de senaste åren beror i hög grad på den svaga ekonomiska 
utvecklingen. Hushållens inkomster har ökat kraftigt fram till 1993. 
Hösten 1993 låg hushållens totala reala disponibla inkomster på i stort 
sett samma nivå som hösten 1991. Att efterfrågan ändå fallit beror på att 
främst hushållen kraftigt ökat sitt sparande. 

Finanspolitiken bör bl a av dessa skäl ha en medelfristig inriktning. 
Storleken på de offentliga underskotten och den offentliga skuldsättningen 
måste vara avgörande för inriktningen av finanspolitiken. Kraftiga 
underskott under lång tid, dvs. snabb skulduppbyggnad, försämrar tilltron 
till den svenska ekonomin och tvingar fram höga räntor, leder till låg 
investeringsvilja och vikande förtroende hos hushåll och företag, både 
svenska och utländska. 

Regeringens politik är därför inriktad på att minska det totala offentliga 
underskottet, både den del som är konjunkturell och den del som inte 
försvinner när konjunkturen förbättras och kapacitetsutnyttjandet 
normaliseras. Härigenom kan också den offentliga skuldökningen 
bromsas och skulden stabiliseras. Denna budgetsanering skall i första 
hand ske genom utgiftsnedskärningar och höjningar av egna avgifter som 
inte ökar de skadliga skattekilarna. De avgiftshöjningar som aktualiseras 
bör ha en knytning till förmånerna. Med en sådan anknytning har de inte 
samma negativa effekter som skatter. Även vissa skatteförändringar ingår 
i programmet utan att för den skull skattetrycket ökar. Det är främst 
fråga om att indexera miljö- och punktskattesatserna i syfte att motverka 
den reala minskning av uttaget som annars skulle uppkomma. 

För att den höga tillväxt skall nås som är nödvändig för att öka syssel
sättningen måste budgetsaneringen drivas med kraft så att förtroendet för 
svensk ekonomi fortsätter att växa och utrymmet för lägre räntor ökar. 

Den huvudsakliga förklaringen till att det totala offentliga sparandet 
snabbt försämrades under 1990-talcts tre första år är den ekonomiska 
nedgången i form av minskad produktion och ökad arbetslöshet. Behovet 
av stöd till bankerna har också inneburit en betydande budgetbelastning. 
Andra faktorer som medverkat är en förändrad sammansättning av 
produktionen med lägre konsumtion och löneandel. På lång sikt ökar 
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detta möjligheterna till tillväxt men på kort sikt reduceras skatteinkom
sterna. Vidare har övergången till låg inflation samt eftersläpande effekter 
in på 1990-talet av det dyra byggande som påbörjades i slutet av 1980-
talet försämrat de offentliga finanserna. Det nya systemet för bostads
finansiering med minskade subventioner får effekter först senare under 
1990-talet. Besparingar i transfereringssystemen har förstärkt de 
offentliga finanserna men en betydande del av de budgetförstärkningar 
som har beslutats får full effekt först efter 1993. 

Det totala underskottet i det offentliga sparandet uppgår till ca 195 
miljarder kronor 1993. Det beror delvis på det låga kapacitetsutnyttjandet 
i ekonomin, delvis på andra faktorer. I den reviderade finansplanen 1993 
beräknades dessa andra faktorer svara för ca 40 % av det totala under
skottet, eller knappt 5 % av BNP. Beräkningstekniskt var detta den del 
av underskottet som återstod sedan det totala underskottet rensats för lågt 
kapacitetsutnyttjande, hög arbetslöshet samt bankstöd. Det betecknades 
som konjunkturrensat eller strukturellt underskott. Beräkningarna av det 
konjunkturrensade underskottet är emellertid osäkra och starkt påverkade 
av vilka antaganden som görs om vad som är "normalt" konjunkturläge. 
OECD-sekretariatet bedömer t.ex. att Sveriges konjunkturrensade 
underskott år 1993 uppgår till ca 11 % av BNP (Economic Outlook, dec. 
1993). OECD har emellertid byggt sina beräkningar både på att 
bankstödet ingår i denna del av underskottet och på en lägre tillväxt
potential. Regeringen delar inte denna syn. Det är emellertid uppenbart 
att varje beräkning av det konjunkturrensade underskottet är förenad med 
stor osäkerhet, särskilt när ekonomin på kort tid genomgår så stora 
strukturella förändringar som den svenska har gjort under de senaste 
åren. 

Så länge underskottet finns kvar stiger kostnaderna för skuldräntor. För 
att sätta stopp för det totala underskottets ökning måste först ett överskott 
skapas före räntebetalningar. Detta s.k. primära sparande som i tabell 5.1 
justerats för förändrat konjunkturläge, förändringar i löne- resp vinstandel 
samt räntor och kapitalinkomster ger en indikation på finanspolitikens 
inriktning jämfört med föregående år. Försämringen mellan 1991 och 
1992 beror i huvudsak på att tillfälliga skatter föll bort 1992 (mervärdes
skatt och arbetsmiljöavgift). Det primära sparandet förbättras 1993-1995. 
Detta lägger en grund för att successivt avveckla underskottet. I frånvaro 
av vidtagna åtgärder skulle det primära sparandet i stället ha försämrats. 
Således är t.ex. sparandeökningen på 13 miljarder kronor 1993 netto efter 
det att en i skattereformen beslutad skattesänkning för pensionärerna på 
2 miljarder kronor trätt i kraft. I beräkningarna för 1995 har hänsyn 
tagits till inträffade effekter av redan fattade beslut och förslag i 
budgetpropositionen, men inte till resten av saneringsprogrammet. Det är 
att märka att de budgetförstärkande effekterna av många redan fattade 
beslut kommer successivt under de närmast följande åren. 
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Tabell 5.1 Förändring av den offentliga sektorns finansiella sparande 
Löpande priser 

1991 1992 1993 1994 1995 

Miljarder kr. 
Faktiskt finansiellt 
sparande -16,2 -107,0 -195,5 -165, 1 -161,7 

Förändring -90,8 -88,4 30,4 3,3 
därav 
Konjunkturberoende, 

inkl bankstöd m.m. -66,0 -76,7 38,0 9,1 

Skattebasförskjutningar 
och slutskattereglering -13,5 -16,5 -2.4 -5,8 

Räntor och kapital-
inkomster, netto 9.4 -8,2 -14,5 -10,3 

Primärt sparande -20,7 13,0 9,3 10,4 

Källa: Finansdepartementet 

I tabell 5.2 nedan redovisas den offentliga sektorns totala inkomster och 
utgifter. De offentliga utgifterna i relation till BNP sjunker från drygt 
73 % år 1993 till knappt 67 % år 1995 eller med drygt 6 procentenheter. 

Skatte- och avgiftskvoten sjunker också, bl.a. på grund av den ovan 
nämnda ändrade sammansättningen av ekonomin. Det totala finansiella 
sparandet förbättras med drygt 3 procentenheter, från ca 195 miljarder 
kronor år 1993 till drygt 160 miljarder kronor år 1995. Detta motsvarar 
dock fortfarande drygt 10 % av BNP. 

Tabell 5.2 Den offentliga sektorns inkomster och utgifter 
Löpande priser 

Miljarder kr. 

1992 1993 1994 1995 

Inkomster 886,1 866,6 872,3 897,4 
~katter och avgifter 734,9 722,7 735,3 765,0 
Ovriga inkomster 151.2 143,9 137,0 132.4 

Utgifter 993,1 1 062,1 1 037,4 1 059,1 
Transfereringar till hushåll 348,7 376,3 389,5 397,8 
Subventioner m.m. 122,7 159,3 111, 1 109,8 
Ränteutgifter 82,3 83,6 91,4 96,9 
Konsumtion 400,3 400,2 404,1 411,5 
Investeringar 39,2 42,6 41,3 43,1 

Finansiellt sparande -107,0 -195,5 -165,1 -161,7 

Procent av BNP 
Skatter och avgifter 51,0 49,8 49,3 48,3 
Utgifter 69,0 73,2 69,5 66,9 
Finansiellt sparande -7,4 -13,5 -11, 1 -10,2 

Anm.: I investeringar ingår investeringar i personalbostäder, lagerinvesteringar samt 
köp och försäljning av fastigheter och mark. 
Källor: Konjunkturinstitutet, Riksrevisionsverket, Statistiska centralbyrån och 
Finansdepartementet. 
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Förbättringen är dubbelt så stor, eller ca 70 miljarder kronor, för 
statens finansiella sparande som för det totala finansiella sparandet, därför 
alt kommunernas och AP-fondens sparande försämras (se den preliminära 
nationalbudgeten, avsnitt 9.2 och följande tablå). 

Tablå 
Förändring av det offentliga sparandet inom staten, kommunerna och AP-fonden 
Miljarder kr, löpande priser 

Staten 

AP-fonden 

Kommunerna 

Summa 

1993 

5.3 Budgetpolitiken 

+49 

-9 

-10 

+30 

1994 1995 

+19 

-7 

-9 

+3 

Det fortsatta arbetet med att skapa balans och stabilitet i de offentliga 
finanserna utgår från de ekonomisk-politiska mål som regeringen tidigare 
har lagt fast. 

Det strukturella underskottet i de offentliga finanserna skall avvecklas 
och den totala offentliga finansiella skulden stabiliseras, och på sikt 
minska, som andel av BNP. Ett antal omfattande förändringar måste 
genomföras under de närmaste åren. Som ett led i detta arbete antog 
riksdagen våren 1993 ett saneringsprogram för de offentliga finanserna 
som innebar beslut om: 
* budgetförstärkningar om 46 miljarder kronor netto i form av 

utgiftsbegränsningar, ökade egna avgifter och skatteförändringar, 
samt 

* begränsning av den offentliga konsumtionen så att utgifterna hålls 
realt oförändrade. 

Delar av saneringsprogrammet har konkretiserats redan hösten 1993. 
Det gäller t ex indexeringen av vissa miljö- och punktskatter samt finansi
eringen av arbetslöshetsförsäkringen. Övriga delar i programmet som 
berör budgetåren 1993/94 och 1994/95 redovisas i budgetförslaget. 

Arbetet med att återskapa starka offentliga finanser kommer att fortgå 
under lång tid och kommer även framöver att kräva en hård utgiftspröv
ning i det reguljära budgetarbetet. I detta bedöms i ett första steg den 
långsiktiga utgiftsutvecklingen och därefter läggs ett totalt utgiftsutrymme 
fast. Detta fördelas sedan på ändamål enligt politiska prioriteringar. 

När reformer genomförs som innebär utgiftsökningar bör motsvarande 
utgiftsminskning ske inom lägre prioriterade områden. 
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5.4 Budgetförslaget 

I budgetpropositionen i januari 1993 beräknade regeringen budget
underskottet för budgetåret 1992/93 till knappt 200 miljarder kronor och 
lånebehovet till ca 230 miljarder kronor. Utfallet blev ett underskott på 
knappt 190 miljarder kronor och ett lånebehov på knappt 210 miljarder 
kronor. Den huvudsakliga orsaken till att underskottet och lånebehovet 
blev mindre än beräknat är att medel avsedda för ytterligare stöd till 
banksystemet inte kom att utnyttjas under 1992/93 utan i stället utnyttjas 
under 1993/94. 

För innevarande budgetår - 1993/94 - beräknades i den av riksdagen 
fastställda statsbudgeten i juni 1993 ett underskott på ca 205 miljarder 
kronor och ett lånebehov på ca 255 miljarder kronor. I proposition 
1993/94:25 i oktober 1993 beräknades underskottet till drygt 210 
miljarder kronor och lånebehovet till knappt 270 miljarder kronor. Nu 
beräknas underskottet till drygt 215 miljarder kronor och lånebehovet till 
drygt 270 miljarder kronor. Däri inkluderas nu 20 miljarder kronor för 
kapitalisering av Gota Bank över budgeten och ytterligare ca 4 miljarder 
kronor i lån. Utvecklingen av budgetunderskott och lånebehov framgår 
av nedanstående tablå. 

Tablå: Budgetunderskott och lånebehov 
Miljarder kronor 

Budgetåret Budgetåret 
1992/93 1993/94 

Budget.prop. Utfall Stats- Prop. Budget-
januari 1993 budget 1993/94:25 prop. 

juni 1993 oktober 1993 januari 1994 

Budgetunderskott 198 188 206 211 217 

Lånebehov 230 208 255 268 271 

Budgetförslaget för 1994/95 innebär att den tidigare utvecklingen mot 
ökande underskott och lånebehov nu bryts definitivt. Statens bud
getunderskott beräknas bli drygt 170 miljarder kronor och upplåningsbe
hovet ca 220 miljarder kronor. 

Genom budgetförslaget konkretiseras saneringsprogrammet för det 
första året. Förutom de under hösten fattade besluten om ändrad 
finansiering av arbetslöshetsförsäkringen samt indexeringen av vissa 
miljö- och punktskatter läggs nu förslag om utgiftsbegränsningar inom 
tandvårdsförsäkringen och minskade utgifter för läkemedel m.m. på 
sammanlagt drygt 1,2 miljarder kronor i helårseffekt. Härutöver har 
ytterligare besparingar gjorts på alla departementsområden om samman
lagt ca 2, 1 miljarder kronor. Till exempel har besparingar gjorts inom 
folkbildning, hemspråk, skyddsrumsbyggande, presstöd samt RBF-stöd. 
Ett produktivitets- och effektivitetskrav har tagits ut inom den statliga 
förvaltningen. Budgetförslaget präglas således av stor stramhet. I 
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nedanstående tablå framgår den långsiktiga effekten av förslagen under 
hösten 1993 och 1994/95 års budgetförslag. 

Tablå 
Beslutade och föreslagna förstärkningar av de offentliga finanserna 
hösten 1993 och i 1994/95 års budgetförslag 
Långsiktig effekt, miljarder kronor 

Miljö- och punktskatter 
Arbetslöshetsförsäkring m. m. 
Tandvård, läkemedel m.m. 
Övriga besparingar 
Summa 

6,7 
ca 7 

1,2 
2,1 

ca 17 

Trots det ansträngda budgetläget har dock vissa reformer som 
finansieras genom budgetförstärkningar utöver saneringsprogrammet varit 
möjliga. Det gäller t.ex. familjepolitiken (vårdnadsbidrag), biståndet, 
innovationsfrämjande insatser, vissa åtgärder på handikappområdet samt 
regionalpolitiken. 

Den bestående effekten av föreslagna åtgärder inom saneringsprogram
met innebär en långsiktig förstärkning av de offentliga finanserna på ca 
14 miljarder kronor, dvs. efter finansiering av beslutade och aviserade 
reformer. 

5. 5 Fördelningspolitiken 

Den ekonomiska krisen har medfört ökade påfrestningar för det stora 
flertalet hushåll. Det är oundvikligt att hushållens ekonomi påverkas när 
produktionen minskar; genom ökad arbetslöshet, minskad köpkraft, 
sänkta tillgångsvärden och genom den sanering av de offentliga utgifterna 
som är absolut nödvändig. Utan en sådan sanering blir utvecklingen 
sämre för hela ekonomin och de enskilda hushållen. Det är samtidigt 
viktigt att uppoffringarna fördelas rättvist och att utsatta grupper skyddas. 
Det är också viktigt att alla på nytt skall kunna försörja sig genom arbete. 
Först därmed kan den samlade välfärden öka och fördelningen bli rättvis 
också i ett längre perspektiv. 

I ett läge med krympande resurser ställs särskilda krav på förmågan att 
prioritera. Alltsedan regeringsskiftet 1991 har regeringen strävat efter att 
ge förtur åt riktade insatser för speciellt utsatta grupper, särskilt de svårt 
funktionshindrade. I årets budget har utrymme kunnat beredas för en viss 
höjning av biståndet till de fattiga länderna. 

Regeringen har vid flera till fällen sedan 1991 för riksdagen redovisat 
en fördelningspolitisk bedömning av utvecklingen. Riksdagen har i 
skrivelse 1992/93:447 (FiU 1992/93:30) framhållit att en redovisning av 
dessa bedömningar bör kunna göras regelbundet t.ex. i anslutning till 
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antingen den preliminära nationalbudgeten eller den reviderade national
budgeten. 

Regeringen avser att återkomma med en sådan redovisning i anlutning 
till vårens kompletteringsproposition. Redan nu kan dock några konstate
randen göras angående bostadsstödet och de äldres ekonomiska standard. 

Bostadsbidragen skall både tjäna som ett allmänt inkomststöd och göra 
det möjligt även för hushåll med låg ekonomisk standard att ha ett bra 
boende. Vid genomförandet av skattereformen 1991 byggdes bostads
bidragen på för att förstärka skattereformens fördelningsprofil. Utgifterna 
för bostadsbidragen har ökat kraftigt under åren därefter vilket bl.a. 
sammanhänger med den ökade arbetslösheten. Hushållen synes också i 
högre grad blivit medvetna om möjligheten att få bostadsbidrag. 

Det genomsnittliga bostadsbidraget har ökat med 10-20 % för barn
familjerna som grupp mellan 199 l och 1993. Den omfördelande effekten 
har förstärkts sedan 1991. Denna effekt förstärks ytterligare genom an
knytningen till aktuell inkomst från 1994. 

Pensionärernas inkomststandard har generellt sett förbättrats under 
1990-talet första år. Till en del beror detta på att de som går i pension 
har högre ATP-pension än genomsnittet. Men även med hänsyn tagen till 
detta har den genomsnittliga inkomststandarden för pensionärerna ökat 
mellan 1990 och 1993. 

Den 1 januari 1993 sänktes den utgående pensionsnivån med 2 % som 
en följd av krisuppgörelsen hösten 1992 mellan regeringen och socialde
mokraterna. Samtidigt höjdes pensionstillskottet och bostadstilläggen 
(KBT) för att kompensera de pensionärer som har det sämst ställt. 
Ungefär var sjätte pensionär beräknas ha fått full kompensation för 
minskningen av utgående pensioner. Det tycks vidare som om åtgärderna 
haft åsyftad effekt. Undersökningar visar att det inte alltid är de som 
redovisar lägst inkomst som har den sämsta ekonomiska ställningen. 

5. 6 Kommunernas finansiella läge 

Mellan åren 1985 och 1991 hade kommunsektorn ett negativt finansiellt 
sparande på mellan 2 och 8 miljarder kronor per år. Inkomsterna täckte 
de löpande utgifterna. Investeringarna finansierades med upplåning, 
försäljning av tillgångar eller minskat rörelsekapital. Åren 1992 och 1993 
var det finansiella sparandet positivt, ca 16 miljarder kronor vardera året. 
Detta förklaras bl.a. av nedväxlingen i pris- och löneökningstakten samt 
eftersläpningen i det gamla systemet för utbetalning av kommunalskatte
medel. 

År 1994 beräknas det finansiella sparandet fortfarande vara positivt 
men detta beräknas vändas i ett underskott 1995. 

1994 får de kommuner som inte höjer skatten behålla de medel som 
sänkningen av grundavdraget medför. Det innebär att kommunsektorn 
tillfälligt tillförs 4,2 miljarder kronor. Utgifterna för den kommunala 
konsumtionen beräknas minska både 1994 och 1995. Sysselsättningen 
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minskar. Investeringarna minskar men är lägre än sparandeunderskottet. 
ROT-programmet dämpar investeringsnedgången. 

Kommunsektorns finansiella resurser, dvs. skatter och statsbidrag, låg 
under 1980-talet ungefär på 22 % av BNP. År 1994 ligger denna andel 
ungefär på 1980-talets nivå för att 1995 beräknas minska till ca 21 % . 

6 Penningpolitiken och statens valutaupplåning 

6.1 Penningpolitiken 

Spänningarna på de europeiska valutamarknaderna ökade successivt under 
1993 och blev akuta i slutet av juli. I början av 1993 hade endast fem 
ERM-länder en valuta som inte devalverats eller lämnats att flyta fritt. 
Förtroendet för det fasta växelkurssystemet hade därmed försvagats och 
när spänningarna tilltog i juli föll fastkursarrangemanget i praktiken 
samman. Även om ERM formellt ännu är i funktion kan de vidgade 
bandgränserna från ±2,25 % till ± 15 % sägas innebära ett system där 
de europeiska valutorna praktiskt taget flyter mot varandra. 

Sedan övergången till vidgade bandgränser utformades deprecierades 
emellertid flera valutor, t.ex. den franska och den belgiska francen samt 
den danska kronan, endast i begränsad omfattning gentemot D-marken. 
Den nederländska florinen är fortfarande knuten till D-marken inom det 
snävare bandet genom ett avtal utanför ERM. De övriga ovan nämnda 
valutornas växelkurser har senare återgått till att ligga inom detta band. 
De vidgade bandgränserna har således inte i praktiken kommit att tillåtas 
medföra några större växelkursförändringar mellan de starkare valutorna. 

Penningpolitiken i dessa länder har även sedan de vidgade band
gränserna introducerades utformats med hänsyn till prisstabilitetsmål och 
till önskemålet att undvika större valutafluktuationer. Det konjunkturpoli
tiska behovet av lägre räntenivåer har således fått vägas mot dessa 
ambitioner. Fortfarande är den tyska penningpolitiken vägledande för 
takten i räntesänkningarna i de övriga länderna. 

Skuldsaneringen påverkar fortfarande utvecklingen i flera länder. Den 
har påskyndats av de lägre räntorna, uppbromsningen av prisfallet på 
fastighetsmarknaderna samt att andra tillgångsvärden såsom aktier stigit 
i ett antal länder, med undantag för Japan. 

Även den svenska penningpolitiken måste utformas med tanke på 
utvecklingen i omvärlden. Sveriges inflationshistoria och den växande 
statsskulden påverkar också förutsättningarna för penningpolitiken. Ett 
etablerat förtroende för en långsiktig låginflations- och budgetsanerings
politik ger ett större penningpolitiskt handlingsutrymme. Den förda 
penningpolitiken, med ett uthålligt försvar av kronan under förra hösten 
och stegvisa räntesänkningar efter det att den fasta växelkursen övergavs, 
har bidragit till att stärka trovärdigheten. Avgörande är att åtgärderna i 
saneringsprogrammet för att förstärka de offentliga finanserna skapar 
tilltro till en stabilare statsfinansiell utveckling i framtiden. 
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Den förda politiken och den internationella räntenedgången har således 
skapat utrymme för penningpolitiska lättnader. Sedan sommaren 1992, 
dvs. innan valutaoron började, har Riksbanken sänkt marginalräntan från 
11,5 3 till 7, 75 3. Räntorna på statspapper avseende 6 månaders resp. 
10 års räntebindning har fallit från knappt 12 resp. knappt 10 % till 6, 75 
resp. drygt 7 % . Tillsammans med den låga kronkursen, som nu fallit 
med ca 24 % mot ett genomsnitt av konkurrentländernas valutor, har 
detta - även om realräntorna är förhållandevis höga i detta konjunkturlä
ge - haft en positiv effekt på ekonomin. 

Det primära målet för penningpolitiken är att uppnå prisstabilitet vilket 
Riksbanken definierat som att inflationstakten från och med 1995 
begränsas till 2 % ± 1 procentenhet. Under 1994 beräknas KPI öka med 
2,5 % och under 1995 med knappt 3 %, samtidigt som den under
liggande inflationstakten också beräknas till 2-3 % . Allmänhetens 
inflationsförväntningar, som de kommer till uttryck i enkäter och i 
räntebildningen över olika löptider, ligger inom det uppsatta målet, 
åtminstone för de närmaste åren. Det kan konstateras att prisutvecklingen 
inom den närmaste tiden inte utgör något problem, men att politiken 
måste avvägas så att bakslag på längre sikt undviks. 

Saneringsprogrammet skapar utrymme för en starkare krona och lägre 
räntor. En starkare krona bidrar inte bara till att inflationsmålet kan 
uppfyllas, utan även till att den ekonomiska utvecklingen mellan 
konkurrensutsatt och skyddad sektor blir mer balanserad. Ett antal 
strukturella reformer har förbättrat ekonomins funktionsförmåga och 
därmed möjligheterna att förena en så hög tillväxt som är nödvändig för 
att öka sysselsättningen med en låg inflation. Ytterligare förändringar i 
samma syfte genomförs successivt. Ett konsekvent fullföljande av 
penningpolitiken spelar här en avgörande roll. Som anfördes i den 
reviderade finansplanen 1993 är en sänkning av räntenivån den enskilt 
viktigaste faktorn för en stark återhämtning av Sveriges ekonomi. En 
förutsättning är emellertid, som tidigare anförts, att budgetsaneringen 
fullföljs. 

Sverige är en liten och handelsberoende nation och bör därför på sikt 
eftersträva en regim med fast växelkurs. Såväl den europeiska som den 
inhemska utvecklingen kommer att vara avgörande för tidpunkten för 
övergång till fast växelkurs för Sveriges del. EU-ländernas beslut att 
införa en valutaunion står fast. Beslutet att vidga bandbredden i ERM 
tillsammans med de erfarenheter som gjorts under valutaturbulensen gör 
det dock svårt att förutsäga när en valutaunion kan införas och inte minst 
hur övergången till en valutaunion kommer att ske. Ett slutligt svenskt 
ställningstagande avseende övergången från den andra till den tredje fasen 
kommer att göras i ljuset av den fortsatta utvecklingen och i enlighet med 
bestämmelserna i Maastricht-fördraget. Det är således ytterst riksdagen 
som tar ställning. 
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6.2 Statens valutaupplåning 

Riksdagen beslutade i juni 1993 om nya riktlinjer för den statliga 
valutaupplåningen (prop. 1992/93: 150, bil. 1, bet. 1992/93:FiU30, rskr. 
1992/93:447). I dessa fastslås att huvudparten av statens skuld skall avse 
svenska kronor. Den statliga valutaupplåningen skall vidare ske så att 
förutsägbarhet främjas på kort sikt men flexibilitet upprätthålls på 
medellång sikt. Regeringen beslutar efter samråd med Riksbanken hur 
mycket Riksgäldskontoret skall låna i utländsk valuta. Regeringen skall 
dessutom årligen för riksdagen redovisa hur valutaupplåningen utvecklas. 

I enlighet med de nya riktlinjerna beslutade regeringen i juni 1993 att 
Riksgäldskontoret skulle låna upp ytterligare 50 miljarder kronor, netto, 
i utländsk valuta. Upplåningen skall vara slutförd senast vid utgången av 
mars 1994. Merparten av denna upplåning är nu genomförd. 

Huvuddelen av statens skuld i utländsk valuta består av upplåning som 
ursprungligen gjordes för Riksbankens räkning. Denna upplåning 
beslutades i samband med försvaret av den fasta växelkursen under 
hösten 1992 och slutfördes under det första halvåret 1993. Dessa lån har 
efter avskaffandet av valutalånenormen i december 1992 i två omgångar 
frigjorts för budgetfinansiering - ca 100 miljarder kronor vid årsskiftet 
1992/93 och ca 115 miljarder kronor vid halvårsskiftet 1993. 

Den omfattande statliga valutaupplåningen har medfört att nettoskuld
sättningen i utländsk valuta i hög grad har tagits över av staten. Den 
privata sektorn har samtidigt de senaste åren amorterat på sina lån i 
utländsk valuta. Totalt uppgick statens skuld i utländsk valuta vid 
utgången av november 1993 till 374 miljarder kronor, vilket motsvarar 
drygt 34 % av den totala statskulden. 

Försvagningen av den svenska kronan har bidragit till att andelen 
utländsk valuta av den totala statsskulden har ökat under det senaste året. 
Den svenska kronan har sedan den 19 november 1992 t.ex. deprecierat 
med ca 29 % mot den amerikanska dollarn och 24 % mot den tyska 
marken. Dessa två valutor svarar tillsammans med den franska francen 
för ungefär hälften av den totala skulden i utländsk valuta. 

En stor del av den upplåning som ursprungligen gjordes för Riks
bankens räkning har en relativt kort löptid. Valutaupplåningen har efter
hand inriktats mot upplåning med längre löptider. 

Regeringen har efter samråd med Riksbanken den 9 december 1993 
beslutat att Riksgäldskontoret under kalenderåret 1994 skall refinansiera 
förfallande valutalån och därutöver låna upp netto 20-30 miljarder kronor 
i utländsk valuta. Denna upplåning skall ske utöver fullföljandet av 
beslutet från våren 1993 om att låna upp 50 miljarder kronor, netto, 
senast vid utgången av mars 1994. Detta beslut ger kontinuitet och en 
önskvärd förutsägbarhet i den statliga valutaupplåningen och är i enlighet 
med den förda penningpolitiken som syftar till ett stabilt penningvärde. 
Andelen utländsk valuta av den totala statsskulden kommer med den 
föreslagna nettoupplåningen att minska till 30 %. När kronan stärks blir 
valutaskuldens andel av statsskulden lägre. 
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7 Kreditmarknaden och bankkrisen 

Bankernas situation har stabiliserats. Kreditförlusterna är alltjämt 
betydande men sammantaget tycks nu kulmen på bankkrisen ha passerats. 

Det svenska banksystemet har utvecklats i positiv riktning mot en 
stabilare finansiell situation. En påtaglig och nödvändig resultatför
stärkning har skett. Externt riskkapital har kunnat tillföras. Utsikterna 
framöver pekar på en fortgående stabilisering. 

Förutsättningar finns därmed för att bankerna skall kunna bidra till den 
samhällsekonomiska återhämtningen. Med stärkt utlåningskapacitet kan 
de fullgöra sin viktiga roll som finansiärer av inte minst de mindre och 
medelstora företagens investeringar och produktionstillväxt. 

Det lägre ränteläget och den höga aktiviteten på valuta- och värdepap
persmarknaderna har, i kombination med ett alltjämt stort räntegap, givit 
betydande genomslag på bankernas intjäningsförmåga. En fortgående 
kostnadssanering ökar effektiviteten. Problemkrediterna har börjat minska 
och det lägre ränteläget ger förutsättningar för en fortsatt utveckling i 
samma riktning. 

Staten gjorde hösten 1992 ett omfattande åtagande i syfte att säkerställa 
stabiliteten i betalnings- och kreditsystemet. Stödsökande banker, övriga 
finansiella institut och bankernas fordringsägare har på olika sätt fått del 
av statens åtagande. Detta har utgjort en nödvändig grund för förtroendet 
för det svenska finansiella systemet och möjliggjort det tillfrisknande som 
nu pågår. Åtgärderna på det finansiella området har därmed utgjort en 
viktig del av politiken för att skapa förutsättningar för tillväxt i den 
svenska ekonomin. 

Resultatutvecklingen och det goda börsklimatet har under hösten 
medgett flera banker att ta kapitalmarknaden i anspråk i syfte att stärka 
sin kapitalbas. Efter genomförda emissioner kan bankerna förutses ha 
uppnått en internationellt och långsiktigt konkurrenskraftig kapitaltäck
ningsgrad. Detta får flera gynnsamma effekter. Den nödvändiga bufferten 
mot framtida finansiella påfrestningar ökar. Möjligheten att tillgodose 
riskkapitalbehov på marknaden reducerar behovet av statligt stöd. Risken 
för att konkurrensen snedvrids genom statliga ingrepp minskar. 

Den pågående kapitaliseringen av bankerna är också en viktig förut
sättning för att kreditgivningen skall fungera på normala affärsmässiga 
grunder. I rådande konjunkturläge har kreditmarknaden präglats av en 
mycket återhållsam utlåning. Till stor del beror detta på den svaga 
låneefterfrågan. Hushållens skuldsanering har fortgått och i näringslivet 
har den svaga inhemska efterfrågan begränsat låneefterfrågan. De höga 
marginalerna mellan bankernas ut- och inlåningsräntor började minska 
under 1993 och den tendensen kan förutses fortsätta och eventuellt 
påskyndas som följd av den ökade konkurrensen. 

Utvecklingen har inneburit mindre långtgående stödåtgärder än vad som 
tidigare fanns skäl att befara. S-E-Bankens ansökan om bankstöd drogs 
tillbaka under sommaren. Både S-E-Banken och Svenska Handelsbanken 
har senare genomfört lyckade aktieemissioner. För Föreningsbanken har 
statens insats givits formen av ett överbryggningsstöd som garanti för att 

Prop. 1993/94:100 
Bilaga 1 

42 



bankens kapitaltäckning, efter kapitaltillskott från olika intressenter, inte 
skall underskrida lagstadgade krav under den närmaste treårsperioden. 
Under hösten bedömde Sparbanken Sverige det möjligt att utan statlig 
medverkan bygga upp sin kapitalbas, varför banken drog tillbaka sin 
ansökan om statligt stöd. 

Regeringen har vidare godkänt Bankstödsnämndens beslut att överlåta 
Gota Bank till Nordbanken. Övriga intressenters anbud var inte konkur
renskraftiga. En sammanslagning med Nordbanken kan beräknas medföra 
betydande samordningsvinster och är därmed den lösning som förväntas 
minimera kostnaderna för skattebetalarna. Rekonstruktionen av Gota 
Bank inför försäljningen innebär att staten tillskjuter 20 miljarder kronor 
över budgeten och ca 4 miljarder kronor i form av lån. 

Utvecklingen innebär att goda förutsättningar finns för att staten inte 
behöver engagera sig i ytterligare direkta stödåtgärder utöver att fullfölja 
kapitaliseringen och försäljningen av Gota Bank. Arbetet med att sälja 
Nordbanken har påbörjats. Återvinning av statens satsade medel i framför 
allt Nordbanken bör också ske efter hänsynstagande till konkurrenssitua
tionen i banksektorn samt statens behov av intäkter. 

Från konkurrens- och valfrihetssynpunkt är det positivt att startandet av 
ett antal nya banker har aviserats under hösten och att utländska filialer 
börjat etableras som komplement till utlandsägda dotterbolag. Nya aktörer 
är således på väg in på bankmarknaden - det finns numera inga hinder 
för smala, specialiserade banker. Denna utveckling är välkommen. Den 
bör bidra till att rationaliseringstrycket hålls uppe och till ökad lyhördhet 
för kundernas behov. 

Det svenska banksystemet återvinner nu sådan stadga att uppgiften att 
tillfredsställa hushållens och företagens upplåningsbehov även under en 
lång period med hög tillväxt och höga investeringar bör kunna fullgöras 
allt bättre. 

8 Skattepolitiken 

I en ekonomisk politik vars huvudsyfte är att skapa goda förutsättningar 
för en uthålligt hög tillväxt och minskad arbetslöshet spelar skattepoliti
ken en central roll. Genom minskade skattekilar begränsas skatternas 
snedvridande effekter på produktion, konsumtion, sparande och in
vesteringar. Välfärdsvinster uppkommer för hela samhället och för 
enskilda medborgare. Regeringen har sedan sitt tillträde koncentrerat 
förändringsarbetet inom skattepolitiken till sådana områden där för
ändringar är särskilt viktiga för att förstärka tillväxten. De genomförda 
åtgärderna innebär att 1991 års skattereform kompletteras och fullföljs. 
Den egentliga kapitalbeskattningen, bl.a. förmögenhetsskatten och arvs
och gåvobeskattningen, som skattereformen inte omfattade, har åtgärdats. 
Målet om enhetlig beskattning av kapitalinkomster uppnås genom föränd
ringar av skattereglerna för egenföretagare och ägarna av handelsbolag 
och aktiebolag. 
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Villkoren för sparande, fönnögenhetsbildning och investeringar -
vilket är en förutsättning för uthållig tillväxt och tryggad välfärd - har 
förbättrats genom en rad åtgärder. Förmögenhetsskatten på arbetande 
kapital i företagen avskaffades redan 1991. Förmögenhetsskatten har 
successivt sänkts och avvecklas definitivt 1995. Samma år sänks den 
allmänna skattesatsen på kapitalinkomster till 25 % . 

Vidare tas i princip överbeskattningen av bolagsinkomster bort genom 
att skatten på utdelningsinkomster slopas och genom att skatten på 
reavinster halveras. Därigenom likställs beskattningen av det egna 
kapitalet i företagen med beskattningen av det lånade kapitalet. Soliditeten 
förstärks och därmed företagens möjligheter att möta svängningar på 
marknaderna. 

Den nya egenföretagarbeskattningen innebär att den skattemässiga 
diskrimineringen av egenföretagarna upphör och att de får skattevillkor 
som är likvärdiga med aktiebolagens. Investeringarna påverkas positivt 
genom att en del av företagarinkomsten beskattas som kapitalinkomst och 
genom möjligheten till expansion med lågbeskattade medel. Nyföretagan
de stimuleras genom möjligheten för enskilda näringsidkare att kvitta 
underskott under de första verksamhetsåren mot inkomst av tjänst. 

Även i övrigt har villkoren för produktion i Sverige förbättrats. Den 
genomförda sänkningen av energiskatten för industrin har förstärkt den 
internationella konkurrenskraften. Liknande effekt har genomförda 
sänkningar av arbetsgivaravgifterna. Till detta kommer åtgärder för ökad 
rörlighet. Ett sådant exempel är att den s.k. flyttskatten nu har slopats. 
Flexibiliteten på arbetsmarknaden gynnas av den lindrade reavinstbeskatt
ningen av bostäder. 

Den allvarliga statsfinansiella situationen skärper kraven på priorite
ringar mellan var för sig angelägna skatteförändringar. Regeringen 
kommer att fortsätta att prioritera förändringar av sådana skatter som är 
särskilt skadliga för produktion och sysselsättning. 

Inom ramen för det fastlagda saneringsprogrammet har vissa miljö- och 
punktskatter indexerats vilket eliminerar den annars automatiska reala 
urholkningen. Inom såväl miljöskatte- som mervärdesskatteområdet utreds 
vissa förändringar. Sammantagna kan dessa förändringar bidra till 
saneringen av de offentliga finanserna, till en förbättrad miljö och till en 
högre grad av anpassning till de nationella skattesystemen inom EU. 
Frågan om en starkare miljörelatering av skatteuttaget bör belysas med 
utgångspunkt i de totala miljöeffekterna och konkurrenskraftens 
utveckling. Det är viktigt att också ta hänsyn till den internationella 
utvecklingen. l detta sammanhang bör också frågan om s.k. skatteväxling 
studeras (se miljöbilagan, bilaga I .4 ). 

En fortsatt reduktion av den totala marginaleffekten - skattekilen - på 
en extra arbetsinsats är angelägen för att förbättra produktionsförmåga 
och sysselsättningsmöjligheter i den svenska ekonomin. En övergång från 
arbetsgivaravgifter till egenavgifter med en stark förmånsanknytning av 
olika avgifter är ett led i en sådan utveckling. En sådan förändring bidrar 
också till en önskad enkelhet och begriplighet inom skatte- och av
giftssystemen. 
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Det är särskilt angeläget att reducera marginaleffekter och skattekilar 
på sådana områden där marknadsproduktion konkurrerar med verksamhet 
i egen regi och svartjobb. Därmed kan sysselsättningen öka på den 
reguljära arbetsmarknaden, särskilt för ungdomar. En särskild utredare 
kommer i början år 1994 att presentera en analys av dessa frågor. 

9 Konkurrens- och strukturpolitiken 

9 .1 Generella åtgärder för avreglering och ökad konkurrens 

Ökad konkurrens och avreglering av ekonomin är viktiga inslag i 
regeringens strategi för högre ekonomisk tillväxt och för att trygga 
sysselsättningen. Det pågår ett omfattande arbete i detta avseende som 
berör i stort sett alla sektorer i samhället. Syftet är att återupprätta en 
fungerande marknadsekonomi för en bärkraftig och långsiktigt uthållig 
tillväxt. 

Viktiga avregleringar har genomförts och nya förbereds. 
På skatteområdet har ett tjugotal åtgärder vidtagits i syfte att stimulera 

kapitalbildning och tillväxt. För perioden 1991-93 innebär dessa föränd
ringar att beskattningen av produktionen minskat med omkring 40 miljar
der kronor. 

Ett antal generella åtgärder har genomförts i syfte att öka konkurrensen 
på olika marknader. En ny, kraftfullare konkurrenslag trädde i kraft den 
1 juli 1993. Vidare har det s.k. utlänningsförbehållet i svensk för
värvslagstiftning avskaffats. 

Därutöver har regeringen föreslagit ett förstärkt grundlagsskydd för 
näringsfriheten. Vidare moderniseras arbetsrätten. 

Dessa åtgärder medför ett avsevärt skärpt konkurrenstryck och ökad 
utvecklingskraft i den privata sektorn. 

Den viktigaste enskilda drivkraften för ökad konkurrens är Sveriges 
deltagande i den västeuropeiska integrationen. I och med att EES-avtalet 
träder i kraft den 1 januari 1994 deltar Sverige i den gemensamma inre 
marknaden med dess fria rörlighet för varor, tjänster, kapital och arbete. 
Den ökade rörligheten innebär att hela den svenska ekonomin måste höja 
sin effektivitet, så att den kan erbjuda placerare och främst utbildad 
arbetskraft konkurrenskraftig ersättning. Konkurrensvillkoren kommer att 
bli lika dem som gäller i de övriga EES-länderna. Därmed stimulerar 
EES-avtalets förändringar även de sektorer av näringslivet som traditio
nellt betraktats som "skyddade". 

Men det är också mycket angeläget med ett ökat konkurrenstryck i den 
offentliga sektorn. Regeringen har genom en rad åtgärder verkat för 
avreglering och ökad konkurrens på detta område. En ny lag om offentlig 
upphandling träder i kraft samtidigt med EES-avtalet. Det pågår också ett 
omfattande avrcgleringsarbete för olika statliga myndigheter, vilket bl.a. 
innebär en renodling av deras verksamhet mot myndighetsutövning. 
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9. 2 Ökad konkurrens på delmarknader 

Utöver de generella åtgärder som redovisats har ett antal mer specifika 
åtgärder genomförts för att öka konkurrensen i olika sektorer av 
ekonomin. 

Konkurrensen på olika delmarknader hämmades tidigare på flera olika 
sätt. Viktiga sektorer som livsmedelsproduktion och byggnadsverksamhet 
skyddades av formella eller informella handelshinder. Inom andra 
sektorer - t.ex. inom stora delar av transportsektorn - satte offentliga 
regler konkurrensen ur spel. Ett tredje konkurrenshinder var de offentliga 
monopolen inom många områden, t.ex. inom vård, utbildning och 
omsorg. Dessa medförde att andra producenter svårligen kunde erbjuda 
samma tjänster till samma priser som den skattefinansierade verksam
heten. I alla dessa avseenden har regeringen sedan sitt tillträde stärkt 
mekanismerna för konkurrens och förnyelse. 

På informations- och kommunikationsområdet är konkurrensen på väg 
att komma ifatt den nya teknologin. Telekommunikationer, postbefordran, 
radio och television har öppnats för konkurrens. Detta höjer effektiviteten 
på områden som är centrala för det kunskapsintensiva näringslivets 
utveckling. 

Även när det gäller de fysiska transporterna är övergången från 
stelnade monopol påtaglig. Flyg, järnväg och taxi söker nya företags- och 
serviceformer, som resulterat i nya tjänster och produkter under de 
gångna åren. Landsvägstransporterna avregleras och pressas i pris i och 
med att EES-avtalet träder i kraft. 

Kraftfulla satsningar genomförs för att bygga ut och modernisera 
infrastrukturen på transport- och telekomrnunikationsområdet. En tioårig 
investeringsplan för den fysiska infrastrukturen på transportområdet har 
lagts fast. En upprustning av kommunikationssystemen är viktig för att 
öka produktivitet och konkurrenskraft i näringslivet. 

Inom byggandet och boendet bidrog mångfalden regleringar till de ofta 
mycket stora kostnadsökningar och det oligopol som präglade stora delar 
av efterkrigsutvecklingen. Nu har både byggnormer och planregler 
förenklats, till gagn för nytänkande och goda bostäder till rimliga 
produktionskostnader. 

Energimarknaden spelar en nyckelroll för näringslivet, samtidigt som 
dess roll i den enskilde konsumentens vardag är påtaglig. Genom att 
minska regleringarna - inom ramen för bevarade möjligheter för staten 
att bedriva en aktiv energipolitik - skapas förutsättningar för en bättre 
anpassning till konsumenternas behov och ett effektivare utnyttjande av 
den kraft som produceras. 

9.3 Omvandling av offentlig sektor 

Verksamheten inom kommuner och landsting har genomgått en snabb 
förändring och anpassning till nya ekonomiska förutsättningar. Kost
naderna för den kommunala konsumtionen har minskat relativt kraftigt. 
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I flertalet kommuner och landsting pågår i dag ett omfattande för
ändringsarbete mot nya och effektivare styr- och produktionsfonner. Ett 
viktigt inslag i de nya styrformerna är att en klarare åtskillnad görs 
mellan finansierings- och beställarfunktionen å ena sidan och funktionen 
som producent å den andra. En sådan s.k. funktionell organisation har 
genomförts i ett 40-tal kommuner. Denna inriktning präglar också de nya 
styrsystemen inom landstingen, och bedöms ha spelat en viktig roll för 
de avsevärda produktivitetsförbättringar som har uppnåtts. För 1992 
redovisas produktivitetsökningar på 5-10 3 för flera landsting. 

De nya styrformerna behöver dock även anpassas till den lokala 
demokratins förutsättningar. På detta område har Lokaldemokratikommit
ten lagt fram förslag (SOU 1993:90) vilka för närvarande bereds i 
regeringskansliet. 

Under senare år har en rad nya produktionsformer vuxit fram, dels i 
kommunernas egen regi i form av intraprenader och resultatenheter, dels 
i extern drift. Till den senare kategorin hänförs privata företag, koopera
tiv och ideell verksamhet m.m. Gemensamt för de flesta av de nya 
produktionsformerna är ökad affärsmässighet och olika inslag av 
konkurrens. Olika studier tyder på att betydande produktivitetsvinster är 
möjliga samtidigt som servicen förbättras eller hålls oförändrad. I en 
rapport ("Sveriges systemskifte i fara", Industriens utredningsinstitut) 
beräknas enskilda alternativ ha minskat de undersökta kommunernas 
kostnader för primärvård, tekniska tjänster och vårdhem med 4-5 3. 
Decentralisering av budget- och intäktsansvar beräknas ha minskat 
kommunernas kostnader på samma områden samt för daghem med 3-
8 % . Det finns sannolikt fortfarande en icke oväsentlig besparingspoten
tial inom den offentliga verksamheten. 

9 .4 Utvärdering och kontroll 

Ett fortsatt arbete med avregleringar är nödvändigt för att en sådan 
tillväxt och sysselsättning skall kunna uppnås att den totala arbetslösheten 
minst halveras under resten av 1990-talet. Varken ökad konkurrens eller 
avregleringar är dock utan problem. När många olika verksamheter och 
sektorer tar steget över till nya villkor kan felsteg och svårigheter inte 
uteslutas. Det finns också exempel på detta. 

Men detta är inte argument för att undvika förändringar. Då skulle 
Sveriges utsikter till förnyelse och möjligheter att bära en uthållig välfärd 
försämras. I stället måste det skapas korrektionsmekanismer mot en 
oönskad utveckling. Det kan ske längs två vägar: 

Det som i första hand skall komma ifråga är självsanering. Det 
ekonomiska livets framgång är beroende av det förtroende som näringsli
vets olika aktörer kan skapa bland sina avnämare. Varje sektor har därför 
ett intresse av att slå vakt om god affärssed och att skapa mekanismer för 
att t.ex. hålla kunder skadeslösa vid olika slags misslyckanden och 
felgrepp. 

4 Riksdagt'n 1993i94. l sam/. Nr /00 Bilaga I 
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I andra hand är uppgiften att vaka över marknadsmekanismerna en av 
statens grundläggande uppgifter. De statliga myndigheterna skall inom 
sina områden främja goda institutionella ramvillkor och spelregler, 
konkurrens och avreglering. Det gör de också genom att påtala och 
föreslå åtgärder för att komma tillrätta med konkurrensens avarter. Staten 
har dessutom en viktig kvalitetskontrollerande uppgift. 

Uppföljningen av verksamhetens kvalitet uppvisar dock stora va
riationer inom såväl det statliga som det kommunala området. Hög 
prioritet ges nu arbetet med att förbättra uppföljningssystemen. Flera 
statliga myndigheter har fått särskilda direktiv om detta och inom det 
kommunala området har Stat-kommunberedningen (C 1990:8) inrättat en 
arbetsgrupp som skall lägga fram förslag till en årlig rapport om den 
kommunala verksamhetens utveckling. 

9. 5 Trygghets system en 

En viktig förutsättning för hög tillväxt i ekonomin är att olika trygg
hetssystem präglas av stabilitet och att de samtidigt ger incitament till 
arbete. Det nuvarande pensionssystemet har svagheter som på sikt kan 
hota dess uppgift att ge ekonomisk trygghet. Det svaga sambandet mellan 
inbetalade avgifter och erhållna förmåner innebär att dagens pensionssys
tem bidrar till de stora skattekilarna. Eftersom följsamheten till den 
samhällsekonomiska utvecklingen är låg är systemet instabilt i finans
ieringshänseende. De demografiska förändringarna i kombination med 
stigande genomsnittliga ATP-pensioner kommer på sikt att utsätta 
systemet för stora ekonomiska påfrestningar om inga förändringar görs. 
Det är därför nödvändigt att pensionssystemet reformeras på ett genom
gripande sätt. I enlighet med vad som anfördes i den reviderade 
finansplanen 1993 skall också pensionssystemet bidra till saneringspro
grammet för de offentliga finanserna med betydande belopp. 

I december 1991 tillsatte regeringen en parlamentarisk arbetsgrupp med 
uppdrag att utarbeta ett förslag till nytt system för den allmänna 
pensioneringen. Arbetsgruppen har i rapporten "Ett reformerat pensions
system" (Ds 1992:89) redovisat en skiss till hur ett sådant system skulle 
kunna utformas. Enligt skissen bör i framtiden pensionsförmånen baseras 
på inkomsten under hela förvärvslivet. Varje inkomstkrona blir därmed 
i princip lika mycket värd i pensionshänseende. Vidare skall alla 
garanteras en viss grundnivå. Särskilda regler om pensionsrätt skall gälla 
för vård av barn. 

Pensionsförmånema skall knytas till den samhällsekonomiska utveck
lingen. En lång övergångstid förutsätts. 

Arbetsgruppen väntas inom kort lämna ett slutligt betänkande. 
I framtiden måste det privata sparandet svara för en större del av det 

totala sparandet än under tidigare decennier. Sparande för pensionen är 
ett av de naturliga långsiktiga sparmålen. Det nya pensionssystemet bör 
ha ett inslag av privat, individuellt sparande. 
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Genom en förändring av pensionssystemet mot större försäkrings
mässighet och följsamhet med inkomstutvecklingen och genom ett tydligt 
inslag av individuellt fonderat sparande blir systemet mera robust och 
därmed mera trygghetsskapande. Samtidigt stimulerar den mindre 
skattekilen ökade arbetsinsatser. 

9.6 Utbildning och kunskap 

Det svenska samhällets konkurrenskraft kommer i växande omfattning att 
vara beroende av kunskaper. Vår attraktionskraft kommer att vara 
avhängig bl.a. den kunskapsmiljö som det svenska samhället kan erbjuda. 

Det svenska utbildningssystemet var vid 1990-talets början inte rustat 
för att kunna möta de föränderliga förhållanden som nu väntar. Det var 
alltför centralplanerat och inflexibelt. 

Den högre utbildningen var vidare klart underdimensionerad. Under 20 
år hade ingen utbyggnad av de längre akademiska utbildningarna ägt rum 
i Sverige, medan våra konkurrentländer byggt ut sin utbildningskapacitet. 

Utbildningsarbetet inom högskolan hade dessutom inriktats mot vad 
som antogs skulle vara den växande offentliga sektorns behov. Det har 
lett till knapphet på medarbetare med industriell, särskilt teknisk 
utbildning. 

I samtliga dessa hänseenden genomgår utbildningssystemet radikala 
förändringar. Dessa förändringar underlättar tillgången till välutbildad 
arbetskraft för en expanderande ekonomi. 

Såväl skolan som den högre utbildningen har frigjorts från statligt 
detaljinflytande. Kvalitetsstimulerande konkurrens mellan skolor och 
akademiska lärosäten uppmuntras. Flexibilitet främjas genom att elevers 
och studenters val får avgörande betydelse för den egna utbildningens 
inriktning. 

Sedan hösten 1991 har den högre utbildningens volym byggts ut med 
ca 30 % . Härigenom har utvecklingen mot en sänkning av den mest 
avancerade kompetensen i arbetskraften brutits. 

Förändringarna av skolan och den högre utbildningen har skett 
parallellt med viktiga investeringar inom forskningen. Att investera i 
forskning, och framför allt av det mest avancerade slaget, är ett viktigt 
inslag i en långsiktig politik för tillväxt och konkurrenskraft. 

Genom den förnyelse av utbildningen och forskningen som nu pågår 
förbättras Sveriges internationella konkurrensförmåga. Ändå är det som 
redan gjorts bara början på en utveckling av Sverige till ett verkligt 
kunskapssamhälle där medarbetarnas förmåga kommer till maximal 
användning. 

Två frågor av yttersta vikt är därvid behoven av att finna former och 
villkor för en kontinuerlig utveckling av kompetens livet igenom, resp. 
behovet av starkare individuella incitament för utveckling av personlig 
kompetens. Utbildning av människor med låga inkomster är det i längden 
mest verkningsfulla sättet att bidra till en rättvis inkomst- och förmögen
hetsfördelning. 
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Under den period då Sverige gradvis förändras till ett mera kunskapsin
riktat samhälle, kommer övergångssvårigheter att bli ofrånkomliga. 
Redan i dag märks t.ex. en tendens hos företagen att inte ta i anspråk 
välutbildad arbetskraft som man på något längre sikt måste ha. 

Det är viktigt att understryka det ansvar företag och andra har att till 
inte minst ungdomar sända rätt långsiktiga signaler om sitt kompetensbe
hov. Sker inte detta är risken stor att kompetensen inte kommer att finnas 
tillgänglig när den akut behövs. Kortsiktighet i dessa hänseenden riskerar 
att långsiktigt undergräva ekonomins expansionsförmåga. 

10 Arbetsmarknaden 

Situationen på arbetsmarknaden är fortfarande mycket allvarlig men det 
finns nu tyd! iga tecken på en begynnande återhämtning på vissa 
delarbetsmarknader. Konkurrenskraften har förbättrats inom industrin. 
Varslen om uppsägning minskar och antalet nyanmälda lediga platser 
inom industrin är på uppåtgående. Sysselsättningsminskningen har totalt 
sett upphört. En ökning visar sig i första hand inom industrin och till 
denna knutna delar av tjänstesektorn. Emellertid fortsätter neddrag
ningarna inom andra delar av ekonomin, främst inom kommunerna. 

En varaktigt förbättrad sysselsättning kan bara nås genom god tillväxt 
i en stabil ekonomi med en flexibel arbetsmarknad i regional balans. 
Arbetsmarknadspolitikens huvuduppgift är att bidra till en flexiblare 
arbetsmarknad. Arbetsmarknadspolitiken skall även motverka öppen 
arbetslöshet och bidra till att förhindra utslagningen från arbetsmarkna
den. Regeringen har vidtagit en rad arbetsmarknadspolitiska åtgärder som 
syftar till att öka flexibiliteten och att förhindra att människor passiviseras 
och förlorar kontakten med arbetslivet. Åtgärder för att bekämpa lång
tidsarbetslöshet och en permanent utslagning av arbetskraften prioriteras. 
Förutom de traditionella arbetsmarknadspolitiska åtgärderna kan nämnas 
utbyggnaden av det tredje gymnasieåret, fler platser inom högskolan, 
infrastrukturinvesteringar, och ROT-verksamhet. 

En aktiv regionalpolitik i syfte att underlätta för företagande i regioner 
med hög arbetslöshet är även ett viktigt inslag för att åstadkomma tillväxt 
i landets alla delar och därmed ett ökat antal riktiga jobb. 

På en väl fungerande arbetsmarknad utnyttjas såväl kvinnors som mäns 
kompetens och fulla potential. Trots en internationellt och historiskt hög 
kvinnlig förvärvsfrekvens i Sverige är könsfördelningen mycket ojämn 
inom vissa utbildningar och yrken. Kvinnor är underrepresenterade inom 
t.ex. tekniska utbildningar och yrken. Mäns andel av vård- och om
sorgsarbete är mycket låg. Dessa skevheter återspeglas också i lö
neutvecklingen där kvinnodominerade verksamheter i regel har sämre 
löneutveckling än mansdominerade. Det är väsentligt att främja ett urval 
till både gymnasieutbildning och högre utbildning som inte grundar sig 
på kön utan i första hand på kompetens och arbetsmarknadens efter
frågan. 
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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. Det finns en stor tillväxtpotential i att bättre 
ta tillvara kvinnors kompetens i arbetslivet och på andra områden. Ökad 
konkurrens och avreglering av tjänstesektorn är ett viktigt inslag i en 
politik för att stärka kvinnors position på arbetsmarknaden. Ett modernt 
tjänstesamhälle som svarar mot de krav som både män och kvinnor 
ställer, kräver en förnyelse av arbetsorganisationen som uppmuntrar till 
initiativ och ansvar. 

Förnyelsen av arbetsmarknadspolitiken fortsätter med en ökad betoning 
på aktiva insatser såsom ungdomspraktik och arbetslivsutveckling. 
Ungdomspraktiken som budgetåret 1994/95 beräknas omfatta 90 000 
personer per månad ger ungdomarna viktig yrkespraktik och arbets
livserfarenhet. 

Arbetslivsutvecklingen har stadigt ökat under innevarande budgetår. 
Åtgärden är ett viktigt medel att bekämpa en permanent utslagning av 
arbetskraften och istället får 70 000-80 000 personer chansen att behålla 
och stärka kompetensen och kontakten med arbetsmarknaden. 

Under 1994 tillkommer en ny åtgärd - det generella anställningsstödet 
(GAS) - vars främsta syfte är att under en begränsad tid stimulera till 
nyanställningar på den reguljära arbetsmarknaden och att omvandla den 
för närvarande omfattande övertiden till nya arbetstillfällen. Företagen 
kan tidigarelägga anställningar eftersom kostnaderna för nyanställning 
minskar vilket bidrar till en ökad sysselsättning. 

Avgörande för full sysselsättning är en väl fungerande arbetsmarknad 
med en lönebildning som skapar riktiga jobb. Staten skall inte ta ansvar 
för lönebildningen utan detta vilar i främsta hand på arbetsmarknadens 
parter. Däremot är det statens uppgift att utforma offentliga regelsystem 
så att låg arbetslöshet är förenlig med en varaktigt låg inflationstakt. 

Höjningarna av egenavgifterna i arbetslöshetsförsäkringen bidrar till att 
kostnaderna för arbetslöshet blir tydligare. 

Sänkningen av kompensationsnivån vid arbetslöshet och arbetsmarknads
politiska åtgärder bidrar till att öka incitamenten att söka och acceptera 
ett erbjudande om arbete samt för dem som har jobb att anpassa 
lönekraven så att arbetslösheten inte ökar. Detta torde leda till minskad 
risk för inflationistisk lönebildning och därmed bättre förutsättningar för 
en lägre arbetslöshetsnivå. 

Det finns en påtaglig risk att arbetslöshetstiderna stiger och att de 
arbetslösas anknytning till arbetsmarknaden försämras. I Sverige är 
ersättningsperioden begränsad till 300 ersättningsdagar ( 150 vid KAS) för 
personer yngre än 55 år. Samtidigt finns möjligheten att kvalificera sig 
till en ny ersättningsperiod om 300 dagar genom deltagande i arbets
marknadspolitiska åtgärder. Flera studier visar att de långa ersättnings
perioder som finns i en del andra länder är en viktig förklaring till den 
höga långtidsarbetslösheten. För att motverka denna utveckling och bryta 
rundgången mellan åtgärder och arbetslöshet har regeringen aviserat- att 
möjligheten att genom arbetsmarknadspolitiska åtgärder kvalificera sig för 
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en ny kontantersättningsperiod begränsas till en ny period om 150 dagar. 
Den begränsade ersättningsperioden kan innebära att incitamenten för den 
arbetslöse att söka arbete i den kommande uppgångsfasen ökar och att 
anknytningen till arbetsmarknaden förstärks. Därmed stärks arbetslinjen 
i arbetsmarknadspolitiken. Det innebär också skärpta krav på de arbets
marknadspolitiska myndigheterna att utforma de aktiva åtgärderna så att 
det blir lättare för de arbetslösa att få riktiga jobb. Dessutom kan detta 
bidra till en ansvarsfull lönebildning. 

För att hålla tillbaka arbetslösheten och för att bevara och förstärka de 
arbetssökandes anknytning till arbetsmarknaden kommer omfattande 
arbetsmarknadspolitiska insatser att bibehållas. Under budgetåret beräknas 
i genomsnitt ca 7 3 av arbetskraften delta i någon form av arbets
marknadspolitisk åtgärd. Här har antagits att andelen personer i åtgärder 
stiger genom att utnyttjandegraden av de arbetsmarknadspolitiska medlen 
ökar. När arbetsmarknadsläget förbättras kommer de arbetsmarknadspo
litiska åtgärderna att trappas ner successivt 

De åtgärder som vidtagits av regeringen leder till en förbättring av 
arbetsmarknadens funktionssätt och är en förutsättning för en ökad syssel
sättning. 
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Omprövning och förnyelse av offentlig 
sektor 

1 Regeringens strategi för förnyelsen av den 
offentliga sektorn 

När regeringen tillträdde hösten 1991 angavs fyra stora uppgifter som 
skulle dominera arbetet under mandatperioden, nämligen att föra Sverige 
in i det europeiska samarbetet, återupprätta Sverige som tillväxt- och 
företagarnation, förbättra välfärden genom en valfrihetsrevolution samt 
att forma en långsiktig och hållbar utveckling mot ett samhälle präglat av 
god miljö. 

Omprövningen och förnyelsen av den offentliga sektorns olika system 
och institutioner är ett led i den politik som redan angavs i den första 
regeringsförklaringen och som sedan stegvis utvecklas och genomförs. 
Den offentliga sektorns förnyelse är således en viktig del i den förnyelse 
av Sverige som regeringens samlade politik är ett uttryck för. 

De omfattande förändringar som pågår inom departements- och myn
dighetsområdena syftar alla till att skapa instrument och bidra till förverk
ligandet av de övergripande mål för samhällsutvecklingen som regeringen 
och riksdagen har lagt fast 

Offentliga system och strukturer omprövas för att åstadkomma en val
frihetsrevolution i välfärdspolitiken. 

Den enskilde och familjen ges ett ökat handlingsutrymme på bekostnad 
av förstelnade byråkratiska regler, offentliga monopol och korporativt 
förmynderi. 

Staten har olika roller inom olika samhällsområden. Därför är det vik
tigt att ha entydiga gränser för statens åtaganden inom respektive sektor. 

Alternativ och mångfald stimuleras i vård, omsorg och service till med
borgarna. 

Det statens kärnområde som rättsväsendet utgör reformeras för att stå 
starkt inför framtiden. 

Marknadsekonomin är det bästa ekonomiska systemet för att uppnå en 
effektiv resursallokering. Detta utnyttjas genom att marknadsliknande 
förutsättningar introduceras även i den offentliga produktionen. All verk
samhet utsätts för konkurrens så långt det överhuvud taget är möjligt utan 
att åsidosätta rättssäkerhet, demokratisk insyn och kontroll samt den 
enskildes grundläggande rättigheter och skyldigheter. 

Föråldrade strukturer rivs ner för att ersättas med en väsentligt mindre 
och resurssnålare och samtidigt mer effektiv och flexibel offentlig för
valtning. 
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2 Utgångspunkter 

Den offentliga sektorns roll 

Människor måste ha ett avgörande inflytande över beslut som rör deras 
välfärd dels via den demokratiska processen, dels via efterfrågan på varor 
och tjänster som tillhandahålls på marknaden. Samtidigt finns det om
råden där förutsättningarna för effektiva lösningar på marknaden inte är 
uppfyllda. Antingen saknas effektiva marknader eller också är marknads
lösningar inte möjliga eller lämpliga. 

Det är nödvändigt att samhället har ansvar för verksamheter som för
svar, rättsväsende och grundforskning. Offentliga åtaganden kan också 
behövas inom vissa verksamheter med hög andel fasta kostnader, som 
bl.a. är fallet med olika infrastrukturinvesteringar. Detta hindrar givetvis 
inte att även sådana verksamheter bör utsättas för rationaliseringskrav. 

Ett annat motiv för offentliga insatser är förknippade med s.k. externa 
effekter. Ett exempel är utbildning, som kan ge utdelning i form av högre 
lön för den enskilde, men även skapa förutsättningar för en allmänt högre 
tillväxt, vilket kommer övriga sarnhällsmedborgare till del. Det finns 
därför skäl att genom olika offentliga insatser upprätthålla en tillräckligt 
hög utbildningsvolym. 

Informationsproblem kan också motivera offentliga insatser. Det gäller 
bl.a. inom sjukvården, där den enskilde inte alltid kan bedöma nödvän
digheten av eller kvaliteten på olika åtgärder. Till informationsproblemen 
hör också svårigheten att jämföra olika alternativ med långsiktiga konse
kvenser. Det är svårt att värdera framtida kostnader och nyttor. Här finns 
motiv för insatser som ökar den enskildes möjligheter att fatta egna 
beslut. 

Andra motiv för offentliga insatser sammanhänger med allmänna rätt
visekrav som bl.a. kan avse konsumtionsutrymmets fördelning mellan 
olika generationer. Staten har därför ett ansvar för kostnadskontroll och 
avvägning mellan olika typer av offentliga utgifter. Det är viktigt att 
transfereringssystemen inte leder till att privat konsumtion tränger ut 
offentlig konsumtion och investeringar på olika områden, som är viktiga 
för den långsiktiga utvecklingen av välfärden. 

Marknadsrnisslyckanden kan emellertid endast motivera en del av de 
offentliga åtagandena. Också fördelningpolitiska ambitioner och särin
tressens krav ligger bakom en stor del av de offentliga utgifterna. Flera 
av de offentliga systemen omfördelar konsumtionsmöjligheter mellan 
olika grupper och individer. Det finns även omfördelning genom försäk
ringar mot mer eller mindre påverkbara händelser, t.ex. sjukdom och 
arbetslöshet. Huvuddelen av de offenliga åtagandena handlar dock om i 
princip försäkringsbara omfördelningar mellan olika perioder i en män
niskas liv. 

Olika skäl kan således anföras för offentliga åtaganden. Betydligt svå
rare är att generellt avgöra vad graden av offentlig engagemang bör vara. 
Detta varierar avsevärt mellan olika områden. På väl fungerande 
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marknader med välinformerade aktörer kan det offentligas roll inskränkas 
till att upprätthålla stabila "spelregler". En viktig offentlig uppgift är att 
undanröja hinder för fungerande marknader. Vid vissa typer av mark
nadsmisslyckanden kan regleringar tillämpas. I verksamheter med s.k. 
externa effekter kan avgifter eller subventioner användas för att uppnå en 
effektiv nivå på produktionen. Olika fördelningspolitiska ambitioner kan 
motivera transfereringar eller offentlig finansiering av verksamheter. 
Däremot är motiven för offentlig produktion ofta betydligt svagare. En 
viktig uppgift för det offentliga är att skapa förutsättningar för människor 
att fördela om sina inkomster över livscykeln. 

Sammantaget är den offentliga sektorn av stor betydelse för en väl fun
gerande marknadsekonomi. Omfattningen av offentliga åtaganden måste 
dock kunna omprövas över tiden efter utvecklingen av bl.a. inkomster, 
värderingar och teknik. 

Finansiering av den offentliga verksamheten 

Saneringsprogrammet för de offentliga finanserna innebär att de offentliga 
utgifterna för konsumtion skall vara realt oförändrade under den närmaste 
femårsperioden. Denna begränsning innebär ett val mellan å ena sidan 
utveckling av lönekostnader och andra kostnader och å andra sidan 
utveckling av producerad volym. Hur denna restriktion upplevs av kon
sumenterna beror till stor del på hur verksamheten organiseras och vilka 
produktivitetsförbättringar som uppnås. 

På vissa områden finns möjligheter till ökad avgiftsfinansiering. Totalt 
sett kännetecknas offentlig tjänsteproduktion av en låg grad av avgifts
finansiering. Förhållandena varierar dock avsevärt inom olika områden. 

Även i transfereringssystemen finns betydande utrymme för ökade egen
avgifter, dels genom inslag av självrisk, dels genom att de försäkrade 
själva belastas med egenavgifter. Därvid blir sambandet mellan inbetalda 
avgifter och erhållna förmåner tydligare samtidigt som det totala 
skattetrycket minskar. 

Även på längre sikt kommer i allt väsentligt våra välfärdssystem att 
vara offentligt finansierade. Detta utesluter dock inte en ökad konkurrens 
i produktionsledet. Under senare år har nya produktionsformer vuxit 
fram, dels i den offentliga sektorns egen regi, och dels i extern regi. Ge
mensamt för de flesta av de nya produktionsformerna är ökad affärsmäs
sighet och olika inslag av konkurrens. Olika studier tyder på att nya orga
nisations- och verksamhetsformer i många fall har medfört betydande 
produktivitetsvinster samtidigt som servicen förbättrats. 

Den offentliga sektorn i internationellt perspektiv 

En ökad internationalisering ökar konkurrensen mellan företag. Men en 
öppning av gränserna skapar också en konkurrens mellan ländernas of
fentliga sektorer. Kvaliteten på offentliga tjänster och nivån på skatterna 
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gör ett land mer eller mindre attraktivt som arbetsplats och investerings
land. Om människor lättare kan flytta sina varuinköp, arbetsinsatser och 
investeringar till andra länder kan beskattningsförmågan försämras. Inte
grationen kan därför indirekt ställa krav på att i ökad utsträckning beskat
ta skattebaser som är mindre rörliga. Om Sverige däremot skulle ställa 
sig utanför det europeiska samarbetet finns troligen behov av mer 
omfattande skattesänkningar för att stärka konkurrenskraften. 

Såväl EES-avtalet som ett medlemskap i EU väntas ge positiva effekter 
på den ekonomiska tillväxten i Sverige, bl.a. genom ökad konkurrens. En 
viktig effekt av ett närmande till EU är också den minskade osäkerhet 
som detta innebär för företagen. Integrationen medför därför sannolikt 
positiva effekter på direktinvesteringarna vilket också leder till ökad 
tillväxt. På sikt innebär detta att skatteintäkterna för den offentliga 
sektorn ökar. 

En ökad internationalisering innebär stora möjligheter - men också 
vissa risker - för svensk ekonomi och Sveriges offentliga sektor. 
Vinsterna av integrationen beror i hög grad på den förda politiken på 
olika områden. Den ekonomiska politiken måste sålunda ge grund för en 
stabil och konkurrenskraftig utveckling av priser och kostnader inom 
landet för att den ekonomiska tillväxten varaktigt skall kunna 
upprätthållas. Vidare är åtgärder som förbättrar flexibiliteten på 
arbetsmarknaden nödvändiga för att Sverige ska kunna dra nytta av en 
ökad rörlighet för arbetskraft. En ny lag ( 1992: 1528) om offentlig 
upphandling träder i kraft samtidigt med EES-avtalet. För att kunna 
uppnå de besparingar som lagen möjliggör krävs ökad information och 
kompetens. Slutligen är en väl fungerande infrastruktur i vid bemärkelse 
en förutsättning för att integrationen ska leda till ökade investeringar och 
en högre ekonomisk Lillväxt. Dessa effekter är i sin tur avgörande för den 
offentliga sektorns resurser och de svenska välfärdssystemens utveckling. 

3 Huvudfrågor i förändringsarbetet 

Offentlig verksamhet måste vara effektiv och väl fungerande för att de 
människor som är beroende av den skall få den service som de behöver 
och för att motivera de skatteuttag som finansierar den. Men effektivi
teten i den offentliga verksamheten är också viktig ur ett annat och vidare 
perspektiv. Staten och kommunerna har ansvar för olika funktioner som 
påverkar hela samhällsekonomin. Lagstiftning och andra regelsystem är 
styrande inom många samhällsområden. Olika former av ekonomiska reg
leringar påverkar också verksamheter som inte bedrivs direkt av staten 
eller kommunerna. 

Därför är det av utomordentlig vikt att effektiviteten upprätthålls även 
i de regelsystem som påverkar andra delar av ekonomin. Med denna ut
gångspunkt innebär effektivitet bl.a. att avskaffa de regleringar som inte 
är nödvändiga samt att se till att utformningen av de regler som måste 
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finnas kvar är sådan att de inte försvårar stabilitet, effektivitet och tillväxt 
i ekonomin. 

Särskild omsorg måste ägnas de incitament som finns inbyggda i syste
men. Staten och kommunerna måste ägna större kraft åt att ompröva be
fintliga regleringar. Målsättningen med statens och kommunernas styrning 
behöver i många fall preciseras. En fortlöpande uppföljning och 
utvärdering av de resultat som uppnås ger ett underlag för sådana om
prövningar. 

Effektivitet och kvalitet bör emellertid också ses i ett demokratiskt per
spektiv. Genom fler valmöjligheter och färre och förenklade regler ökar 
medborgarnas frihet. 

Några huvudfrågor i det omfattande förändringsarbete som bedrivs är 
sammanfattningsvis: 

att fortlöpande ompröva statliga åtaganden, 
att utveckla mål- och resultatstyrningen, 
att urveckla den finansiella styrningen och höja den 
ekonomiadministrativa kompetensen, 
att utveckla samverkan och tydliggöra ansvarsfördelningen mellan 
stat och kommun, 
att renodla verksamhetsformerna för offentlig produktion, 
att fullfölja bolagisering och privatisering av offentlig verksamhet 
som kan bedrivas i konkurrens på marknaden, 
att utveckla och förändra statsförvaltningens struktur och arbetsfor
mer inför ett ökat europeiskt samarbete, 
att öka medborgarnas valfrihet och möjligheter till inflytande och 
insyn i offentlig verksamhet. 

4 System- och strukturförändringar 

Styrning och uppföljning 

En ökad effektivitet i den offentliga verksamheten förutsätter en utveck
ling av formerna för riksdagens och regeringens styrning av den offent
liga sektorn. Under de senaste åren har större intresse ägnats verksam
hetens resultat. Genom bättre uppföljning och utvärdering kan resultaten 
lyftas fram till granskning. I takt härmed kan detaljstyrningen minskas, 
vilket ökar handlingsutrymmet för dem som bedriver verksamheten. Däri
genom skapas förutsättningar för en större dynamik i arbetet med att 
effektivisera verksamheten. 

Det nya systemet för statsbidrag till kommunerna innebär sådana för
utsättningar. Inom hälso- och sjukvården prövas nya styr- och organisa
tionsformer i samma syfte. Den fortlöpande utvecklingen av den finan
siella styrningen av myndigheterna, som bl.a. ger myndigheterna entydiga 
ramar och ökat handlingsutrymme, syftar också till att skapa sådana inci
tament. 
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Avregleringar 

Under det senaste året har takten i arbetet med avregleringar ökat. En 
särskild delegation, knuten till Näringsdepartementet, för avreglerings
frågor och för genomförande av regeringens avregleringsprogram (dir. 
l 993: 113) tillkallades av regeringen i september 1993. Delegationen har 
till uppgift att ställa samman och konkretisera regelförändringar och and
ra åtgärder för ökad konkurrens och tillväxt, som pågår inom samtliga 
departement, i ett avregleringsprogram. Delegationens arbete tar sikte på 
regelförändringar som öppnar nya offentligt reglerade marknader för 
konkurrens, som främjar företagande och konkurrens på lika villkor, som 
undanröjer hinder för nyföretagande och stärker motiven att starta och 
driva företag. Delegationen skall vidare ta lämpliga initiativ som stärker 
konkurrensen och sprida information om vikten av en väl fungerande 
marknadsekonomi. Delegationen har lämnat en första rapport till rege
ringen den 29 november 1993. I rapporten presenteras ett avreglerings
program för 1993-94 omfattande ett hundratal punkter. 

Provnings- och certifieringsverksamheten avregleras och förändras bl.a. 
för att underlätta företagens import och export av produkter. En fort
löpande reformering pågår av byggproduktreglerna. Ett nytt och enklare 
patentinstitut övervägs för att begränsa hindren i innovatörsprocessen. 
Förenklingar genomförs när det gäller statens stöd och rådgivning till 
småföretag genom utvecklingsfonderna. Förslag till regelförändringar i 
syfte att stävja konkurrenssnedvridande missbruk vid konkurser och före
tagsrekonstruktioner har lämnats i rapporten Företagande och konkurrens 
på likvärdiga villkor. Vidare utreds en avreglering av pantlånelagstift
ningen och fastbränslelagen. 

Inom utbildningsområdet har valfriheten ökat genom bl.a. lagstadgad 
rätt att välja grundskola, likvärdiga villkor för fristående skolor och ökad 
frihet för skolor och universitet att profilera sig och studerande att välja 
studieinriktning. Långtgående förändringar genomförs i regelverket för 
de statliga universiteten och högskolorna för att skapa frihet för univer
sitet och högskolor att besluta om innehåll i och institutionella ramar för 
verksamheten. 

Genom den nya högskolelagen och det nya resurstilldelningssystem, 
som delvis infördes den 1 juli 1993, överger statsmakterna den direkta 
styrning av landets institutioner för högre utbildning och forskning som 
tillämpats under lång tid. I stället har ansvaret för mycket stora resurser 
och en väsentlig del av den långsiktiga kompetensutvecklingen i landet 
överlämnats till universiteten och högskolorna. 

Den väsentligt ökade självständigheten för universiteten och högskolor
na har kombinerats med en ordning som innefattar kraftfulla incitament 
för att utveckla kvaliteten i verksamheten och öka effektiviteten i resurs
utnyttjandet. Sålunda svarar två nya myndigheter, Kanslersämbetet och 
Rådet för grundläggande högskoleutbildning, för att stimulera och stödja 
universiteten och högskolorna i deras kvalitetsarbete. Vidare införs suc
cessivt ett nytt resurstilldelningssystem såväl för grundutbildning som för 

Prop. 1993/94: 100 
Bilaga 1 

58 



fakulteterna under treårsperioden. Ett uppföljningsansvar har ålagts 
Verket för högskoleservice (VHS). 

Reformen har genomförts parallellt med att förstärkningar tillförts uni
versitet och högskolor för att möjliggöra en kraftig ökning av antalet 
studenter i grundläggande högskoleutbildning. 

Regleringen inom skogsbruket har minskat genom att skogsvårdslag
stiftningen har förenklats. 

Avregleringen inom bostadssektorn fortsätter. En mängd statliga regle
ringar som begränsar valfriheten för bostadsproducenter och konsumenter 
och som inte behövs för ekonomisk och annan stabilitet inom området har 
avskaffats. Stödsystem som motverkar ekonomisk stabilitet och kost
nadseffektivitet har avvecklats eller är under avveckling. Andra stödsy
stem har konstruerats om för att skapa bättre incitament utifrån allmän
ekonomiska utgångspunkter. Den statliga och kommunala bostadsadmini
strationen har setts över och effektiviserats. 

Utformningen av regelsystemen inom arbetsmarknadspolitiken är av 
särskild betydelse för stabilitet, effektivitet och tillväxt i ekonomin. En 
parlamentarisk kommitte (dir. 1993:132) skall se över arbetsmarknads
politikens roll, omfattning, inriktning och avgränsning. Kommitten skall 
också föreslå de förändringar av arbetsmarknadsverkets struktur som 
förslagen kan föranleda. Arbetsrätten ses över. Monopolet på arbetsför
medlingar har upphört. 

Transfereringssystemen 

En omfattande genomgång och omprövning görs av de stora transfere
ringssystemen inom socialdepartementets område. Systemfel inom social
försäkringen har rättats till genom olika åtgärder för att komma till rätta 
med inslag som skapat överkompensation och som hämmat rehabilitering 
av långtidssjukskrivna. Fr.o.m. den I januari l 992 trädde ett system med 
sjuklön de första två veckorna för anställda i kraft samtidigt med en om
fattande reform av systemen för arbetslivsinriktad rehabilitering av lång
tidssjukskrivna. En karensdag har införts, samtidigt som arbetsskadebe
greppet inom arbetsskadeförsäkringen stramats upp. Vidare har den sär
skilda arbetsskadesjukpenningen slopats. 

En genomgripande reformering förbereds av den allmänna pensione
ringen i syfte alt trygga finansieringen av pensionerna för morgondagens 
pensionärer och även i övrigt få till stånd regler för pensionssystemet 
som uppfattas som rimliga av både pensionärer och förvärvsarbetande. 
Systemet ska vara robust och ekonomiskt stabilt. Förändringarna skall 
leda till ett starkare samband mellan avgifter och förmåner, stimulera till 
ökat arbete och främja ett högt långsiktigt sparande. 

Vägledande för regeringens översyn av de stora transfereringssystemen 
är också nödvändigheten att få ner underskotten i de offentliga finanser
na, eftersom obalanserna i ekonomin måste undanröjas för att trygga väl
färden på lång sikt. Omfattande besparingar har därför genomförts 
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samtidigt som inkomstbortfallsprincipen bevarats i kombination med rik
tade åtgärder för att stödja utsatta grupper. 

Konkurrens och valfrihet 

Av stor betydelse för den ekonomiska utvecklingen är också arbetet med 
att främja konkurrensen och öka valfriheten inom olika sektorer. Genom 
den nya konkurrenslagstiftningen, lagen om offentlig upphandling och 
öppnandet för entreprenader i kommunal verksamhet skapas förutsätt
ningar för en ökad konkurrens inom vida delar av ekonomin. 

Hinder för privata alternativ i vård och omsorg undanröjs. Mottagandet 
av asylsökande reformeras. Driften av alla förläggningar skall vara öppen 
för entreprenad och Invandrarverket skall aktivt verka för att öka inslaget 
av entreprenader. Dessutom ökar möjligheterna för asylsökande att ordna 
sitt boende själva. 

Inom kornmunikationsområdet har ny lagstiftning på tele- och radio
området trätt i kraft. Riksdagen godkände i december 1993 regeringens 
förslag till postlag. Steg i riktning mot ökad konkurrens har tagits på 
luftfartsområdet och för järnvägstrafiken. Enligt riksdagens beslut skall 
Vägverkets produktionsdivision bolagiseras med inriktning på genom
förande år 1995. Regeringen planerar att lämna förslag till riksdagen 
under våren 1994 om att AB Svensk Bilprovnings monopol på kontrollbe
siktning av vägtrafikfordon skall avskaffas. 

De bolagiseringar och privatiseringar av statlig och kommunal verk
samhet som nu genomförs innebär också att stora verksamhetsområden 
förs över till en konkurrensutsatt miljö. Televerket, Postverket, Vägver
ket, Banverket, Domänverket, Vattenfallsverket, Byggnadsstyrelsen och 
AMU är exempel på statliga myndigheter som helt eller delvis bolagise
ras. 

Privatisering och privata alternativ 

Privatiseringen av statligt ägda företag fortsätter. Ett ökat inslag av kon
kurrens i den offentliga sektorn främjas och inriktning och omfattning av 
konkurrensutsatt verksamhet i statliga myndigheter, kommuner och 
landsting undersöks. Elmarknaden öppnas för konkurrens genom en re
formering av cllagstiftningen i syfte att avskaffa elleverantörernas leve
ransmonopol och inrättandet av en svensk kraftbörs. Samtidigt renodlas 
tillsyns- och myndighetsuppgiftema på elområdet. 

Privata alternativ växer fram bl.a. inom vård, omsorg och skola. Un
der 1994-95 får alla möjlighet att välja sin egen husläkare, vilket ökar 
valfrihet, tillgänglighet och kontinuitet. Fri etablering för husläkare in
förs. Etableringsbegränsningarna i övrigt för läkare, tandläkare och sjuk
gymnaster avvecklas successivt. Valfriheten inom barnomsorgen ökar ge
nom att kommunerna får en skyldighet att betala ut bidrag även till 
enskilda alternativ och genom införandet av vårdnadsbidrag. 
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Offentlig produktion 

Den offentliga produktionen renodlas. Den bör avse statens och kommu
nernas kärnområden, dvs. sådan verksamhet som inte kan bedrivas på 
enbart marknadsvillkor. En fortlöpande omprövning pågår i syfte att kon
kurrensutsätta verksamheter som bedrivs i offentlig regi. I den verk
samhet som stat och kommuner svarar för skapas marknadsliknande 
förutsättningar t.ex. genom att kund - leverantörs-förhållanden införs. 
Åtskillnad görs också mellan myndighetsuppgifter och annan service till 
medborgarna. Samverkan mellan offentlig och ideell verksamhet främjas. 
De genomgripande förändringar som har skett inom det personalpolitiska 
området innebär också en marknadsanpassning av villkoren i den offent
liga produktionen. 

Struk'turförändringar 

Omfattande förändringar genomförs i den statliga förvaltningsstrukturen. 
Kraftiga nedskärningar har skett vid många myndigheter och vissa myn
digheter har helt avvecklats. Ombildningar och sammanslagningar av 
myndigheter är ett annat viktigt inslag i förändringsarbetet. Exempel på 
genomgripande strukturförändringar är det arbete som pågår inom För
svarsdepartementets område. 

Strukturförändringarna tar sin utgångspunkt i bl.a. omvärldsföränd
ringar och behoven av att öka effektiviteten. Genomförandet ställer stora 
krav på analyskapacitet och organisationskunnande. Förändringarna måste 
föregås av noggranna överväganden om samhällsekonomiska och verk
samhetsmässiga konsekvenser. Det är också nödvändigt att följa upp de 
förändringar som görs. En utvärdering av bl.a. de ekonomiska och regio
nala effekterna bör alltid göras. En redovisning av genomförda struktur
förändringar och deras personalkonsekvenser samt regeringens åtgärder 
för att förbättra uppföljningen av strukturförändringar lämnas i bilaga 8. 

Infrastruktur för transporter och informationsförsörjning 

En god infrastruktur är en grundläggande förutsättning för ekonomisk ut
veckling. Under 1980-talet var utbyggnaden av vägar och järnvägar 
kraftigt eftersatt. Riksdagen beslutade därför i juni 1993 efter förslag från 
regeringen om en kraftfull utbyggnad av trafikens infrastruktur under de 
kommande tio åren. 

Totalt kommer 98 miljarder kronor att investeras i nya vägar och järn
vägar fram till år 2003. Därtill kommer planerade projekt om ca 50 mil
jarder kronor som finansieras genom avgifter som betalas av trafikanter
na. En sådan kraftfull utveckling av infrastrukturen kommer att bidra till 
att uppfylla flera samhällsmål. Såväl ekonomisk tillväxt, miljö, trafiksä
kerhet som regional utveckling kan förbättras genom den utbyggnad av 
vägar och järnvägar soni pågå'r. 
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Vid genomförandet av de planerade väg- och järnvägsinvesteringarna 
är det angeläget att stor hänsyn tas till den fysiska utformningen så att 
miljöpåverkan minimeras och förutsättningarna för en långsiktigt god hus
hållning med naturresurser tas till vara. 

I Ekonomikommissionens betänkande Nya villkor för ekonomi och po
litik (SOU 1993: 16) framhölls bl.a. den informationsteknologiska infra
strukturens betydelse för samhällsutvecklingen i stort, för näringslivets 
tillväxtkraft och särskilt för den expanderande tjänstesektorn. Sveriges 
geografiska läge och låga befolkningstäthet, liksom vår relativt starka in
dustriella tradition inom telekommunikationsområdet, gör det också 
naturligt att söka utvecklingsprojekt med långsiktig potential inom detta 
område. 

I de tillväxtinitiativ som för närvarande diskuteras inom EU liksom i 
USA har också infrastrukturella investeringar i informationsteknologi en 
framträdande plats. 

En elektronisk infrastruktur för informationsförsörjning kan också bidra 
till minskade offentliga utgifter och öka medborgarnas information, kun
skap och delaktighet i samhällsutvecklingen. 

Informationssamhällets elektroniska infrastruktur omfattar inte endast 
en fysisk nätuppbyggnad. Det handlar också om en anpasssning av lag
stiftning och övriga regler till den moderna informations- och kommuni
kationstekniken. Effektiv informationshantering och -förmedling förut
sätter enhetliga begrepp och definitioner av information och data. De 
tekniska systemen måste för att kunna samverka bygga på allmänt accep
terade standarder. 

För att skapa en öppen elektronisk infrastruktur krävs samverkan mel
lan staten, kommunerna, forsknings- och teknikutvecklingsorgan, leveran
törer, användare och andra aktörer på marknaden. 

Den offentliga sektorn har en viktig roll i denna utveckling. Staten har 
ett självklart ansvar för modernisering av lagstiftning och utformning av 
de spelregler i övrigt som behövs för att samhälle och näringsliv fullt ut 
skall kunna utnyttja den nya informationsteknologin. Staten kan också 
vara pådrivande genom offensiva satsningar på bl.a. forskning och ut
veckling samt teknikspridning. Den offentliga sektorn kan också som en 
stor användare av informationsteknologi påverka marknadens och infra
strukturens utveckling. Stat och kommun är därför viktiga aktörer i sam
hällets informationsförsörjning. En effektiv informationshantering inom 
offentlig sektor förutsätter ett väl fungerande informationsutbyte med 
näringsliv, medborgare och andra aktörer i såväl Sverige som övriga 
Europa. 

Olika initiativ för att stimulera utvecklingen av den elektroniska infra
strukturen kommer att tas. 
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5 Förändringar i den regionala förvaltningen 

Den regionala strukturen uppvisar i dag en splittrad bild. Ansvarsför
hållandena är delvis oklara. Samverkan och samordning behöver förbätt
ras. Den administrativa geografiska indelningen medför åtminstone i vissa 
delar av landet problem. En framtida struktur för den regionala offentliga 
förvaltningen bör utformas så, att den bidrar till en effektiv och ända
målsenlig verksamhet och till en positiv utveckling i olika landsändar 
samtidigt som samordning, utveckling och en hållbar tillväxt främjas i 
landet som helhet. 

En nationell tillväxtpolitik måste i högre grad än i dag utgå från den 
regionala nivån. För att ta tillvara utvecklingsmöjligheterna i landets olika 
delar måste fastlagda riktlinjer för den regionala politiken fullföljas 
genom mer samordnade verkställighetsbeslut. 

Sektorstänkandet har i hög grad varit en avgörande faktor både vid 
utformning av åtgärder och värdering av resultat. Men sektorsansvaret 
kan inte fungera väl utan att kompletteras med lämpliga former för sam
ordning på central, regional och lokal nivå. 

De olika åtgärder, som har satts in för att främja tvärsektoriella lös
ningar, har inte räckt till. I förhållande till den kommunala förvaltningen, 
som anpassat och utvecklat sin organisation i riktning mot större samord
ning, framstår den statliga förvaltningen som starkt sektoriserad. 

Oavsett hur formerna för det lokala och regionala inflytandet utvecklas, 
måste staten ta ett ansvar för att säkra en samordning som tillgodoser den 
samhällsmässiga helhetssynen. Samhällsutvecklingen medför ökade krav 
på ändamålsenliga instrument och arbetsformer för samordning av poli
tiska tillväxtinitiativ på regional nivå. Regionalpolitiken går i allt högre 
grad ut på att effektivt samordna de resurser som finns inom olika sam
hällsområden. Näringspolitiken koncentreras alltmer på infrastrukturfrå
gor i vid mening som förutsätter samplanering. Miljöpolitiken blir alltmer 
sektorsövergripande till sin karaktär. Livsmedelspolitiken medför krav 
på en samlad politik för landsbygdsutvecklingen där insatser inom områ
dena näringsliv, jordbruk, miljö och kulturlandskap m.fl. behöver sam
ordnas. Den civila beredskapen kräver en bred samverkan. Trafikpoliti
ken omfattar hänsyn till miljöfrågorna och trafiksäkerhetsfrågorna etc. En 
förstärkning av den regionala samordningen är också nödvändig för att 
vi skall kunna delta i och dra nytta av EU:s regionala projekt och stöd
former. 

Regeringen har tagit initiativ till en samlad översyn av den regionala 
nivån (dir. 1992:86). Uppgiften har lagts på den parlamentariskt samman
satta Regionberedningen (C 1992:06). Beredningen har till uppgift att 
utforma förslag om den offentliga verksamhetens uppbyggnad och indel
ning på regional nivå. I arbetet övervägs såväl ansvarsfördelningen mel
lan den statliga och den kommunala sektorn som uppgiftsfördelningen 
inom de båda sektorerna. Därvid ingår att beakta värdet av samordning, 
regional balans och verkningsfulla statliga styrinstrument. Den admini
strativa indelningen på regional nivå skall också övervägas. Beredningen 
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skall i det sammanhanget ta upp frågan om hur statliga myndigheters re
gionala organisation kan anpassas till en eventuell ny indelning. Bered
ningen bör bedriva sitt arbete så att problem, önskemål och synpunkter 
i olika delar av landet fångas upp. Resultatet av arbetet skall redovisas 
under våren 1994. 

6 Förändringar i förhållandet mellan stat och 
kommun 

Utgångspunkter 

Sedan lång tid har det funnits en strävan att decentralisera offentliga upp
gifter och att öka den kommunala självstyrelsen. Kommuner och lands
ting har successivt fått allt större kompetens och bättre förutsättningar att 
själva organisera, prioritera och utforma sin verksamhet. 

Den tidigare statliga detaljstyrningen hade främst sin grund i kraven på 
rättssäkerhet och likvärdig service för medborgarna. Den bidrog dock till 
att försvåra förnyelse och effektivitet i, och lokal anpassning av, den 
kommunala verksamheten. Behovet av flexibilitet och av att kunna utfor
ma verksamheten efter lokala behov har ökat. En successivt försämrad 
samhällsekonomi har också bidragit. Begränsade resurser ställer allt 
större krav på förnyelse och effektivisering. Stora förändringar har därför 
vidtagits under de senaste åren när det gäller förutsättningarna för den 
kommunala verksamheten och statens styrning av denna. 

Ett viktigt syfte har varit att åstadkomma en tydligare ansvarsfördelning 
mellan staten och den kommunla sektorn. Staten har det övergripande 
ansvaret för den offentliga verksamheten och samhällsekonomin samt för 
att trygga medborgarnas behov. Därför anger staten utrymmet för 
kommunsektorns skattefinansierade verksamhet och statens styrning 
övergår från detaljstyrning till styrning genom nationella mål. Statens 
uppföljning av den kommunala verksamheten koncentreras till att avse 
måluppfyllelsen. 

Den statliga styrningen genom nationella mål kompletteras på vissa 
områden i syfte att öka den enskildes valfrihet. Exempel på sådana kom
pletterande styrmedel är skolpengen, barnomsorgslagen och husläkar
systemet. Syftet med dessa är att garantera den enskildes valfrihet och 
samtidigt åstadkomma rationaliseringar och produktivitetsökningar genom 
ett ökat inslag av konkurrens. 

Genomförda och påbörjade förändringar 

Finansiella ramar för kommunsektorns verksamhet 

Den kommunala sektorns omfattning och betydelse gör att staten måste 
kunna påverka den kommunala konsumtionsutvecklingen och kommuner-
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nas och landstingens finansiering av verksamheten, främst genom att fast
ställa finansiella ramar. Orsaken är den viktiga roll som den kommunala 
sektorn spelar för samhällsekonomin, stabiliseringspolitiken och fördel
ningspolitiken. Statens ansvar för samhällsekonomin och verksamheten 
i stort inom kommunsektorn måste samtidigt kombineras med respekt för 
den kommunala självstyrelsen. 

Kommunsektorn ansvarar, utifrån fastlagda mål och riktlinjer samt 
tillgängliga resurser, för prioriteringar samt för verksamhetens utform
ning, inriktning och organisation. Kommuner, landsting och kyrkliga 
kommuner fastställer skattesats för att kunna finansiera sin verksamhet. 

År 1994 upphör det tidigare kommunala skattestoppet. Kommuner och 
landsting får en ekonomisk förstärkning med 4,2 miljarder kronor under 
förutsättning att de inte höjer skatten. 

För de närmaste åren har regeringen angivit att statsbidragen till kom
munsektorn, av samhällsekonomiska skäl, bör vara nominellt oförändrade 
med undantag av regleringar med hänsyn till den s.k. finansierings
principen. 

Nytt utbetalningssystem för kommunalskattemedel 

År 1993 har ett nytt system för utbetalning av kommunalskattemedel till 
kommuner och landsting införts. Den tidigare tvååriga eftersläpningen 
innebar svårigheter att planera ekonomin. Den tenderade att leda till öm
som skattehöjningar, ömsom expansion av verksamheten beroende på 
konjunktursvängningarna. I syfte att uppnå en bättre överensstämmelse 
mellan inkomster och utgifter baseras skatreintäkterna nu på ett skatte
underlag som räknas upp till utbetalningsårets beräknade nivå. 

Nytt statsbidragssystem och avveckling av specialdestinerade bidrag 

År 1993 har ett nytt statsbidragssystem för primärkommuner införts. 
Huvudsyftena med det nya utjämningsbidraget är att skapa likvärdiga 
ekonomiska förutsättningar dels genom att utjämna de ekonomiska skill
naderna mellan kommunerna, dels genom att ge största möjliga hand
lingsutrymme för kommunerna att själva utforma sin verksamhet. 

Samtidigt med det nya statsbidragets har ett stort antal specialdestine
rade statsbidrag till såväl kommuner som landsting upphört, och därmed 
också de detaljstyrande regler som var förenade med många av dessa 
bidrag. 

En utredning pågår om ett nytt utjärnningssystem för landstingen. 
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Inga nya uppgifter läggs på kommunsektorn utan att 
jinansieringsmöjligheter anvisas 

Från och med år 1993 tillämpas den s.k. finansieringsprincipen i rela
tionen mellan staten och kommunsektorn. Finansieringsprincipen innebär 
att om staten ålägger kommuner och landsting nya uppgifter, avvecklar 
uppgifter eller på annat sätt ändrar befintliga åtaganden bör en ekonomisk 
reglering ske mellan staten och kommunsektorn. På liknande sätt tas 
också hänsyn till statliga åtgärder som inte direkt tar sikte på, men som 
ändå får ekonomiska effekter för, kommunsektorn. 

För år 1993 dras ca 10 miljarder kronor in från kommunsektorn till 
staten som en följd av finansieringsprincipen. För att regleringen skall 
omfatta alla kommuner och landsting har för åren 1993 och 1994 istället 
valts en metod som innebär att skatteinkomsterna minskas med ett visst 
belopp per invånare. 

Ny kommunallag ger organisatorisk frihet 

Reglerna för kommunernas och landstingens verksamhet finns i kommu
nallagen (1991:900). Lagen, som trädde i kraft den 1 januari 1992, ger 
kommunerna och landstingen en betydande frihet att utforma sin organi
sation och att välja former för sin förvaltning. 

Den nya kommunallagen är uttryck för en strävan att avreglera den 
kommunala sektorns organisation och verksamhetsformer. Lagen inne
håller också viktiga preciseringar när det gäller förtroendevaldas arbets
förutsättningar och demokratiska principer. Medborgarnas möjligheter till 
insyn och inflytande förbättras. 

Med den nya lagstiftningen har flertalet kommuner och landsting ge
nomfört förändringar i såväl nämnd- som förvaltningsorganisationen för 
att åstadkomma bättre samordning och ökad effektivitet i verksamheten. 

Nya former för samverkan mellan stat och kommun prövas genom för
sök med s.k. medborgarkontor. 

Styrningen av olika verksamheter begränsas till vad som anges i 
lagstiftning och nationella mål 

Den statliga styrningen av kommunal verksamhet har minskat och ändrat 
karaktär från detaljstyrning till målstyrning. Kraven på kommunal verk
samhet skall anges i lag. Nationella mål formuleras utifrån lagstiftningen. 
I vissa fall är preciseringar av dessa mål nödvändiga. Således har 
riksdagen beslutat komplettera socialtjänstlagen i syfte att tydliggöra bl.a. 
rätten till barnomsorg utanför hemmet och de kvalitetskrav som ställs på 
sådan omsorg. 

På vissa områden ersätts den statliga styrningen med frihet för indivi
den att välja. Ett exempel är skolpengen. Samtidigt har staten slagit fast 
tydliga mål för verksamheten. 
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Den statliga styrningen på vissa politiskt särskilt prioriterade områden 
ökar i den meningen att kraven på kommunerna höjs, t.ex. genom den 
nya lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). 

Uppföljning av kommunsektorns verksamhet och ekonomi 
Rapportering till riksdagen 

Med det övergripande ansvar som regering och riksdag har följer också 
ett intresse av att följa upp och utvärdera hur den kommunala verksam
heten utvecklas i förhållande till de uppställda målen och att den service 
som erbjuds medborgarna inte varierar för mycket mellan olika kommu
ner och mellan olika landsting. 

En minskad statlig reglering av den kommunala verksamheten, i kom
bination med en betydligt lägre ökningstakt för de kommunala intäkterna, 
accentuerar behovet för riksdag och regering att mera samlat kunna följa 
upp och utvärdera verksamheten i kommuner och landsting. 

Av intresse för statens uppföljning är bl.a. hur verksamheten utvecklas 
i förhållande till de nationella målen, hur ekonomin utvecklas, hur be
hoven och efterfrågan på olika verksamheter förändras och utvecklingen 
av produktivitet och effektivitet. En del i detta är arbetet med den redo
visning som riksdagen begärt rörande vissa ekonomiska effekter av över
gången till ett nytt statsbidragssystem m.m. år 1993. Vidare pågår upp
följnings- och utvärderingsarbete för att ge riksdagen bättre underlag för 
att ange det samhällsekonomiska utrymmet för kommunal verksamhet. 

Inom olika sektorer har system byggts upp för information mellan stat 
och kommun, t.ex. inom Skolverkets och Socialstyrelsens ansvarsom
råden. Förutom sektorsvisa studier är det viktigt för regering och riksdag 
att få en samlad bild av utvecklingen inom den kommunala sektorn. Stat
kommunberedningen (C 1990:8) har därför tagit initiativ till olika utveck
lingsprojekt, bl.a. en studie om problem och erfarenheter av huvudman
naskapsförändringar mellan staten, landstingen och kommunerna. For
merna för statens uppföljning och utvärdering av kommunal verksamhet 
utvecklas. En särskild arbetsgrupp har tillsatts för att under våren utar
beta ett förslag till underlag för en årlig rapport till riksdagen. I rapporten 
skall såväl effektivitetsfrågor som kvalitetsutveckling och demokrati
aspekter belysas. 

Effekter av d~n nya styrningen 

Ett intensivt förändringsarbete pågår för närvarande i kommuner och 
landsting. Avregleringen och avvecklingen av specialdestinerade bidrag 
har medverkat till den snabba förändringen och effektiviseringen av verk
samheten. 

Kommuner och landsting möter i allt större utsträckning den nya eko
nomiska situationen genom att utsätta verksamheter för konkurrens och 
genom ett ökat inslag av marknadsorientering. Skilda lösningar prövas, 
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t.ex. överförande av verksamheter till kommunala bolag eller till privata 
eller kooperativa entreprenörer. Det blir också allt vanligare att verksam
heter delas upp i den kommunala organisationen enligt en s.k. beställar -
utförarmodell. 

Regeringen kommer på olika sätt att stödja och underlätta den utveck
ling som sker mot nya verksamhetsformer för att rationalisera och effek
tivisera driften av verksamheter inom de kommunala ansvarsområdena, 
oavsett om de bedrivs i egen eller annans regi. Förslag med den inrikt
ningen har lagts fram av Lokaldemokratikommitten, bl.a. i huvudbetän
kandet Lokal demokrati i utveckling (SO U 1993: 90). 

I betänkandet redovisas studier av erfarenheterna av de nya organisa
tionsformerna. Av dessa framgår att den kommunala organisationen för 
närvarande präglas av en ökande mångfald i fråga om bl.a. sättet att för
dela sakfrågor och uppgifter mellan nämnderna, antalet nämnder som in
rättas samt nämndernas ställning och roll. 

Erfarenheterna hittills är i huvudsak positiva. De nya modellerna har 
höjt kostnadsmedvetandet påtagligt långt ut i organisationen. Uppfölj
nings- och utvärderingsfrågorna har fått större uppmärksamhet. En ökad 
tonvikt läggs vid uppföljning av kvalitet och resultat av verksamheten. 

Omläggningen av utbetalnings- och bidragssystemen har bl.a. resulterat 
i en bättre överblick över kommunsektorns ekonomi och ekonomiska flö
den. Den nya kommunallagen och det nya utbetalningssystemet har 
sammantaget, i kombination med minskade resurser bl.a. till följd av 
konjunkturnedgången, inneburit att volymökningen i kommunsektorn upp
hört. 

Behov av förändringar 

Omläggningen av statens styrning av den kommunala ekonomin år 1993 
är omfattande och har skett i bred enighet. Med en omläggning av denna 
omfattning är det emellertid oundvikligt att nya problem eller icke förut
sedda effekter kan uppstå. 

Det nya statsbidragssystemet för kommuner innebär bl.a. en utjämning 
med hänsynstagande till strukturellt betingade kostnadsskillnader. Nuva
rande metod och kriterier för utjämningen har kritiserats starkt och därför 
varit föremål för särskild utredning. Förslaget bereds för närvarande. 

lnkomstutjämningen i systemet är ofullständig bl.a. genom att den inte 
omfattar alla kommuner. Bidraget kan därigenom inte användas för eko
nomiska regleringar. Även inkomstutjämningen har varit föremål för 
utredning. En översyn av landstingens utjämningssystem pågår. 

Det finns nu ett behov av att samordna det genomförda och pågående 
utredningsarbetet avseende struktur- och inkomstutjämning för såväl 
kommuner som landsting och att finna ett system som har en bred för
ankring inom kommunvärlden. En parlamentariskt sammansatt beredning 
har därför tillkallats (<lir. 1993: 137). Beredningen skall föreslå utform
ningen av ett system för statsbidrag och utjämning av ekonomiska förut
sättningar för kommuner och landsting, genom vilket man också klarar 
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de ekonomiska regleringarna. Systemet skall kunna träda i kraft år 1996. 
För år 1995 kommer det nuvarande statsbidragssystemet för kommuner 
att förlängas, med vissa övergångsregler. 

Tillämpningen av finansieringsprincipen har visat sig innebära vissa 
problem, bl.a. när det gäller vad som skall innefattas i tillämpningen, 
fastställande av de belopp som skall regleras, vem som ansvarar för till
lämpningen och hur de ekonomiska regleringarna görs. Principens till
lämpning avses därför bli föremål för särskilda överväganden. 

Statens uppföljning av den kommunala verksamheten och ekonomin be
tonas starkt i olika sammanhang. Kvaliteten på och innehållet i upp
följningen uppvisar dock stora variationer och även brister. Hög prioritet 
ges nu arbetet med att ta fram ett fungerande uppföljningssystem som 
bl.a. knyter ihop den kommunala ekonomin och verksamheten. 

7 Statsförvaltningens förberedelser för ett 
EU-medlemskap 

Utgångspunkter 

Den fongående internationaliseringen, där närmandet till EU för Sveriges 
del utgör det dominerande inslaget, påverkar i allt större utsträckning det 
svenska samhällets politiska och ekonomiska villkor. Utrikeshandeln har 
vuxit snabbt och vi har fått ökad tillgång till varor och tjänster. 

Men internationaliseringen har också medfört att ekonomiska och poli
tiska frågor allt oftare knyts till internationella förhållanden och att för 
Sverige och dess medborgare viktiga beslut fattas utanför landets gränser. 
Gränserna mellan nationella och internationella frågor suddas alltmer ut. 

Sverige har under efterkrigstiden aktivt verkat för att kontinuerligt stär
ka och bredda det västeuropeiska samarbetet. Vån engagemang i det nor
diska samarbetet, EFTA, Europarådet och utvecklingen av våra relationer 
med EG, och nu EU, är uttryck för denna strävan. BES-avtalet och ett 
medlemskap i EU innebär ett åtagande att gemensamt delta i den fonsatta 
utvecklingen på den grund och i de former som EG-rätten och fördragen 
anger. 

För att Sverige på bästa sätt skall kunna utnyttja de möjligheter som 
EES-avtalet och ett EU-medlemskap medför, är det av avgörande bety
delse att den svenska statsförvaltningen, såväl organisatoriskt som kompe
tensmässigt, står väl rustad för att effektivt kunna föra fram Sveriges 
ståndpunkter. 

En väl samordnad och förankrad politik är en förutsättning för att 
Sverige skall kunna öva inflytande i det framväxande Europasamarbetet 
och påverka de gemensamma organens beslut. Vikten av att nationellt 
agera samordnat visas av att flertalet medlemsländer lägger ned stor om
sorg på atl koordinera sina aktiviteter i EU. De länder som lyckats i detta 
avseende har kunnat påvisa klara förhandlingsvinster. Det är därför av 
stor betydelse att de svenska förhandlarnas agerande i olika gemensamma 
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organ är i linje med den övergripande strategin och är väl förankrat på 
politisk nivå samt hos ansvariga myndigheter och andra berörda 
intressenter. 

Det övergripande ansvaret för utformningen och bevakningen av stra
tegier och positioner ligger på regeringen. Denna uppgift förutsätter en 
effektiv kommunikation inom regeringskansliet och mellan respektive 
departement och förvaltningsmyndigheter. Regeringens ansvar i dessa 
hänseenden begränsas emellertid till vad som ligger inom dess besluts
kompetens. Det är viktigt att det etableras en effektiv kommunikation 
också gentemot myndigheter, som har riksdagen som huvudman. Så t.ex. 
involveras Riksbanken direkt i centralbankssamarbetet mellan EU:s 
medlemsländer och berörs gemensamt med regeringen och dess förvalt
ningsmyndigheter av frågor som tas upp i de gemensamma organen. 

Förberedelsearbetet 

För att utreda frågor om den svenska statsförvaltningens samverkan med 
regeringen vid ett svenskt EG-medlemskap m.m. tillkallade regeringen 
den 23 januari 1992 en särskild utredare. Utredaren har i betänkandet 
Statsförvaltningen och EG (SOU 1993:80) kartlagt EG:s organisation 
inom fem myndighetsområden och därvid berört frågor om det svenska 
deltagandet i EG-arbetet samt behandlat skilda spörsmål om samverkan 
mellan departement och förvaltningsmyndigheter. 

Med dessa erfarenheter som grund fortsätter nu arbetet med att utveck
la så effektiva former som möjligt för Sveriges verksamhet i bl.a. olika 
gemensamma organ. 

Regeringen har beslutat att motsvarande kartläggning skall göras inom 
övriga departements- och myndighetsområden som berörs av ett EU-med
lemskap. Samtliga departement skall, tillsammans med de förvaltnings
myndigheter som berörs av ett svenskt medlemskap i EU, kartlägga hur 
EU:s verksamhet inom respektive departements och förvaltningsmyndig
hets ansvarsområde är organiserad och bedrivs samt departementsvis 
redovisa hur arbetet från svensk sida i de olika organen bör bedrivas. 

Departementen skall senast den 1 februari 1994 redovisa resultatet av 
departementens och förvaltningsmyndigheternas arbete. Därefter skall 
redovisningarna bearbetas och analyseras med utgångspunkt från de i 
regeringsbeslutet angivna frågeställningarna som rör bl.a. principer för 
svensk representation i olika gemensamma organ, former för samverkan 
mellan departement och myndigheter, behov av organisatoriska föränd
ringar, rationaliserings- och effektiviseringsmöjligheter, ekonomiska kon
sekvenser, personal- och kompetensbehov m.m. 

Även om grundstrukturen i den svenska statsförvaltningen väntas kunna 
bestå vid ett svenskt medlemskap i EU, så kommer betydande föränd
ringar sannolikt att behöva genomföras. Onödiga verksamheter måste ut
mönstras, dubbelarbete undvikas och rationell arbetsfördelning etableras 
med andra länder. Möjligheterna till administrativ samverkan mellan de 
nordiska länderna bör undersökas närmare. 
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Statlig verksamhet kommer i ökad utsträckning att möta internationell 
konkurrens och vi måste ta konsekvenserna av detta. Ett EU-medlemskap 
kommer troligen att medföra att vissa verksamheter inom statsförvalt
ningen måste expandera något på grund av nya arbetsuppgifter. Andra 
verksamheter kommer att kunna begränsas. Omorienteringen av statsför
valtningen mot ett ökat europeiskt samarbete och skapandet av de resur
ser som behövs för detta måste därför ske genom besparingar inom andra 
områden och genom omprioriteringar. Både den samhällsekonomiska si
tuationen och behovet av resurser för Europaintegrationen ökar kraven 
på att förvaltningsmyndigheterna inventerar och analyserar möjligheterna 
till effektiviseringar och omprioriteringar. Välgrundade och samlade över
väganden av verksamhetsstrukturer inom den statliga förvaltningen 
kommer att bli nödvändiga. 
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Statsbudgeten och särskilda frågor 

1 Statsbudgetens utveckling 

1. 1 Beräkningsförutsättningar 

Statsbudgeten budgetåren 1993/94 och 1994/95 

Riksrevisionsverket (RRV) har den 16 december 1993 redovisat en 
beräkning av statsbudgetens inkomster. De antaganden som RRV grundat 
sina beräkningar på framgår av tabell 1. Dessa antaganden, dvs. pris- och 
löneutvecklingen samt utvecklingen av konsumtionen är fundamentala för 
beräkningen av statsbudgeten. En sammanfattning av beräkningen finns 
i bilaga 1.2. 

Under slutskedet i arbetet med den preliminära nationalbudgeten har 
antaganden om den ekonomiska utvecklingen reviderats. Det innebär att 
de beräkningar som nu redovisas baserar sig på den ekonomiska 
utveckling som presenteras i finansplanen, bilaga 1 (avsnitt 4). Även 
vissa av dessa antaganden återfinns i tabell 1 . I övrigt finns ingen 
anledning att avvika från RRV:s beräkningsförutsättningar. 

Tabell I. Antaganden om den ekonomiska utvecklingen 
Procentuell förändring 

1993 1994 1995 

RRV Regeringen RRV Regeringen RRV Regeringen 

Lönesumma - 1,5 - 1,5 3,3 3.7 4,7 4.4 
Konsumentpriser. 

årsgenomsnitt 4,7 4,7 2,6 2.5 3,0 2,8 
Privat konsumtion, 

löpande priser 1,6 2.1 3,1 3,0 5,7 5.5 

1. 2 Statsbudgetens inkomster och utgifter under budgetåret 
1993/94 

RRV:s senaste beräkning av budgetutfallet för budgetåret 1993/94 utgörs 
av verkets budgetprognos nr 2/3 från den 16 december 1993. Be
räkningarna av inkomsterna för budgetåret 1993/94 redovisas även i 
verkets inkomstberäkning. 
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Inkomster 

I sin inkomstberäkning har RRV för budgetåret 1993/94 beräknat 
inkomsterna till 353 253 miljoner kronor. 

Till följd av vad regeringen nyligen anfört om lönesummans utveckling 
samt ny information bör inkomsttiteln Fysiska personers inkomstskatt 
räknas ner med 1 317 mkr. Regeringen räknar även ner samma inkomst
titel med ytterligare 3 530 mkr, eftersom det är regeringens avsikt att den 
nya egenavgiften i arbetslöshetsersättningen direkt skall föras till Arbets
marknadsfonden med ett på förhand beräknat belopp. Regeringens 
antaganden om den ekonomiska utvecklingen leder till att inkomsttiteln 
Juridiska personers inkomstskatt räknas upp med 349 mkr. 

Av samma anledning skrivs inkomsttiteln Beskattning av tjänstegruppliv 
upp med 4 mkr. Regeringens bedömning av Iönesummans utveckling får 
till följd all inkomsttiteln Folkpensionsavgift räknas upp med 60 mkr. Av 
samma anledning samt till följd av att Riksförsäkringsverket reviderat ner 
sjuktalet för budgetåret 1993/94 skrivs inkomsttiteln Sjukförsäkringsav
gift, netto upp med 990 mkr. På grund av lönesummans utveckling skrivs 
även inkomsttiteln Övriga socialavgifter, netto upp med 13 mkr. 

I enlighet med vad som anförts om den privata konsumtionens utveck
ling bör inkomsterna på inkomsttiteln Mervärdesskatt räknas upp med 
100 mkr. Samma inkomsttitel bör därutöver justeras ner med 79 mkr till 
följd av riksdagens beslut med anledning av regeringens proposition om 
Postlag och en förändrad verksamhetsform för Postverket m.m. (prop. 
1993/94:38, TU 11, rskr. 119). Med anledning av att riksdagen beslutade 
att senarelägga den av regeringen i prop. 1993/94 :25 föreslagna 
höjningen av bensinskatt från den 1 januari 1994 till den 1 januari 1995 
justeras inkomsttiteln Bensinskatt ner med 350 mkr. Dessutom gör 
regeringen en annan bedömning än RRV av övergången från blyad till 
blyfri bensin och justerar ner inkomsttiteln Bensinskatt med ytterligare 19 
mk.r. 

Med anledning av att Styrelsen för lokalradiotillstånd under hösten har 
auktionerat ut ca 60 stycken lokalradiotillstånd, justeras inkomsttiteln 
Lokalradioavgifter upp med 44 468 000 kr. Slutligen justeras inkomstti
teln Ränteinkomster på lån för bostads&yggande upp med 93, I mkr och 
inkomsttiteln Räntor på energispar/ån upp med 3,8 mkr med anledning 
av en annan bedömning av den ekonomiska utvecklingen. 

Sammantaget medför justeringarna en beräknad minskning av inkom
sterna med 3 638 mkr jämfört med RRV:s beräkning. Ändringarna 
framgår av tabell 2. 
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Tabell 2. Avvikelser mot RRVs beräkningar av statsbudgetens inkomster 
budgetåret 1993/94 
Tusentals kronor 

RRVs Förändring 
beräkning enligt 

regeringen 

1111 Fysiska personers inkomstskan 7 963 000 - 4 847 000 
1121 Juridiska personers inkomstskatt 19 840 000 + 349 000 
1123 Beskattning av tjänstegruppliv 1 062 000 + 4 000 
1211 Folkpensionsavgift 36 146 000 + 60 000 
1221 $jukförsäkringsavgift. neno 5 655 000 + 990 000 
1251 Ovriga socialavgifter, neno 2 859 000 + 13 000 
1411 Mervärdesskatt 113 200 000 + 21 000 
1421 Bensinskatt 22 390 000 - 369 000 
2332 Ränteinkomster på lån för 

bostadsbyggande 3 998 000 + 93 100 
2351 Räntor på energisparlån 164 000 + 3 800 
2546 Lokalradioavgifter 0 + 44 468 

Summa inkomster 353 253 440 

Summa avvikelser enligt föredraganden - 3 637 632 

RRV:s beräkningar föranleder i övrigt inte någon erinran. Sanunantaget 
medför justeringarna av RRV: s beräkningar att regeringen beräknar 
inkomsterna för budgetåret 1993/94 till 349 616 mkr. 

Utgifter 

I regleringsbreven 1 för innevarande budgetår uppgår utgifterna på 
statsbudgeten till 549 662 mkr. RRV har i sin prognos beräknat de totala 
utgifterna till 564 750 mkr. 

RRV har beräknat belastningen på anslaget Räntor på statss/..."Ulden 
m.m. till 92 miljarder kr. Med anledning av ett förändrat budget- och 
ränteläge samt ny information angående valutaförluster sedan RRV:s 
prognos publicerades beräknar regeringen ränteutgifterna för budgetåret 
1993/94 till 91 miljarder kr. 

1 Jämförelserna mellan anvisat belopp på utgiftssidan och beräknat utfall sker mot 
regleringsbrev då regeringen efter riksdagens beslut om staL~budget for budgetåret 
1993/94 genomfört tekniska Justeringar på myndigheternas förvaltningskostnadsanslag 
(jfr. prop. 1992/93:100, bil. I, avsnin2.2.3, bet. 1992/93:FiU20, rksr. 1992/93:189). 
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Tabell 3. Räntor på statsskulden budgetåret 1993/94 
Miljarder kronor 

Räntor på lån i svenska kronor 
Räntor på lån i utländsk valuta 
Valutaförluster, neno 

Sununa 

Beräkning till 
grund för stats
budgeten 

61.5 
24,3 
10,2 

96 

Nuvarande 
beräkning 

47,3 
24,9 
18,8 

91 

Med anledning av regeringens proposition om Postlag och en förändrad 
verksamhetsform för Postverket m.m. (prop. 1993/94:38, TUil, rskr. 
119) räknas anslaget Ersättning till Posten AB för rikstäckande be
talnings- och kassaservice ner med 17 mkr. Till följd av att Riksför
säkringsverket gör en ny bedömning av sjuktalets utveckling räknas 
anslaget Bidrag till sjukförsäkringen, netto ner med 163 mkr. Efter 
samråd med statsrådet Lundgren räknas anslaget Räntebidrag upp med 
2 200 mkr till följd av att utbetalningarna av räntebidragen sker snabbare 
än beräknat. Till följd av beslutet om rekonstruktion av Gota Bank räknas 
anslaget Åtgärder för att stärka det finansiella systemet upp med 20 000 
mkr. Regeringens bedömning av flyktingmottagande i kommunerna och 
en prisjustering av ersättning till kommunerna leder till att anslaget 
Ersätrning till kommuner för åtgärder för flyktningar m.m. justeras upp 
med 68 mkr, anslaget Öveiföringar av och andra åtgärder för flyktingar 
m.m. med 242 mkr samt anslaget Lån till hemutrustning till flyktingar 
m.fl. med 9 mkr. Dessutom justeras av samma anledning anslaget Statens 
invandrarverk ner med 4 mkr. Slutligen räknas utgifterna upp med 
630 647 000 kr med anledning av regeringens förslag om tilläggsbudget 
I till statsbudgeten för budgetåret 1993/94 (prop. 1993/94: 105). 

Sammantaget leder ovan nämda justeringar av RRV:s beräkningar till 
en uppjustering av utgifterna med 22 699 mkr. Utgiftsanslagen beräknas 
dänned till 4 71 693 mkr. 

Enligt RRV kommer de totala anslagsbehållningama på reserva
rionsanslag under innevarande budgetår att minska med 6 023 mkr och 
uppgå till 31 4 79 mkr. Regeringen avviker från RRV: s beräkning av 
minskning av anslagsbehållningen till följd av att regeringen gör en annan 
bedömning av möjligheten att 1993/94 utnyttja innestående anslagsbe
hållningar. Regeringen beräknar dänned minskningen av anslagsbe
hållningar till 3 000 mkr. Till följd av detta ökar den totala anslagsbe
hållningen på reservationsanslag med 3 023 mkr. Dessutom för regering
en bort 1 848 mkr från Arbetsmarknadsdepartementets innevarande års 
anslagsbehållning. Med anledning av riksdagsbeslut förs vidare 3 897 
mkr bort från Kornmunikationsdepartementets anslagsbehållning för in
nevarande år (prop. 1992/93: 176, TU35, rskr. 446). Regeringen beräknar 
därmed att de totala anslagsbehållningama på reservationsanslag uppgår 
till 28 757 mkr vid innevarande budgetårs slut. 
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I tabell 4 redovisas utvecklingen av anslagsbehållningarna mellan bud
getåren 1992/93 och 1993/94. 

Tabell 4. Anslagsbehållningarna l'id utgången av budgetåren 1992193 och 1993194 
Miljarder kronor 

Huvud1i1el 1992193 1993194 

U1rikesdepanerneme1 9,5 8,3 
~ommunika1ionsdepanernenie1 11,7 5,5 
Ovriga huvud1i1lar 16,3 15,0 

Summa 37,5 28,8 

RRV har för Tillkomnumde utgiftsbehov, netto tagit upp 18 000 mkr. 
Dessa utgifter bör beräknas till 1 000 mkr. Avvikelsen från RRV:s 
beräkning förklaras i allt väsentligt av beslutet om rekonstruktionen av 
Gota Bank. 

Sammantaget beräknas därmed utgifterna under budgetåret 1993/94 till 
566 693 mkr. 

Tabell 5. Regleringsbrevens utgifter budgetåret 1993194 
Milj.kr. 

U1gifisanslag exkl. statsskuldräntor 
Statsskuld räntor 
Förändring i anslagsbehållningar 
Beräknat tillkommande utgifisbehov, netto 

Summa 

Regleringsbrev RRV 

444 922 
96 000 

I 500 
7 240 

549 662 

448 727 
92 000 
6 023 

18 000 

564 750 

Regeringen 

471 693 
91 000 

3 000 
I 000 

566 693 

1. 3 Statsbudgetens inkomster och utgifter under budgetåret 
1994/95 

Inkomster 

RRV beräknar statsbudgetens inkomster till 367 489 mkr för budgetåret 
1994/95. De skillnader i antaganden om pris- och löneutveckling som 
nyss redovisats samt vissa förändringar som föreslås i förslaget till 
statsbudget för nästa budgetår påverkar statsbudgetens inkomster. I det 
följande redovisas de avvikelser från RRV:s beräkningar som regeringen 
därmed funnit bör göras. 

Till följd av dels vad som anförts om den ekonomiska utvecklingen, 
dels ny information räknas inkomsttiteln Fysiska personers inkomstskatt 
ner med 1 217 mkr. Dessutom räknas samma inkomsttitel ner med 
ytterligare 10 900 mkr till följd av att regeringen har för avsikt att direkt 
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föra den nya egenavgiften i arbetslöshetsersättningen till Arbetsmarknads
fonden med ett i förväg beräknat belopp. Sammanlagt justerar regeringen 
således ner inkomstiteln Fysiska personers inkomstskatt med 12 117 mkr. 
Med anledning av att regeringen gör en annan bedömning av den 

ekonomiska utvecklingen räknas inkomsttiteln Juridiska personers 
inkomstskatt upp med 554 mkr. Detta får även till följd att inkomsttiteln 
Avskattning av företagens reserver räknas upp med 73 mkr och att 
inkomsttiteln Beskattning av tjänstegruppliv räknas upp med 6 mkr. 

Med anledning av lönesummans utveckling räknas inkomsttiteln 
Folkpensionsavgift upp med 176 mkr. Till följd av dels att Riksför
säkringsverket reviderat ner sjuktalet, dels lönesummans utveckling 
räknas inkomsttiteln Sjukförsäkringsavgift, netto upp med 29 l mkr. 
Inkomsttiteln Sjukförsäkringsavgift, netto räknas dessutom upp med 
ytterligare 735 mkr till följd av de förslag om besparingar inom tandvård 
och läkemedel som regeringen senare idag kommer att redovisa. 
Sammantaget leder detta till en uppjustering av inkomsttiteln Sjukför
säkringsavgift, netto med 1 026 mkr. 

Till följd av vad som nyss anförts angående den privata konsumtionens 
utveckling räknas inkomsttiteln Mervärdesskalt upp med 150 mkr. 
Inkomsttiteln Mervärdesskatt räknas samtidigt ner med 444 mkr till följd 
av riksdagens beslut med anledning av regeringens proposition om 
Postlag och en förändrad verksamhetsform för Postverket m.m.(prop. 
1993194:38, TUl l, rskr. 119). Sammanlagt medför detta en nedjustering 
av inkomsttiteln Mervärdesskatt med 294 mkr. Med anledning av att 
riksdagen beslutade att senarelägga den av regeringen i prop. 1993/94:25 
föreslagna höjningen av bensinskatten från den 1 januari 1994 till den 1 
januari 1995, justeras inkomsttiteln Bensinskatt ner med 476 mkr. Till 
följd av att regeringen gör en annan bedömning av övergången från blyad 
till blyfri bensin än Riksrevisionsverket, skrivs inkomsttiteln Bensinskatt 
ner med ytterligare 250 mkr. Sammanlagt innebär detta att inkomsttiteln 
Bensinskatt skrivs ner med 726 mkr. 

Med anledning av regeringens bedömning av konsumentprisernas 
utveckling justeras inkomsttitlarna Tobaksskatt ner med 5 mkr, Skatt på 
spritdrycker ner med 6 mkr, Skatt på vin ner med 3 mkr, Skatt på 
TTUJltdrycker ner med 0,6 mkr och slutligen Energiskatt ner med 10 mkr. 

Till följd av att regeringen gör en annan bedömning än Riksrevision
sverket av den ekonomiska utvecklingen justeras inkomsttiteln Räntein
komster på lån för bostadslJyggande upp med 89,4 mkr medan in
komsttiteln Räntor på energispar/ån justeras upp med 3,5 mkr. 

Inkomsttiteln Bidrag för ungdomspraktik justeras ner med 200 mkr med 
anledning av att finansieringsbidraget för ungdomspraktik bedöms bli 200 
mkr lägre till följd av att regeringen föreslår att arbetsgivare som väljer 
art redan efter de första sex månaderna anställa en ungdomspraktikant 
skall befrias från kravet på finansieringsbidrag. Med anledning av att 
Styrelsen för Iokalradiotillstånd under hösten har auktionerat ut ca 60 
stycken lokalradiotillstånd justeras inkomsttiteln Lokalradiolicenser upp 
med 83 675 000 kr. I konsekvens med det förslag om ersättning från 
kommuner för elever i same- och specialskolor som senare idag kommer 
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att presenteras r.äknas inkomsttiteln Övriga inkomster av statens 
verksamhel upp med 24 mkr. Fr.o.m. den l juli 1994 kommer För
svarsmakten att betala hyra för mark, vissa anläggningar och lokaler till 
Fortifikationsverket. Hyran skall bl.a. täcka de kapitalkostnader verket 
har för de fastigheter Försvarsmakten disponerar. Dessa fastigheter är 
finansierade med avkastningspliktigt statskapital för vilket avkastnings
kravet för budgetåret 1994/95 beräknats till 900 mkr. Därutöver gäller 
att Fortifikationsverket skall inleverera ett belopp motsvarande av
skrivningarna på fastigheterna, vilket för budgetåret 1994/95 beräknats 
till 580 mkr. Med anledning av detta räknar regeringen upp inkomsttiteln 
Uppdragsmyndigheters m.fl. komplementkostnader med 900 mkr och 
inkomsttiteln Avskrivningar på fastigheter med 580 mkr. 

Med anledning av övergång från anslagsfinansiering till lån i Riks
gäldskontoret för uppdragsmyndigheters investeringsutgifter, se bilaga 1, 
avsnitt 6.6.3 bör inkomsttiteln Uppdragsmyndigheters m.fl. komplement
kostnader räknas upp med 2 000 mkr, eller sammanlagt 2 900 mkr. 

Sammanlagt innebär avvikelserna från RRV:s beräkningar en ned
skrivning av inkomsterna för budgetåret 1994/95 med 7 846 mkr. 
Regeringen beräknar således statsbudgetens inkomster för budgetåret 
1994/95 till 359 643 mkr. Förändringarna i förhållande till RRV:s beräk
ningar framgår av tabell 6. 
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Tabell 6. Avvikelser mot RRVs beräkningar al' statsbudgetens inkomster 
budgetåret 1994/95 
Tusentals kronor 

RRV:s Avvikelse 
beräkning enligt 

regeringen 

Inkomsttitel 

1111 Fysiska personers inkomstskatt 30 266 000 - 12 117 000 
ll21 Juridiska personers inkomstskatt 18 584 000 + 554 000 
1122 Avskattning av föret.agens reserver 4 491 000 + 73 000 
1123 Beskattning av tjänstegruppliv 1112000 + 6 000 
1211 Folkpensionsavgift 37 240 000 + 176 000 
1221 Sjukförsäkringsavgift. netto 7 597 000 + 1 026 000 
1411 Mervärdesskatt 112 000 000 - 294 000 
1421 Bensinskatt 22 850 000 - 726 000 
1424 Tobaksskatt 7 630 000 - 5 000 
1425 Skatt på spritdrycker 6 423 000 - 6 000 
1426 Skatt på vin 3 247 000 - 3 000 
1427 Skatt på maltdrycker 2 990 800 - 600 
1428 Energiskatt 19 100 000 - JO 000 
2332 Ränteinkomster på lån för bostads-

byggande 2 890 600 + 89 400 
2351 Räntor på energisparlån 110 800 + 3 500 
2524 Bidrag för ungdomsprnktik I 000 000 - 200 000 
2546 ~okalrndioavgifter 0 + 83 675 
2811 Ovriga inkomster av statens verksamhet 400 000 + 24 000 
5121 Avskrivningar på fastigheter 0 + 580 000 
5131 Uppdrngsmyndigheters m. tl. 

komplementkostnader 0 + 2 900 000 

Summa inkomster 367 488 935 

Summa aVl·ikelser enligt regeringen • 7 846 025 

Avslutningsvis redovisas förändringarna i indelningen av statsbudgetens 
inkomster i förslaget till statsbudget för budgetåret 1994/95 (tabell 7). 

Tabell 7. Förslag till förändringar i uppställningen av statsbudgetens inkomster 
för budgetåret 1994/95 

Inkomsttitel/lnkomsthuvudgrupp/lnkomstgrupp 

!422 Särskilda varuskatter 
1427 Skall på maltdrycker 
1451 Reseskatt 
1462 Kilometerskatt 
2112 Televerkets inlevererade överskott 
2123 Inlevererat överskott av uth~ming av ADB-utrustning 
2524 Bidrag för ungdomspraktik 
2534 Avgifter för körkort och motorfordon 
2543 Skatteutjämningsavgift 
2546 Lokalradioavgifter1 

2713 Vattenföroreningsavgifter m.m. 
2714 Sanktionsavgifter m.m. 1 

1 Inkomsttiteln införd fr.o.m. budgetåret 1993/94 

6 Riksdagen 1993194. i .sam/. Nr 100 Bilaga J 

Förslag 

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

l?iiuelse: S. 8::! viinstra kolumnen Tillk<>mmit: 000 Rad 2 högra kolumnen ;indrad 
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Utgifter 

I förslaget till statsbudget för budgetåret 1994/95 uppgår utgifterna 
sammanlagt till 532 129 mkr. Utgiftsanslag exkl. statsskuldräntor svarar 
då för 430 629 mkr. 

Statsskuldsräntoma beräknas till 85 000 mkr för budgetåret 1994/95. 
Beräkningen är baserad på underlag från Riksgäldskontoret och de 
ränteantaganden som redovisats i den preliminära nationalbudgeten 
(bilaga 1.1, avsnitt 1). De redovisade ränteutgifterna hålls nere till följd 
av de stora inkomster som Riksgäldskontoret erhåller i samband med 
emissioner av statsobligationslån. Dessa lån har ofta kupongräntor som 
avspeglar ränteläget när de började emitteras för ett par år sedan. Med 
nuvarande lägre räntenivåer betalar köparen överkurs till Riksgäldskonto
ret för att erhålla dessa lån med hög nominell ränta. De inkomster som 
dessa överkurser genererar leder till minskade ränteutgifter under 
emissionsåret men högre ränteutgifter under följande år, när den högre 
kupongräntan betalas ut. Hänsyn har tagits till detta vid beräkningen av 
den underliggande budgetutvecklingen, se avsnitt 2 nedan. 

Anslagsbehållningarna på reservationsanslag beräknas minska med 
4 500 mkr under budgetåret 1994/95. 

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 12 000 mkr. Vid beräkningen av 
denna post har en uppskattning gjorts av sådana utgifts- och in
komstförändringar som inte redovisats på något annat ställe i förslaget till 
statsbudget. 

Finansutskottet har tidigare framfört önskemål (1991/92:FiU34) om att 
posten Beräknat tillkommande utgiftsbehoi; netto som idag är en 
nettopost på statsbudgetens utgiftssida, redovisas som två bruttoposter -
en på inkomst- och en på utgiftssidan. 

Nyligen har ett utvecklingensarbete påbörjats inom regeringskansliet 
som bl.a. inbegriper hur statens inkomster, utgifter och förmögenhet bör 
redovisas. Regeringen anser att frågan angående tillkommande utgiftsbe
hov bör övervägas inom ramen för ovan nämnda utvecklingsarbete. 
Regeringen gör därmed bedömningen att redovisningen av tillkommande 
utgiftsbehov för närvarande inte bör förändras. 

Tabell 8. Statsbudgetens utgifter budgetåret 1994/95 
Milj.kr. 

Utgiftsanslag exkl. statsskuldräntor 
Statsskuld räntor 
Förändring av anslagsbehållningar 
Beräknat tillkommande utgiftsbehov, netto 

Summa 

Förslag till 
statsbudget 

430 629 
85 000 
4 500 

12 000 

532 129 
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1.4 Statsbudgetens saldo för budgetåren 1993/94 och 
1994/95 

Med hänvisning till redovisningen i det föregående avsnittet beräknas 
utfallet av statsbudgetens inkomster och utgifter för innevarande budgetår 
och förslaget till statsbudget för budgetåret 1994/95 såsom framgår av 
tabell 9 och tabell 10. 

Sammanfattningsvis beräknas budgetunderskottet till 217, 1 miljarder 
kronor för 1993/94 och till 172,5 miljarder kronor för 1994/95. 

Tubell 9. Statsbudgeten budgetåren 1992/93-1994/95 
Miljarder kronor 

1992/93 1993/94 

Utfall Stats- Beräknat utfall 

Inkomster 377.7 
Utgifter exkl. 
statsskuldräntor 492,4 

Statsskuld räntor 73,1 

Saldo - 187,8 

budget/ 
reglerings- enligt 
brev 1 RRV 

344,0 353,3 

453,7 472,8 
96,0 92.0 

- 205,7 - 211,5 

1 För 1993/94 är utgiftsnivån enligt regleringsbrev. 

enligt 
regeringen 

349,6 

475,7 
91,0 

- 217,1 

1994/95 

Förslag till 
statsbudget 

359,6 

447,1 
85,0 

- 172,5 
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Tabell 10. Förslag till statsbudget för budgetåret 1994/95 

Inkomster: 

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

Summa kr. 

Unders koll 

Summa kr. 

321 528 515 000 
29 248 710 000 

31 640 000 
7 029 045 000 
I 805 000 000 

359 642 910 000 

172 485 658 000 

532 128 568 000 

Utgiftsanslag: 

Statschefen och regeringen 
Justitiedepartementet 
Utrikesdepartementet 
Försvarsdepartementet 
Socialdepartementet 
Kommunikationsdepartementet 
Finansdepartementet 
Utbildningsdepartementet 
Jordbruksdepartementet 
Arbetsmarknadsdepartementet 
Kulturdepartementet 
N äringsdepartementet 
Civildepartementet 
Miljö- och naturresursdepartementet 
Riksdagen och dess myndigheter 
Räntor på statsskulden, m.m. 
0 förutsedda utgifter 

Beräknad övrig medelsförbrukning: 

Minskning av medelsbehållningar 

Beräknat tillkommande utgifisbehov, 
netlo 

Summa kr. 

I 757 978 000 
19 475 076 000 
16 959 481 000 
39 721 506 000 

127 809 349 000 
29 287 281 000 
84 604 149 000 
33 038 652 000 

6 251 959 000 
47 474 542 000 
14 759 718 000 
4 001 092 000 
2 216 715 000 
2 406 369 000 

863 701 000 
85 000 000 000 

I 000 000 

4 500 000 000 

12 000 000 000 

532 128 568 000 

t:C -0 ::.: a 
s:» "O 

~· 
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1.5 Statsbudgetens utgifter fördelade på realekonomiska 
kategorier och ändamålsområden budgetåret 1994/95 

Av statsbudgetens totala utgifter, dvs inklusive de utgifter som redovisas 
på statsbudgetens inkomstsida, utgör utgifterna för den statliga konsum
tionen drygt en femtedel. 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 3 procent. 

Transfereringarnas andel av statsutgifterna uppgår till ca 60 procent. 
Dessa utgörs av transfereringar till hushållen, transfereringar till utlandet 
samt subventioner till företag m.m. Drygt hälften av transfereringarna går 
till hushållen. De största posterna är utgifter för pensioner, sjuk- och 
föräldraförsäkring, barnbidrag samt arbetsskadeersättningar. 

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

Transfereringarna till utlandet består huvudsakligen av utvecklings
bistånd. Biståndet uppgår till ca 0,92 procent av bruttonationalinkomsten 
(BNI). 

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

Statsskuldräntoma beräknas uppgå till 85 miljarder kronor 1994/95 och 
utgör därmed knappt 15 procent av statsbudgetens utgifter. 

Diagram 1. Realekonomisk fördelning av statsbudgetens utgifter 

Transfereringar 
till hushåll / 

(35,7%) / 
I 
! 

\ 
Transfereringar 

Investeringar 
(3,0%) 

-~ Konsumtion 
'". (21,8%) '•,\ 

\ Övriga utgifter 
I (0,7%) 

Statsskuldräntor 
(14,53) 

till kommuner (11,13) 
(2,5%) (10,6%)Övriga transfereringar 

Transf. till utlandet 
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I tabell 11 visas budgetförslagets utgifter fördelade på olika ända
målsområden. Av tabellen framgår att den största enskilda posten i 
budgeten är statsskuldräntorna. Drygt 96 miljarder kronor avser utgifter 
för pensioner, åldrings- och handikappomsorg. Vidare utgör allmänna 
bidrag till kommuner ca 45 miljarder kronor. I denna utgiftspost ingår det 
statliga utjämningsbidraget till kommunerna samt skatteutjämningsbidraget 
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. 

Tabell 11. Statsbudgetens utgifter 1994/95 fördelade på ändamålsområden 
Miljarder kronor, 1994/95 års priser 

Pensioner, åldrings- och handikappomsorg 
Allmänna bidrag mellan stat och kommuner 
Stöd till barnfamiljer 
Inkomsttrygghet vid sjukdom 
Försvar 
Bostadsförsörjning 
Utbildning och forskning 
Åtgärder inom arbetsmarknadsområdet 
Samhällsskydd och rättsskipning 
Infrastruktur 
Internationellt ekonomiskt bistånd 
Näringslivsändamål 
Fritidsverksamhet och kultur 
Allmän miljö- och naturvård 
Statsskuld räntor 
Övrigt 

Summa1 

Belopp 

95,7 
45,5 
48,0 
43,5 
45,0 
29,3 
39,3 
33,6 
20,5 
29,5 
13,9 
8,7 
4,9 
1,8 

85,0 
41,2 

585.4 

Andel i procent 

16.4 
7,8 
8,2 
7,4 
7,7 
5,0 
6,7 
5,7 
3.5 
5,0 
2,4 
1,5 
0.8 
0,3 

14.5 
7.1 

100 

1 Inklusive tillkommande utgiftsbehov och utgifter som redovisas pli inkomstsidan. 

1.6 Utredning om beräkningarna av statens inkomster och 
utgifter 

För den ekonomiska politikens utformning är det av stor vikt att 
regeringen har tillgång till ett fullgott underlag i form av beräkningar och 
bedömningar av statsfinansernas utveckling på kort och lång sikt. Detta 
gäller inte minst beräkningar och prognoser m.m. av statsinkomsterna 
men även av statens utgifter. Till följd av skattereformen för några år 
sedan och de fortlöpande förändringar som sker i uttaget av skatter och 
avgifter samt till följd av den senaste konjunkturnedgången har svårig
heterna att beräkna statens framtida inkomster och utgifter ökat. 
Möjligheterna att kartlägga och analysera förändringar i beteendemönstret 
hos skatteskyldiga och betalningsmottagare har i denna situation varit 
mindre än eljest. Särskilda insatser för att ta tillvara varje möjlighet att 
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förbättra beslutsunderlag vad avser precision och förklaringsgrunder bör 
därför göras. Utöver den fortlöpande metodutveckling som sker inom 
ramen för RRVs beräkningsarbete, bl.a. vad gäller inkomsberäkningarna, 
har RRV påbörjat ett arbete med att, med utgångspunkt i de förut
sättningar RRV har för sitt beräkningsarbete, utveckla beräknings- och 
analysmodeller. I arbetet ingår även att förbättra kvaliten i de grunddata 
som RRV är beroende av, bl.a. den information som lämnas av de 
statliga myndigheterna. Det är angeläget att detta arbete drivs vidare. 

Samtidigt är informationsflödet när det gäller prognoser och be
räkningar av skilda slag mycket omfattande och inbegriper ett stort antal 
centrala producenter och användare. Det finns därför skäl att också se 
över användarbehov och produktionsmetoder i ett vidare perspektiv, bl.a. 
för att effektivisera informationsflödet samt förbättra samverkan mellan 
informationslämnare och prognos- och statistikproducenter. Regeringen 
har därför för avsikt att ge chefen för Finansdepartementet bemyndigande 
att tillkalla en utredare för att se över beräkningarna av statens inkomster 
och utgifter. 

Utredaren bör som ett underlag för sina överväganden bl.a. kartlägga 
olika felkällor i prognoserna samt vilka prognosmetoder som kan 
utnyttjas i detta sammanhang. I arbetet bör även ingå förslag till hur en 
löpande kvalitetsredovisning bör utformas. 

Utredaren bör vidare studera hur informationsinsamlingen sker och hur 
samarbetet mellan berörda myndigheter kan utvecklas för att på det sättet 
öka prognosernas tillförlitlighet. Utredaren bör också bedöma möjlig
heterna att i större utsträckning utnyttja utfallsdata som en indikator över 
den ekonomiska utvecklingen, bl.a. för att därigenom få ett snabbare 
genomslag på de antaganden om den allmänna ekonomiska utvecklingen 
som ligger till grund för beräkningarna av statsfinansernas utveckling. 

Även möjligheterna till en mer kontinuerlig kontroll av utgifternas 
utveckling bör studeras. 

Utredningsarbetet bör göras i nära samarbete med RRV. 
Till utredningen avser regeringen att knyta en expertgrupp med represen
tanter för de myndigheter som i första hand är berörda. 

2 Underliggande budgetutveckling 

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 1994/95. Detta 
innebär att den underliggande budgetutvecklingen i ett budgetförslag inte 
omedelbart kan jämföras med de redovisningar som gjorts i tidigare års 
finansplaner och reviderade finansplaner. 

Det bör betonas att det ofta är en bedömningsfråga om en enskild post 
skall betraktas som en reguljär inkomst eller utgift eller som en tillfällig 
sådan. Trots att avgränsningarna i det enskilda fallet inte är helt 
självklara anser regeringen det ändå angeläget att redovisa en beräkning 
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där tillfälliga inkomster eller utgifter uteslutits, så att statsbudgetens 
underliggande utveckling tydliggörs. 

På inkomstsidan betraktas följande slag av effekter som tillfälliga vid 
framräkning av det underliggande budgetsaldot: 

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

På utgiftssidan betraktas bl. a. följande effekter som tillfälliga vid 
framräkning av det underliggande budgetsaldot: 

valutaförluster eller valutavinster som uppstår vid amortering av 
statens utlandslån 
kapitaltillskott till Nordbanken, Securum och Gota Bank 
engångsvisa besparingar 
periodiseringseffekter till följd av att Riksgäldskontoret emitterar 

statsskuldsväxlar till underkurs. 

Tabell 12 visar statsbudgetens underliggande utveckling under perioden 
1992/93-1994/95. 

Tabell 12. Underliggande budgetsaldo för budgetåren 1992/93-1994/95 
Miljarder kronor 

Underliggande budgetsaldo 
Som andel av BNP 

1992/93 

- 188.5 
- 13,1 3 

3 Lånebehov och statsskuld 

1993/94 1994/95 

- 205.5 - 175.9 
- 14.0 % - 11.4 % 

Statliga utgifter som beslutats av riksdagen och som inte täcks av 
statsinkomster, finansieras genom upplåning av Riksgäldskontoret. 
Budgetunderskottet utgör den viktigaste beståndsdelen i Riksgäldskonto
rets lånebehov (tabell 13). Det är emellertid inte det redovisade budgetut
fallet baserat på inkomst- och utgiftsmässiga principer som är relevant i 
detta samJDanhang, utan i stället dess kassamässiga motsvarighet, dvs. 
utfallet på statsverkets check.räkning i Riksbanken. I tabellen är skillnaden 
mellan redovisat budgetutfall och rörelserna på statsverkets checkräkning 
angiven som kassamässiga korrigeringar. Dessa korrigeringar kan i 
allmänhet endast göras i efterhand när utfallen är kända. I prognos
perspektivet antas att de kassamässiga flödena är lika med budgetsaldot. 

Riksgäldskontoret har en omfattande utlåning till affärsverk och 
myndigheter, bl.a. till Bankstödsnämnden för bankstöd och till Centrala 
studiestödsnämnden, för studielån. Som en följd av att arbetslösheten har 
stigit har ett underskott i arbetsmarknadsfonden uppstått vilket ökar 
statens upplåningsbehov. Detta upplåningsbehov beräknas till 36,9 
miljarder kronor för budgetåret 1993/94 och 34,6 miljarder kronor för 
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budgetåret 1994/95. Underskott har även uppstått i lönegarantifonden. I 
detta fall sammanhänger underskottet med ökat antal konkurser. Denna 
utlåning påverkar inte budgeten direkt men väl statens lånebehov. Det 
beräknade upplåningsbehovet uppgår till 27 I ,6 miljarder kronor I 993/94 
och 220,3 miljarder kronor 1994/95. 

Statsskuldens förändring påverkas därutöver av olika typer av 
skulddispositioner, dvs transaktioner av dispositiv karaktär som Riks
gäldskontoret gör. Av störst betydelse därvidlag är valutaomvärderingar 
till följd av att valutaskulden löpande omvärderas till aktuella valutakurser 
samtidigt som avräkningen mot statsbudgeten enbart avser de realiserade 
valutadifferenserna. Prognosen för skulddispositionerna innehåller enbart 
beräknade realiseringar av valutadifferenser. Dessa utgör en del av 
förändringarna på valutaomvärderingskontot. De övriga skulddisposi
tionerna kan inte prognosticeras. Till följd av kronans depreciering har 
valutaskulden uttryckt i svenska kronor ökat kraftigt. 

Tabell 13. Lånebehov och statsskuld 
Miljarder kronor 

Budgetunderskott 

Kassamässiga korrigeringar 

Riksgäldskontorets nettoutlåning: 

CSN, studielån m.m. 

Investeringslån till myndigheter 

Finansiering av underskott 

1992/93 

187,8 

- 8.6 

5,8 

i Arbetsmarknadsfonden inkl. ränta 16,2 

Finansiering av underskott 
i Lönegarantifonden inkl. ränta 2,4 

Byggnadsstyrelsen. 
Vasakronan AB m.m. 2,1 

Lån till Sparbanken Första 3,8 

Köp av aktier i Securum 1,0 

Rekonstruktion av Gota Bank, netto 

Övrigt, netto - 2, I 

Redovisningsteknisk korrigering 1 

Lånebehov 208,4 

Skulddispositioner 41.2 

Statsskuldförändring 249,6 

Statsskuld vid utgången 
av resp. budgetår 960,6 
Som andel av BNP 66,5 % 

Anm: Inbetalning markeras med minustecken. 

1993194 1994195 

217,1 172,5 

7 6.7 

3.1 5.0 

36.9 34,6 

1,4 1.5 

14,5 1,0 

3,8 

- 3,8 - 1,0 

- 8,4 

271,6 220,3 

7,0 - 5,9 

278,6 214,4 

I 239,2 I 453,6 
84,2 3 94.5 % 

1 Redovisningen av Riksgäldkontorets utlåning har ändrats fr.o.m. budgetåret 1993/94. 
Inlåning från statsinstitutioner och fonder redovisas som en del av kontorets 
nettoutlåning i stället för som en del av statsskulden fr.o.m. den I juli 1993. Detta 
innebär att såväl posten Riksgäldskontorets nettoutlåning som statsskulden redovis
ningstekniskt minskar med 8 379 mkr engångsvis budgetåret 1993/94. 
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4 Statsutgifternas förmögenhetseffekter 

Riksdagen har hemställt om att en utredning tillsätts med uppgift att se 
över hur utgifterna på statliga investeringar skall tas upp och hur de skall 
redovisas ( 1992/93: Fi U30, rskr. 1992/93 :44 7). I frågeställningen ligger 
även omfattningen av den statliga budgeten dvs. bl.a. vilka redovisnings
principer som bör gälla. Dessa frågor kommer att behandlas i ett 
utredningsarbete avseende bl.a. redovisning och budgetering av statens 
inkomster, utgifter och förmögenhet som nyligen påbörjats i regerings
kansliet och som beskrivs ytterligare i avsnitt 6. Hittills har en modell 
tagits fram för 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. budgetåret 1993/94 kommer 
myndigheterna att upprätta fullständiga årsredovisningar. Riksrevisions
verkct (RRY) utvecklar för närvarande en modell för att ta fram 
redovisning för hela staten. Det arbete som nu presenteras får ses som ett 
sätt att förbättra beslutsunderlaget till dess att denna information finns 
tillgängligt. 

Resultatet av de beräkningar som nu gjorts i företagsekonomiska 
termer påverkar inte bilden av det statsfinansiella läget. Skillnaden mellan 
den företagsekonomiska beräkningen och statsbudgeten uppgår till några 
miljarder kronor och är därmed marginell i förhållande till den totala om
slutningen och saldot på budgeten. 

Samtliga myndigheter upprättar numera balans- och resultaträkningar, 
i vilka dock en stor del av myndigheterna inte redovisar anläggningstill
gångar. Fullständiga balansräkningar finns för affärsverken och för vissa 
andra verksamheter. RRY har vidare sedan mitten av 1980-talet med 
hjälp av myndigheternas bokslut och enkäter upprättat en balansräkning 
för staten. Denna återges i publikationen Årsbokslut för staten, vilken 
trots namnet inte innehåller någon resultaträkning. Sammanfattningsvis 
finns således för närvarande varken någon sammanhållen förmögenhets
redovisning 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 balans- och resultaträkningar. 

Ett arbete pågår även för att förbättra redovisningen av förändringar 
i statens pensionsåtagande. I prop. 1991/92:150 (bil. 1:1 s. 58) redovisa
de regeringen sin syn på redovisning av detta åtagande. I enlighet med 
vad som där uttalades har Riksrevisionsverket (RRY) och Statens löne
och pensionsverk (SPY) fått i uppdrag att utreda och lämna förslag till 
utformningen av en beräkning och redovisning av statens åtagande i form 
av kompletteringspensioner inom statsförvaltningen. RRY och SPY har 
efter samråd lämnat var sin delrapport och regeringen har därefter givit 
verken i uppdrag att slutföra utredningen. Sättet för redovisning av 
statens pensionsåtagande har samband med frågan om arbetsgivaravgifter 
för statliga myndigheter. För denna fråga har regeringen beslutat om 
direktiv för en särskild utredare (dir. 1993:89). RRV och SPY skall 
därför i sitt utredningsarbete samråda med den särskilde utredaren. I 
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föreliggande beräkning har någon korrigering för förändring av pensions
skuld inte gjorts. 

4.1 Beräkningar av statens resultat i företagsekonomiska 
termer 

Beräkningarna omfattar de verksamheter som ingår i RRV:s redovisning 
av realekonomisk fördelning av statsbudgetens inkomster och utgifter. l 
prop. 1992/93: 100, bil. 1, avsnitt 1.5 diskuteras principen för beräkning 
av den statliga verksamhetens förmögenhetseffekter samt sambandet 
mellan en företagsekonomisk redovisning och nationalräkenskaperna. 

Resultatet av beräkningarna återges i tabell 14. 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 1992/93 till ca 188 miljarder 
kronor. För att komma till det företagsekonomiska resultatet görs först 
korrigeringar som netto uppgår till 10 miljarder kronor och sedan justeras 
för avskrivningar på 5 miljarder kronor. Beräkningen för budgetåren 
1993/94 och 1994/95 ger i stort sett samma bild med endast marginella 
skillnader mellan budgetsaldo och ett beräknat resultat i företagsekono
miska termer. 

Tabell 14. Statsbudgetens beräknade resultat i företagsekonomiska termer och 
nettosparande budgetåren 1992/93, 1993/94 och 1994/95 
Miljarder kronor 

1992/93 1993/94 1994/95 

Inkomster enligt redovisning 378 350 360 
Utgifter enligt redovisning 566 567 532 
Resultat enligt redovisning - 188 - 217 - 172 

Korrigeringar*) 
av inkomster - 7 - 22 - 8 
av utgifter 17 22 15 
Summa korrigeringar JO 0 7 

Resultat efter finansnet10 
men före avskrivningar - 178 - 217 - 165 

Företagsekonomiska avskrivningar - 5 - 5 - 6 
Företagsekonomiskt net!oresultat - 183 - 222 - 171 

Minnesposter: 
Bruttoinvesteringar "*> 16 21 14 

*) Korrigeringar som minskar det företagsekonomiska resultatet anges med minus
tecken 
**J Avskrivningar baseras på dessa uppgifter 
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Avskrivningarna är i huvudsak beräknade med utgångspunkt från 
uppgifter om bruttoinvesteringar enligt nationalräkenskaperna, NR, och 
samma ekonomiska livslängd som genomsnittligt tillämpas i NR:s 
kapitalförslitningsberäkningar. Investeringsuppgifterna ger en bild av 
statens kapitalanvändning för investeringsändamål vilken representerar, 
åtminstone huvuddelen av, den "kapitalbudget" som staten ianspråktagit 
under budgetåret. 

Prop. 1993/94: 100 
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Flera typer av utgifter som i ett samhällsekonomiskt betraktelsesätt 
skulle kunna sägas ge förmögenhetseffekter 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 upp landets militära 
kapacitet. För att ge en bild av storleken på och utvecklingen av dessa 
utgiftsslag ges en särskild redovisning i tabell 15 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. 

Tabell 15. Utgifter för utbildningsändamål och för försvarsändamål i statsbudgeten 
Miljarder kronor 

1988/89 1989/90 1990/91 1991/92 1992/93 1993/94 

"Investeringar" inom 
försvars ramen 10 9 14 12 11 Il 

Utbildning och universitets-
48 forskning 45 59 62 55 39 

Stat~budgetens totala 
utgifter 350 398 438 478 566 567 

1994/95 

13 

39 

532 

*>Fr.o.m. 1993 går inget bidrag särskilt till gundskolan över statsbudgeten. Det ingår istället i det generella 
bidraget till kommunerna. 
Källor: Realekonomisk fördelning av statsbudgeten och ändamålsfördelning av statsutgiftema RRV samt 
finansdepartementet. 
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5 Redovisning av verksamheten med statliga 
garantier m.m. för budgetåret 1992/93 

Beslut om statlig kreditgaranti för visst ändamål fattas av regeringen efter 
bemyndigande från riksdagen. Riksdagen beslutar enligt Finansfullmakten 
om de garantiramar som ska gälla. Regeringen delegerar normalt till 
myndighet rätten att utfärda garantier inom viss ram eller ger i uppdrag 
åt myndighet att utfärda garanti. Garantier kan lämnas enligt flera olika 
förordningar. 
Avgifter för statliga kreditgarantier regleras i flertalet nu gällande 

förordningar genom hänvisning till förordningen för statligt stöd till 
näringslivet (SFS 1988:764), där det stadgas att en årlig avgift om en 
procent ska tas ut i förskott för att täcka statens administrativa kostnader 
samt de förluster som uppstår på grund av beviljade garantier. 
Riksgäldskontoret (RGK) har det övergripande ansvaret för hantering av 

garantier inom staten samt utfärdar och förvaltar huvuddelen av 
garantierna. RGK skall därvid verka för att statlig kreditgarantigivning 
bedrivs på ett systematiskt och effektivt sätt. RGK skall fungera som 
samordnare och rådgivare till andra myndigheter som handhar kredit
garantier samt besluta om föreskrifter och allmänna råd för garantiverk
sarnheten. RGK skall fonlöpande följa upp de kostnader som kredit
garantierna medför för staten samt samordna och följa upp statliga lån till 
näringslivet. 

Verksamheten 1992/93 

Riksrevisionsverket (RRY) har redovisat verksamheten med statliga 
kreditgarantier inkl. grundfondsförbindelser. Uppgifterna bygger på 
myndigheternas rapportering 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 1993. De redovisade utgifterna och inkomsterna 
för verksamheten avser budgetåret 1992/93. 

Garantier i utländska valutor redovisas till den kurs som gällde den 30 
juni 1993. Hänsyn har således inte tagits till valutakursförändringar efter 
detta datum. 

Bankstödsnämnden är en ny myndighet som började sin verksamhet 1 
maj 1993 och då tog över de garantier som beslutats med anledning av 
bankstödet och som tidigare fanns hos Riksgäldskontoret. 

När Televerket den 1 juli 1993 ombildades till Telia AB övertog 
Riksgäldskontoret de borgensförbindelser som lämnats av Televerket, 
men i denna redogörelse som avser läget den 30 juni 1993 är de 
redovisade hos Televerket. 
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Gällande garantiramar 

Gällande, av riksdag och regering tilldelade, garantiramar per den 1 juli 
1993 uppgår till 257 miljarder kronor, vilket innebär en ökning med 72 
miljarder kronor jämfört med föregående år. (Se tabell). 

Ökningen beror bland annat på att Riksgäldskontorets ram höjts från 80 
miljarder kronor till 105 miljarder kronor. Till största delen beror detta 
på att Riksgäldskontoret skall utfärda pensionsgarantier för anställda vid 
bolagisering av affärsverk och myndigheter. Andra myndigheter med 
stora ökningar är Bostadskreditnämnden, vars ram ökat med 12 miljarder 
kronor samt Bankstödsnämnden med en ram på 30 miljarder kronor. 

Gjorda garantiutfästelser 

Gjorda garantiutfästelser per den 30 juni 1993 uppgår till 165 miljarder 
kronor. 

Av de myndigheter som utfärdade garantier föregående år har Bostads
kreditnämnden haft den största ökningen, från 1,2 miljarder kronor till 
13 miljarder kronor. Den nyinrättade Bankstödnämndens garantiut
fästelser uppgår till 30 miljarder kronor. Dessa utfästelser utgörs av 
garantier till Securum AB, Gota Bank och Sparbanksstiftelserna. 

Minskningar i utfästelserna förekommer främst för Exportkreditnämn
den, Televerket och Riksgäldskontoret. 

Garanterad kapitalskuld 

Den garanterade kapitalskulden per den 30 juni 1993 var 154 miljarder 
kronor vilket är 42 miljarder kronor mer än året innan. Grundfondsför
bindelser har ökat med 9 miljarder kronor till 75 miljarder kronor. 

Skillnaden mellan den garanterade kapitalskulden och gjorda garantiut
fästelser beror på det faktiska utnyttjandet av exportkreditgarantierna. 

Minskningar i kapitalskuld förekommer främst för Televerket och Riks
gäldskontoret. 

Ökningar i kapitalskuld förekommer främst för Bankstödsnämnden, 
Bostadskreditnämnden och Exportkreditnämnden. 

Utgifter till följd av infriade garantier 

U tgiftema till följd av infriade garantier under budgetåret 1992/93 
uppgår till 24,5 miljarder kronor. Utgifterna härrör främst från Bank
stödsnämndens garantier till Securum AB och Sparbanksstiftelserna. 
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Inkomster från lämnade garantier 

Inkomster från garantiavgifter under budgetåret 1992/93 uppgår till 606 
miljoner kronor. Inkomsterna har främst genererats av exportkreditgaran
tierna och Riksgäldskontorets garantier. Inkomsterna har ökat med 218 
miljoner kronor sedan föregående budgetår. 

Inkomster till följd av återbetalning av infriade garantier uppgår till 
597 miljoner kronor. Dessa inkomster härrör från exportkreditgarantierna 
där stora återbetalningar har gjorts på krediter till Brasilien, Egypten, 
Mexico, Iran och Panama. 

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 nettounderskott på 23 318 miljoner kronor. Detta 
nettounderskott är huvudsakligen hänförligt till Bankstödsnämndens 
garantier. 

I förra årets budgetproposition (prop. 1992/93:100, bil. I) anfördes 
följande: "Regeringen avser att i kommande års budgetpropositioner 
redovisa verksamheten med statliga garantier under sjunde huvudtiteln, 
Riksgäldskontoret. Regeringens uppdrag till RRV att årligen redovisa 
verksamheten kan därmed upphöra". 

Regeringen har inte genomfört denna förändring under innevarande 
budgetår. Frågan har behövt beredas vidare. 

Prop. 1993/94:100 
Bilaga 1 

93 



'° +.. 

Tabell 16. Statliga garantier per den 30 juni 1993 (garantiram per den 1 juli 1993). 
Miljoner kronor 

Garantier ucfänlade av 

Riksgäldskontoret 
Televerket 
Bankstödsnämnden/Fi-dep 
Sveriges Riksbank 
Bostadskreditnämnden 
Jordbruksverket 

Delsumma 

Övriga 

Delsumma 

Ellportkreditnämnden 

Totalsununa 

•varav varvsgaranticr 
bVarav grundfondsförbindelse 

Gällande garanti
ram per den 
1 juli 1993 

105 121.6ab 
19 020.oh 
29 801.0b 
13 120.0b 
13 029,8 
3 790,0 

183 882,4 

934,9 

184 817.3 

72 000,0 

256 817,3 

15 167 .0 
84 440.8 

Gjorda garanti
utfästelser per 
den 30 juni 

47 493.4ab 
11 441,0h 
29 801.0b 
13 120.0b 
13 029,8 
2 043.0 

116928.2 

281.7 

117 209.9 

48 226,2 

165 436,1 

2 768,9 
74 654.9 

Garanterad kapi
talskuld per den 
30 juli 1993 

47 493,4ah 
11 441.0b 
29 801.0b 
13 120,ob 
13 029,8 
2 043.0 

116 929,2 

275,7 

117 203.9 

36 742.0 

153 945,9 

2 768.9 
74 654,9 

Under budgetåret 1992/93 per den 30 juni 1993 

Utgifter till 
följd av infri
ade garantier 

o o•b 
o'ob 

23 399'.ob 
o.ob 
0,1 

41,6 

23 440.7 

19,8 

23 460,5 

1 061,2 

24521,7 

0,0 
26 569.9 

Inkomster 
från garanti 
avgifter 

149.8ab 
o.oh 

100,ob 
o,oh 

67,5 
20,0 

337,4 

3,0 

340,4 

266.l 

606,5 

19.0 
109,4 

Inkomster till 
följd av åter
betalningar av 
tidigare infri
ade garantier 

o,o•b 
o,ob 
o,oh 
o,ob 
0.0 
0,0 

0.0 

0,0 

0,0 

597,5 

597,5 

0,0 
0,0 

~~ 
Je; .g 
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6 Styrning av statlig verksamhet 

6.1 Förutsättningslös prövning av statliga utgiftsåtaganden 

Den strategi som hittills har tillämpats för att förändra den offentliga 
verksamheten har främst syftat till att förbättra dess effektivitet. Det 
offentliga åtagandet som sådant har dock i regel inte ifrågasatts. Den 
ekonomiska utvecklingen med stora underskott i de offentliga finanserna 
har ändrat förutsättningarna för finansiering av den offentliga verksam
heten. För att komma till rätta med de ekonomiska problemen behöver 
därför en mer systematisk prövning av det offentliga åtagandet göras som 
underlag för ett ställningstagande till frågan på vilka områden en minsk
ning av de offentliga utgifterna skall göras. 

När den offentliga verksamheten har utvecklats under de senaste 
decennierna har nuläget i regel tagits som utgångspunkt för överväganden 
om den framtida användningen av resurserna. Att utveckla verksamheten 
har riskerat att få högre prioritet än att ifrågasätta den. Detta för
hållningssätt bör ändras. De analyser av den offentliga verksamheten som 
i fortsättningen skall göras bör i stället ha en förutsättningslös inriktning. 
Det är de bakomliggande, egentliga målen som verksamheten är, eller har 
varit, avsedd att främja som skall vara utgångspunkten för bedömningen 
om det är motiverat med just ett offentligt åtagande eller ej. Vid analyser 
av den offentliga verksamheten bör motiven för det offentliga åtagandet 
gås igenom på respektive område. Det är angeläget att arbetet påbörjas 
med sådana förutsättningslösa analyser av den offentliga verksamheten -
i första hand av de statliga utgiftsåtagandena. 

6.2 Åtgärder för ökad stramhet i budgetprocessen 

Budgetprocessens utformning är av avgörande betydelse när det gäller att 
förverkliga finanspolitikens målsättning att förbättra statsfinanserna. I 
syfte att strama upp budgetprocessen har ett stort antal åtgärder vidtagits 
under de senaste åren. Regeringen har bl.a. infört en budgetberedning 
med ramteknik inom regeringskansliet. Riksdagsutredningen har i sitt i 
juni 1993 framlagda betänkande Reformera riksdagsarbetet! föreslagit 
riksdagen att införa en rambudgetberedning i riksdagen. Utredningen har 
även föreslagit att det statliga budgetåret läggs om till kalenderår. 
Sammanfattningsvis innebär ett genomförande av utredningens förslag en 
ökad trovärdighet för långsiktiga offentliga åtaganden. Ett arbete har 
inletts inom regeringskansliet för att förbereda en eventuell övergång till 
kalenderår som budgetår. 

7 Riksdagen 1993194. l sam/. Nr 100 Rilagu J 
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6. 3 Åtgärder för en förbättrad ägarstyming och utökad 
revision 

Staten ansvarar för en god hushållning av de statliga tillgångarna och att 
detta således sker på ett ändamålsenligt sätt. Genom de strukturföränd
ringar som sker inom statsförvaltningen påverkas förutsättningarna för 
förvaltningen av de statliga tillgångarna. Gemensamt för dessa föränd
ringar är att beslut om verksamhetens innehåll och användningen av 
statens kapital, vilka tidigare fattades av regeringen, nu i allt större 
utsträckning delegerats till myndigheter, eller överlåtits till bolag, stiftel
ser, kommuner och organisationer utanför staten. 

Tidigare detaljstyrning av verksamhet som bedrivs i myndighetsform, 
eller av kommuner, har ersatts av mål- och resultatstyrning. För 
verksamhet som överförs från myndighet till bolag ersätts den traditio
nella styrningen genom regeringens och riksdagens budgetberedning av 
en styrning via bolagsordningar, avtal, beslut vid bolagsstämma och, i 
förekommande fall, av konkurrensen på olika marknader. I de fall staten 
bildat stiftelser är styrmöjligheterna beroende av de föreskrifter som 
staten lämnar i urkunder och i avtal som träffas med stiftelserna. Till 
detta kommer de styrmöjligheter som ges genom utnämningsmakten och 
samtal med verksamhetsansvariga. 

Denna utveckling inskärper behovet av att staten, som ägare av de 
statliga tillgångarna, och dess företrädare utövar en aktiv ägarstyrning 
och därvid utnyttjar de styrningsmöjligheter som redovisats ovan för att 
tillvarata statens ekonomiska och verksamhetsmässiga intressen. Tydliga 
krav på resultat måste riktas till verksamhetsansvariga och en ända
målsenlig uppföljning och kontroll måste ske av att verksamheten 
genomförts i enlighet med statsmakternas intentioner. En aktiv ägarstyr
ning kräver också att staten och dess företrädare vidtar sanktioner när de 
verksamhetsansvariga inte uppfyllt de åligganden som ankommer på dem. 
Detta gäller oaktat valet av huvudmannaskap och verksamhetsform, dock 
påverkar givetvis detta val i vilka former och vid vilka tillfällen styrning 
kan utövas. En sådan, mer aktiv, ägarstyrning bör etableras. 

Ett led i en förbättrad ägarstyrning är bl.a. att vidta åtgärder för att 
undanröja de problem som Riksrevisionsverket (RRV) uppmärksammat 
i anslutning till ombildning och avveckling av myndigheter, bolags- och 
stiftelsebildning samt vid utförsäljning av statlig verksamhet. Dessa 
problem redogörs nännare för i avsnitt 6.4. Dessa problem bör, 
tillsammans med klara direktiv från regeringens sida till verksam
hetsansvariga, kunna undanröjas genom att RRV engageras i ett tidigt 
skede för att under processens gång bevaka att det statliga koncernintres
set tillvaratas. 

RRV:s granskning utgör ett viktigt underlag för att regeringen och 
riksdagen ska kunna försäkra sig om att den statliga verksamheten har 
bedrivits enligt statsmakternas intentioner. 

Från och med nästa budgetår kommer samtliga myndigheter att avge 
årsredovisningar till regeringen. För att garantera en ändamålsenlig 
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granskning av årsredovisningarna anser regeringen att det finns behov av 
utökade resurser till RRV. Regeringen återkommer till denna fråga i 
bilaga 8. 

Riksdagen beslutade våren 1993 om principer för revision av statliga 
bolag och stiftelser. Dessa innebär bl.a. att RRV i normalfallet skall ges 
rätt att utse medrevisor i de bolag och stiftelser dit statlig verksamhet 
överförts från förvaltningsmyndigheter eller affärsverk och i vilka staten 
är ägare eller stiftare eller på annat sätt än genom ägande har ett be
stämmande inflytande samt i de fall bolag eller stiftelse bildats av myn
dighet under regeringen (prop. 1992/93: 150, bet. l 992/93:FiU30, rskr. 
1992/93: 447). Ett arbete har påbörjats med att genomföra riksdagens be
slut. Regeringen anser att RRV i normalfallet även bör ges rätt att utse 
medrevisor i befintliga av staten bildade bolag, stiftelser och fonder enligt 
samma principer som låg till grund för vårens riksdagsbeslut. I vissa av 
dessa fall är formerna för att utse revisorer reglerade i Jag. Regeringen 
avser att vid behov återkomma till riksdagen med förslag till lagänd
ringar. 

6.4 Det ekonomiadministrativa läget och revisionens resultat 
1993 

RRV har nyligen avlämnat sin årliga rapport till regeringen om det eko
nomiadministrativa läget och revisionens resultat. I rapporten lämnar 
RRV en redovisning av gjorda iakttagelser av mer generell karaktär. 
RRV lämnar också i större utsträckning än i tidigare års rapporter 
rekommendationer om direkta åtgärder från regeringens sida. 

Regeringen har valt att göra den följande redovisningen av RRV:s iakt
tagelser mer omfattande än vad som gjorts i tidigare års redovisningar till 
riksdagen. Detta för att informera riksdagen om dels de positiva tecknen 
på att resultatstyrningen och den finansiella styrningen utvecklas på ett 
tillfredsställande sätt, dels de problem och svårigheter som finns i det 
omfattande förändringsarbete som pågår inom statsförvaltningen. 

RRV:s iakttagelser 

RRV har i årets rapport fokuserat på iakttagelser avseende dels införandet 
av resultatstyrning och finansiell styrning i statsförvaltningen, dels den 
pågående processen med tillämpning av nya verksamhetsformer för statlig 
verksamhet och dels statens styrning av statlig verksamhet där produk
tionen bedrivs av annan juridisk person än staten. 

Av rapporten framgår att antalet revisionsberättelser med invändningar 
har ökat från 15 år 1992 till 23 år 1993. Detta innebär att de senaste 
årens positiva trend med ett minskande antal revisionsberättelser med 
invändningar har brutits. Även antalet revisionsrapporter till myndig
heternas styrelser har ökat. För två myndigheter, Stockholms och 
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Linköpings universitet, har RRV ännu inte kunnat avsluta sin granskning 
då de båda universiteten är kraftigt försenade med sina bokslut till följd 
av bristande ekonomiadministrativa system och rutiner. Detta förhållande 
är allvarligt i sig och kommer, enligt RRV, att leda till invändningar i 
revisionsberättelserna. Vidare har RRV i tre fall lämnat revisionsbe
rättelser med invändningar i anledning av en mycket låg kvalitet på 
resultatredovisningen. 

RRV anser, trots ökningen av antalet revisionella invändningar och 
anmärkningar avseende förvaltningsmyndigheterna, att för flertalet av 
myndigheterna har arbetet med och kvaliteten på årsbokslut och 
årsredovisningar förbättrats. RRV:s bild är att myndigheterna nått långt 
i att klara de grundkrav som regeringen ställt på innehållet i årsredovis
ningen och övergången till den nya finansiella styrningen. Informations
innehållet i den ekonomiska redovisningen har förbättrats. Kvaliteten på 
innehållet i resultatredovisningarna har höjts avsevärt jämfört med före
gående år. RRV: s granskning har visat att det finns goda exempel på 
detta inom i stort sett samtliga sektorer. En annan positiv iakttagelse är 
att kassahållningen vid de statliga myndigheterna förbättrats. 

En genomgående brist RRV funnit är att delegering av ansvar och 
befogenheter skett inom myndigheter utan att kompetensen på den nya 
ansvariga nivån, systemen för uppföljning och den interna kontrollen 
varit tillfredsställande. Vidare uppvisar myndigheterna, enligt RRV, stora 
brister vad .gäller kvaliteten på inrapporteringen till riksredovisningen, 
vilket accentuerats vid byte till myndighetsegna ekonomisystem. RRV 
pekar även på viss bristande respekt för statsmaktsbeslut med anslags
överskridanden som följd, samt att myndigheter, i strid med rege
ringsformens bestämmelser och trots den restriktivitet som statsmakterna 
uttalat, bildar stiftelser utan att inhämta godkännande för detta. Inte heller 
har statsmakternas beslut att RRV skall ges rätt att granska stiftelser och 
bolag under myndigheter hörsammats. RRV har vidare funnit att det 
statliga koncernintresset av återhållsamhet med statliga medel i många fall 
inte har upprätthållits. Omfattningen av lönetillägg, avgångsvederlag 
m.m. är tecken på detta. 

RRV rekommenderar regeringen att vidta åtgärder för att öka respekten 
för fattade beslut bl.a. vad gäller användning och överskridande av anslag 
och bildande av bolag och stiftelser. Tydligare direktiv efterlyses också 
vad gäller t.ex. krav på utbyggd internkontroll vid myndigheter med 
omfattande intern delegering samt vad gäller krav på införande av 
internrevision vid större myndigheter. Vidare pekar RRV på vikten, bl.a. 
med anledning av den pågående ombildningen av Statens arbetsgivarverk, 
av att det etableras en stabsfunktion som bevakar statens samlade intresse 
på det arbetsgivarpolitiska området. 

RRV:s iakttagelser avseende tillämpning av nya verksamhetsformer och 
utförsäljningar av statlig verksamhet grundas främst på iakttagelser vid 
bolagisering av fyra affärsverk och sju andra myndigheter samt direkt
privatisering av två myndigheter genom s.k. inkråmsförsäljning. De 
sammanlagda årliga intäkterna i dessa verksamheter uppgick till drygt 45 
miljarder kronor. RRV har uppmärksammat en rad problem som uppstått 
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i ombildningsarbetet. Dessa är främst hänförliga till brister i värdering 
av tillgångar och skulder samt i redovisningen, vilket försvårat rättvisan
de bedömning av de ekonomiska förutsättningarna i den verksamhet som 
är föremål för överlåtelse. RRV pekar även på brister i avtal, vilket har 
försvårat att slutlig överenskommelse mellan parterna kommit till stånd. 

RRV har vidare noterat betydande oklarheter vad gäller myndigheters 
rätt och sätt att besluta om utgifter i en ombildningssituation, t.ex. 
avgångsvederlag och andra förmåner. RRV pekar härvid på vikten av att 
ansvarig myndighet får klara direktiv för vilka åtgärder som skall vidtas 
och inom vilken tid åtgärderna skall vara vidtagna, att budgetramar för 
avvecklingen fastställs samt att resultatet och de ekonomiska konsekven
serna av avvecklingen redovisas. RRV understryker också behovet av att 
regeringen, som ett stöd för berörda myndigheter, klargör vilka principer 
som bör gälla för användning och omfattning av avgångsvederlag och 
uppsägningslöner m.m. RRV hänvisar i övrigt i denna fråga till de 
förslag som RRV nyligen på regeringens uppdrag lämnat till regeringen. 
RRV:s förslag är för närvarande föremål för beredning inom Finans
departementet. RRV rekommenderar vidare att den eller de personer som 
får ett faktiskt ansvar för avvecklingen så vitt möjligt bör stå fria från 
intressen i såväl den gamla som den nya organisationen för att tydligt 
kunna tillgodose koncernintresset. RRV vill därmed inte rikta kritik mot 
utsedda avvecklare. 

RRV tar även upp oklarheter vad gäller bokföring och värdering av 
statens aktier och att det för vissa aktieinnehav är oklart vem som 
ansvarar för innehavet. 

Vad gäller styrningen av verksamheter bedrivna av andra juridiska 
personer än staten och där staten har ett övergripande ansvar påpekar 
RRV att förutsättningarna för statlig tillsyn påverkas av de förändrings
processer som pågår inom statsförvaltningen. Genom avregleringar av 
tidigare monopolverksamheter har nya tillsynsmyndigheter och till
synsuppgifter tillkommit. Förändringarna av statsmakternas bidrags
givning och styrningen av kommunerna ökar kraven på ansvariga 
myndigheters tillsyn. Privatiseringssträvandena inom vård och omsorg 
ställer i sin tur nya krav på landstingen men också de statliga till
synsorganen. RRV noterar att ansvariga myndigheter ofta har svårigheter 
med att anpassa tillsynens omfattning och inriktning till de förändrade 
kraven. Exempel på effektivitetsproblem som härvid identifierats är att 
tillsynsmyndigheter i vissa fall prioriterar stöd och rådgivning till förfång 
för kontrollerande inslag och att myndigheterna ibland förlitar sig på 
egenkontroll utan att nödvändiga förutsättningar för denna egenkontroll 
etablerats. RRV påpekar att berörda myndigheter har skyldighet att i sin 
årsredovisning redovisa förutsättningarna för och resultatet av sin till
synsverksamhet. 
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Regeringens bedömning 

Flera av de brister RRV redovisade i förra årets rapport kvarstår. Det 
gäller bl.a. bristande internkontroll, anslagsöverskridanden och avhän
dande av statliga tillgångar genom bildande av bolag och stiftelser utan 
att frågan underställts statsmakterna. Regeringen finner det särskilt 
bekymmersamt att flera av de brister som RRV funnit hänförs till de 
ombildningsprocesser som pågår inom statsförvaltningen. I avsnitt 6.3 har 
redogjorts för behovet av en förbättrad ägarstyrning. RRV:s iakttagelser 
inskärper detta behov. Regeringen avser att vidta erforderliga åtgärder. 
I bilaga 8 lämnas en närmare redogörelse för vissa åtgärder för förbättrad 
styrning vid strukturförändringar. 

När det gäller RRV:s påpekande om ansvar för och redovisning av 
innehavet av statens aktier anser regeringen att utgångspunkten bör vara 
att den myndighet eller det departement som företräder staten som ägare 
av bolaget också skall ta upp aktieinnehavet i sin redovisning. Härigenom 
tydliggörs på ett bättre sätt det ägaransvar som tillkommer berörd 
myndighet. Genom att samtliga myndigheter, inklusive departementen, 
numera tillämpar de nya redovisningsbestämmelserna, föreligger också 
de tekniska förutsättningarna för denna åtgärd. 

RRV har även aktualiserat behovet av en stabsfunktion som bevakar 
utvecklingen på det statliga arbetsgivarpolitiska området. Regeringen har 
uppmärksammat detta behov och lämnar i redogörelsen om Statens 
arbetsgivarverks fortsatta inriktning (bilaga 8) förslag till hur detta 
skall tillgodoses. 

6.5 Utvecklingen av resultatstyrningen 

Generella iakttagelser 

Resultatstyrningen utvecklas positivt. Antalet årsredovisningar och 
anslagsframställningar av god kvalitet ökar, vilket innebär att regeringen 
får ett kvalitativt bättre beslutsunderlag för prövning av statlig verksam
het. 

Myndigheternas resultatinfonnation har förbättrats. Huvuddelen av 
myndigheterna kan i dag mäta antalet prestationer. Fler myndigheter än 
tidigare kan också ta fram kostnadsrelaterad resultatinfonnation. Dänned 
utgör också analyserna ett bättre beslutsunderlag. Till detta kommer att 
införandet av en ny redovisningsmodell från den I juli 1993 avsevärt 
ökar myndigheternas möjlighet att producera kostnadsrelaterad infor
mation. Myndigheternas verksamhetsbeskrivningar är ofta ambitiösa och 
den löpande uppföljningsinfonnationen är väsentligt bättre än tidigare. 
Dock saknas i stor utsträckning jämförelser över tiden och kvalitetsmät
ningar. Även studier av de statliga insatsernas effekter saknas nästan helt 
i myndigheternas redovisning av resultat. Myndigheterna har därför 
endast i begränsad omfattning kunnat relatera sina egna insatser till vad 
som sker inom den sektor eller det område myndigheten ansvarar för. 
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Myndigheterna gör i sina anslagsframställningar sällan en koppling 
mellan redovisat resultat och de förslag man lägger för kommande 
budgetår. Vidare görs inte heller några mer ingående analyser av 
verksamhetens inriktning och omfattning. Även om införandet av 
resultatstyrning utvecklas positivt, är det fortfarande svårt att med 
utgångspunkt i redovisad resultatinformation pröva myndigheternas 
verksamhet. För att statsmakterna skall få ett tillräckligt underlag för 
beslut om större förändringar erfordras, förutom myndigheternas 
egenproducerade resultatinformation, också underlag från andra, t.ex. 
fristående utredningar, RRV, Statskontoret och Expertgruppen för studier 
i offentlig ekonomi (ESO). 

Den fortsatta inriktningen på arbetet 

Övergången till att med resultatinformation som grund göra rationella 
avvägningar om verksamhetsinriktning och framtida resurser är en 
omfattande och långsiktig process. 

Myndigheternas resultatrapportering, främst redovisningen av effekter, 
måste utvecklas. Det är myndigheternas uppgift att tillgodose regeringens 
behov av koncentrerad information om resultatet. Skärpta krav måste 
därför ställas på fördjupad analys av myndigheternas resultat. Detta är 
viktigt inte minst för att regeringen skall kunna lämna relevant resultatin
formation till riksdagen, vilket såväl riksdagsutredningen i sitt betänkande 
Reformera riksdagsarbetet ! som finansutskottet (bet. 1992/93: Fi U20, 
rskr. 1992/93: 189) pekar på. I likhet med vad som anförs i ESO
rapporten Statsskulden och budgetprocessen, anser regeringen att 
budgetprocessen i de delar som avser relationen mellan regeringen och 
myndigheterna måste bli stramare. Regeringens krav på resultat måste 
också preciseras bättre. I syfte att bl.a. förstärka resultatstyrningen i 
regeringskansliet kommer ett större utbildningsprogram om styrning av 
statlig verksamhet att genomföras under år 1994. 

Arbetet med utvecklingen av resultatstyrningen och budgetprocessen 
kommer att intensifieras. En närmare redovisning av detta utvecklings
arbete planeras till kommande kompletteringsproposition. 

6.6 Effektiv medelshantering 

6.6.1 Budgetering och redovisning på statsbudgeten 

Under senare år har flera frågor aktualiserats rörande principer för hur 
statens inkomster och utgifter bör budgeteras och redovisas på statsbud
geten. 

Budgetpropositionsutredningen föreslår i sitt betänkande (SOU 1990: 83) 
dels att statsbudgetens utgifter och inkomster i möjligaste mån skall 
bruttoredovisas, dels att utgifter för och inkomster av statlig verksamhet 
i normalfallet skall redovisas på statsbudgeten. Även riksdagsutredningen 
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har i sitt betänkande Reformera riksdagsarbetet! behandlat dessa frågor. 
Utredningen delar Budgetpropositionsutredningens uppfattning vad gäller 
redovisningen av inkomster och utgifter på statsbudgeten. Redovisning 
utanför statsbudgeten bör endast få förekomma om det finns ett organisa
toriskt och direkt orsakssamband mellan inkomster och utgifter. 

Riksdagen har vidare uppdragit åt regeringen att tillsätta en utredning 
om hur statliga investeringar bör tas upp i statsbudgeten och hur de skall 
redovisas (bet. 1992/93: Fi U30, rskr. 1992/93 :44 7). Finansutskottet pekar 
därvid bl.a. på behovet av att det hittills vedertagna sättet att genom 
anslagsbeslur fastställa en budgetreglering för nästkommande budgetår 
utvecklas vidare till att omfatta även investeringsbemyndiganden och 
liknande långsiktiga utgiftsåtaganden. 

Mot denna bakgrund har det inom Finansdepartementet inletts ett ut
redningsarbete om hur statens inkomster, utgifter och förmögenhet bör 
budgeteras och redovisas. Inom ramen för detta arbete behandlas hur de 
av utredningarna förordade redovisningsprinciperna bör genomföras och 
hur de statliga investeringarna bör budgeteras och redovisas. Regeringen 
avser att successivt återkomma till riksdagen med en redovisning av 
resultatet av detta arbete. 

6.6.2 Räntebeläggning av statliga medelsflöden 

Riksdagen har bemyndigat regeringen att genomföra räntebeläggning av 
statliga medelsflöden (prop. 1992/93:100 bil. 1, bet. 1992/93:FiU20, 
rskr. 1992/93:189). I detta sammanhang meddelade regeringen bl.a. att 
ettdera Riksgäldskontoret (RGK) eller RRV skulle föra medel mellan 
statsverkets checkräkning och myndigheternas räntekonton i RGK och att 
regeringen skulle återkomma i årets budgetproposition med ett slutligt 
förslag till ansvarig myndighet. RRV administrerar betalningarna under 
innevarande budgetår. Frågan om vilken av de båda myndigheterna som 
slutligt skall hantera uppgiften utreds för närvarande av RGK och RRV. 
Erforderligt beslutsunderlag saknas därför för att nu kunna ta ställning i 
denna fråga. Det bör ankomma på regeringen att slutligt besluta om 
vilken av myndigheterna som skall svara för denna uppgift. 

6.6.3 Lån i Ribgäldskontoret för förvaltningsmyndigheters 
investeringar 

Riksdagen har godkänt ett generellt införande av lån i RGK för för
valtningsmyndigheternas investeringar i anläggningstillgångar för 
förvaltningsändamål fr.o.m. budgetåret 1993/94 enligt de principer som 
redovisades i 1993 års budgetproposition (prop. 1992/93: 100 bil. I, bet. 
1992/93:FiU20, rskr. 1992/93:189). 

Regeringen föreslog härvid att regeringen inte skulle behöva åter
komma till riksdagen med begäran om ett nytt lånebemyndigande förrän 
behov av justering av låneramen föreligger. 
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Riksdagen godkände regeringens förslag även i denna del men ansåg att 
regeringen, när behov uppkommer om en utvidgning av ramen, bör pröva 
en modell med årliga bemyndiganden. Regeringen förordade tills
vidarelösningen av främst praktiska skäl, och har därför inga invänd
ningar mot att återkomma till riksdagen årligen i denna fråga. 

Tiilämpning av lånemode/len på vissa myndigheter inom 
Försvarsdepartementetets område samt universitet och 
högskolor inom Utbildningsdepartementets område 

Två myndighetssektorer undantogs från det generella inträdet i lånefinan
sieringsmodellen budgetåret 1993/94, dels de myndigheter inom 
Försvarsdepartementets område som berörs av ombildningen till den nya 
myndigheten Försvarsmakten, dels samtliga universitet och högskolor 
inom U tbildningsdepartementets område. Även dessa myndigheter bör 
övergå till att finansiera anläggningstillgångar för förvaltningsändamål 
med lån i RGK fr.o.m. budgetåret 1994/95. 

För de myndigheter inom Försvarsdepartementets område som ännu 
inte tillärnpar lånemodellen sker övergången budgetåret 1994/95. De 
anslagskonsekvenser som behöver göras till följd av övergången har 
beaktats i regeringens budgetförslag avseende dessa myndigheter. 

Det nya resurstilldelningssystem som numera tillämpas för universiteten 
och högskolorna inom Utbildningsdepartementets område ställer särskilda 
krav på hur övergången till lånefinansiering bör utformas. Utgångs
punkten är att samtliga investeringar, exklusive sådana som finansieras 
med gåvor och donationer, skall lånefinansieras. Dock bör det vara 
möjligt att även fortsättningsvis finansiera enstaka investeringar av ett 
värde som understiger fyra basbelopp med anslagsmedel eller med likvida 
medel sorn härrör från avgiftsbelagd eller bidragsfinansierad verksamhet. 

För att undvika att studentpeng, ersättning för helårsprestationer och 
takbelopp (anslagsnivåer) samt anslagen till fakulteter inledningsvis be
höver justeras årligen med hänsyn tagen till räntor och amorteringar 
anser regeringen att övergången bör ske genom att även redan gjorda 
investeringar med ett kvarstående värde görs ränte- och amorteringsplik
tiga. Detta förutsätter att universitetens och högskolornas kapital i form 
av anläggningstillgångar, exklusive donationer, beläggs med avkastnings
plikt och konverteras till lån i RGK. Underlag för att bestämma detta 
belopp erhålls genom att samtliga investeringar i anläggningstillgångar 
som universiteten och högskolorna gjort fram till innevarande budgetårs 
utgång invärderas och aktiveras i myndigheternas balansräkningar. Ett 
belopp motsvarande lånebeloppet inlevereras till statsverket och redovisas 
på statsbudgetens inkomstsida. Detta innebär en engångsvis förstärkning 
av statsbudgeten. Det bör dock noteras att denna effekt endast är 
redovisningsmässig, statens samlade upplåningsbehov påverkas inte. I 
beräkningarna av respektive universitets och högskolas lånebehov 
inkluderas även investeringsbehov i uppdragsverksamhet liksom behov av 
nyanskaffningar. 

Prop. 1993 /94: 100 
Bilaga I 

103 



Nuvarande inrednings- och utrustningsanslag som avser finansiering av 
anläggningstillgångar vid universitet och högskolor förs bort från 
statsbudgeten. Även det investeringsutrymme som för närvarande ingår 
i anslagen för grundutbildning samt forskarutbildning och forskning tas 
bort och ersätts av medel för räntor och amorteringar för samtliga 
investeringar som brukas i den verksamheten. Det får sedan ankomma på 
respektive universitet och högskola att göra prioriteringar inom ramen för 
sina resurser och bedöma huruvida man har råd att genomföra en in
vestering eller ej. Utgifter för räntor och amorteringar för investeringar 
som sker i avgiftsfinansierad verksamhet eller i verksamhet som 
finansieras med bidrag från andra statliga myndigheter, t.ex. forsknings
råd, finansieras av uppdrags-/bidragsgivaren. 

Universiteten och högskolorna har till Utbildningsdepartementet 
inkommit med underlag för beräkning av lånebehov för budgetåret 
1994/95. Detta har beaktats i regeringens förslag till lånebemyndigande. 
Slutligt underlag av tillräcklig kvalitet för att kunna läggas till grund för 
beräkning av en för statsbudgeten resursmässigt neutral nedjustering 
motsvarande investeringsutrymmet respektive kompensation för räntor 
och amorteringar på berörda anslag och ersättningsbelopp kan dock 
föreligga tidigast i mars 1994. Regeringen föreslår därför att riksdagen 
bemyndigar regeringen att göra nödvändiga justeringar i regleringsbreven 
för berörda myndigheters anslag. Utgångspunkten för justeringarna är att 
de skall vara statsbudgetmässigt neutrala. 

Regeringen vill understryka att övergångslösningen är beroende av att 
universitetens och högskolornas redovisning fungerar tillfredsställande 
och är verifierbar. Vissa universitet har uppvisat klara brister därvidlag. 
Detta kan i sig tala emot att övergången till lånefinansiering sker 
generellt den 1 juli 1994. Regeringen anser dock att det ur ett ekonomi
styrningsperspektiv är viktigt att kapitalkostnaderna förs ut på univer
siteten och högskolorna. Utgångspunkten bör därför vara att lånemodellen 
införs nu. I den mån något universitet eller någon högskola under våren 
uppvisar sådana brister i sin redovisning att t.ex. underlaget för juste
ringarna av anslagen med anledning av övergången till lån i RGK inte 
kan verifieras, kommer regeringen att återkomma till riksdagen med 
förslag till hur detta skall hanteras. 

Lånebemyndigande för budgetåret 1994195 

I följande tabell redovisas, fördelat på resp. departementsområde, dels 
utfallet avseende upptagna lån för anläggningstillgångar för förvaltnings
ändamål vid utgången av budgetåret 1992/93, dels summan av de låne
ramar regeringen lämnat till förvaltningsmyndigheterna för innevarande 
budgetår med hänsyn tagen till regeringsbeslut som fattats t.o.m. den 16 
december 1993, dels beräknat sammanlagt behov för budgetåret 1994/95. 

I enlighet med vad som beslutats om principerna för lånemodellen 
avser låneramsbeloppen den totala skuld som regeringen via myndig
heterna högst får ha till RGK under det aktuella budgetåret. 
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Upptagna lån Tilldelade låne- Låneramar 
Departementsområde 1993-06-30 ramar 1993/94 1994/95 

Justitiedep. 2 577 000 1 097 040 000 1 759 950 000 
varav polissektorn (680 000 000) (I 053 000 000) 

Utrikesdep. 67 500 000 89 130 000 
Försvarsdep. 1 029 000 105 240 000 588 740 000 

varav Försvarsmakten (250 000 000) 
Socialdep. 671 734 000 760 100 000 
Kommunikationsdep. 25 754 000 86 178 000 133 200 000 
Finansdep. 19 393 000 1 013 388 000 1 084 600 000 
Utbildningsdep. 19 450 000 3 571 980 000 

varav universitet/högskolor (3 500 000 000) 
Jorclbruksdep. 271 800 000 353 410 000 

varav SLU (75 000 000) (152 000 000) 
Arbetsmarknadsdep. 162 968 000 320 350 000 340 800 000 
Kulturclep. 15 164 000 75 625 000 153 946 000 
Näringsdep. 42 398 000 88 070 000 101 520 000 
Civildep. 86 890 000 110 300 000 
Miljö- och naturresursdep. 92 362 000 225 503 000 231 746 000 
Till regeringens disposition 371 232 000 520 578 000 

Summa 361 645 000 4 500 000 000 9 800 000 000 

Budgetåret 1992/93 tillämpade endast ett begränsat antal myndigheter 
lånemodellen. Riksdagen bemyndigade regeringen att för dessa myndig
heter uppta lån i Riksgäldskontoret intill ett sammanlagt belopp av 
990 000 OOOkronor(prop. 1991/92:100bil. 1, bet. 1991/92:FiU20, rskr. 
1991/92:128). Av tabellen framgår att myndigheternas sammanlagda låne
skuld vid budgetårets utgång uppgick till 361 645 000 kronor. Skillnaden 
kan ha flera orsaker, t.ex. att myndigheterna börjat amortera upptagna 
lån under året utan att nyanskaffning skett under budgetåret, att förtidsin
lösen har skett av lån i de fall utrustningen utrangerats eller skrivits ned 
eller att myndigheterna har minskat sin investeringsvolym. Det främsta 
skälet torde dock vara att myndigheterna har senarelagt planerade investe
ringar. Det är emellertid för tidigt att dra några långtgående slutsatser om 
utvecklingen av myndigheternas investeringsverksamhet. 

För innevarande budgetår, då flertalet myndigheter omfattas av låne
modellen, har riksdagen bemyndigat regeringen att uppta lån intill ett 
sammanlagt belopp av 4 500 000 000 kronor (prop. 1992/93: 100 bil. 1, 
bet. 1992/93: Fi U20, rskr. 1992/93: 189). Av beloppet beräknades drygt 
443 000 000 kronor ställas till regeringens disposition för att möta 
tillkommande lånebehov. Av tabellen framgår att endast en mindre del av 
detta belopp har ställts till myndighets disposition per den 16 december. 
Regeringen har, med anledning av kompletterande underlag från Ill)'.Jltlig
heterna, i vissa fall tilldelat myndigheter låneramar som är lägre och i 
andra fall högre än vad som beräknades i föregående års budgetarbete. 

Regeringen beräknar för budgetåret 1994/95 det samlade lånebeloppet 
till 9 800 000 000 kronor. Av beloppet beräknas drygt 520 500 000 
kronor ställas till regeringens disposition för att möta oförutsedda behov, 
vilket utgör drygt 5 % av det sammanlagda lånerams beloppet. Ökningen 
jämfört med innevarande budgetårs låneramar beror på dels de till-
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kommande myndigheterna inom Utbildningsdepartementets och Försvars
departementets områden, dels att den totala upplåningsvolymen för detta 
ändamål successivt ökar de närmast följande budgetåren efter det 
budgetår lånemodellen införs. 

6.6.4 Införande av avgifter för viss postbefordran 

Regeringen anmälde i föregående års budgetproposition att avgifter för 
postbefordran i anledning av avgiftsbelagd tjänst bör införas (prop. 
1992/93:100 bil. l). Här avses t.ex. postbefordran av beslut om tillstånd 
av olika slag och kopior av allmänna handlingar. Avsikten var att in
förandet skulle ske den 1 juli 1993. Av praktiska skäl kunde detta inte 
äga rum. Införandet har därför uppskjutits till den 1 juli 1994. 

RRV har på regeringens uppdrag dels utrett principer för avgiftsuttag 
och lämnat förslag till konsekvensändringar i avgiftsförordningen 
(1992: 191), dels beräknat de anslagsmässiga justeringar som behöver 
göras. RRV:s förslag innebär i korthet att avgift för postbefordran tas ut 
för avgiftsbelagda kopior av allmänna handlingar, bevis och register
utdrag m.m. samt vid postbefordran av tillståndsbeslut m.m. där avgift 
tas ut som expeditionsavgift. RRV föreslår dock att regeringen avvaktar 
införandet av en särskild reglering av avgifter för postbefordran avseende 
avgiftsbelagda tjänster enligt förordningen (1987 :452) om avgifter vid 
allmänna domstolar och förordningen (1987:15) om expeditionsavgifter 
vid utlandsmyndigheter. Regeringen ställer sig delvis bakom RRV:s 
förslag och avser att inför den 1 juli 1994 besluta om ändringar i 
avgiftsförordningen med denna innebörd. Avgift för postbefordran av 
bevis, lagfarter, pantbrev m.m. för vilket avgift tas ut som expeditionsav
gift enligt förordningen om avgifter vid allmänna domstolar bör dock inte 
tas ut som en separat avgift. Dessa kostnader bör istället, enligt vad som 
nu gäller, ingå i underlaget för beräkningen av expeditionsavgiften. 

Regeringen har beaktat införandet av nämnda avgifter i budgetförslaget. 
För de flesta myndigheter understiger de beräknade avgiftsinkomstema 
10 000 kronor. Regeringen har i dessa fall avstått från att justera berörda 
anslag. 
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7 Budgetering av anslag för budgetåret 1994/95 

7 .1 Beräkning av kompensation för lönekostnadsökningar i 
myndigheternas förvaltningskostnadsanslag 

I årets förslag till statsbudget har samtliga förvaltningskostnadsanslag 
beräknats efter den av riksdagen fastlagda principen att den allmänna 
prisutvecklingen inom den konkurrensutsatta sektorn skall utgöra 
utgångspunkt vid fastställandet av kompensation för kostnadsutvecklingen 
inom samtliga resursslag (prop. 1992/93: 100, bet. 1992/93: Fi U20, rskr. 
1992/93: 189). 

Kompensation för lönekostnadsökningar har skett med utgångspunkt i 
den konstaterade lönekostnadsutvecklingen inom tillverkningsindustrin. 
Denna kompensation har fördelats mellan myndigheterna utifrån profilen 
i de centrala statliga löneavtalen. Lönehöjningar inom industrin motsvaras 
emellertid till en del av produktivitetsökningar. För att de statligt 
anställda skall kunna påräkna en löneutveckling i nivå med den inom 
konkurrensutsatta sektorn måste även deras lönehöjningar motsvaras av 
produktivitetsförbättringar. Möjligheten att öka produktiviteten varierar 
dock mellan olika verksamheter, t.ex. mellan varu- och tjänsteproduktion. 
Det väsentliga är att alla möjligheter som finns att öka produktiviteten tas 
till vara. 

Mot denna bakgrund har myndigheternas förvaltningskostnadsanslag 
bl.a. beräknats med utgångspunkt i lönekostnadsutvecklingen avseende 
löner i den konkurrensutsatta sektorn med avdrag för produktivitetsför
bättringar. 

7 .2 Budgetering av lokalkostnadsbasen i myndigheternas 
förvaltningskostnadsanslag 

Statens Jokalförsörjningsverk utvecklar för närvarande på regeringens 
uppdrag dels en beräkningsteknik för den årliga omräkningen av 
myndigheternas lokalkostnader, dels ett underlag för bedömningen av hur 
myndigheternas resurser för lokaler skall budgeteras vid regeringens 
fördjupade prövning av myndigheternas verksamheter. 

Detta arbete pågår men har försenats på grund av den fördröjda 
ombildningen av Byggnadsstyrelsen. Någon ny beräkningsteknik för 
budgetering av lokalkostnader i enlighet med de principer som redovisa
des i föregående års budgetproposition har därför inte kunnat tillämpats 
i föreliggande budgetförslag. Lokalförsörjningsverket har därför på 
regeringens uppdrag följt lokalkostnadsutvecklingen under innevarande 
budgetår avseende dels de myndigheter som genomgår regeringens 
fördjupade prövning inför 1994 års budgetproposition, dels övriga 
myndigheter som har om- eller nytecknat sina hyreskontrakt sedan juli 
1992. Verkets redovisning visar att de myndigheter som har ny- eller om
tecknat kontrakt har kunnat göra det till en lägre hyresnivå än till den nu 
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för budgetåret 1994/95 budgeterade nivån. Denna nivå är baserad på den 
av Byggnadsstyrelsen tidigare aviserade hyran. Skillnaderna mellan 
myndigheterna är dock stor främst beroende på i vilken region, till vilken 
hyresnivå och vid vilken tidpunkt den tidigare aviseringen från Byggnads
styrelsen fastställdes. Ett exempel är Skolverket som har gjort den relativt 
största besparingen av de berörda myndigheterna. Verket hade tidigare 
en av de högsta aviseringarna med ett centralt läge i Stockholms innerstad 
och ett kontrakt tecknat på kulmen av överhettningen på hyresmarknaden 
och får därmed en kraftig sänkning av hyresnivån i samband med omför
handlingen av kontraktet. 

Regeringen anser att det inte är rimligt att dessa slumpmässigt frigjorda 
resurser, till följd av det markanta prisfallet på lokalhyresmarknaden, 
fullt ut skall tillfalla berörd myndighet. Därför måste arbetet med att 
utveckla en beräkningsteknik som tar hänsyn till rådande marknadspriser 
bedrivas så att den nya tekniken kan användas i arbetet inför 1995 års 
budgetproposition. Utgångspunkten för detta arbete skall vara ett 
myndighetsspecifikt index som dels tar hänsyn till en generell faktisk 
kostnadsutveckling på lokaler, dels tar hänsyn till geografiska kost
nadsvariationer och olika typer av lokaler. I avvaktan på att ett sådant 
underlag skapas för de myndigheter som redan har ny- eller omtecknat 
sina hyreskontrakt bör lokalkostnadssbaserna i dessa myndigheters anslag 
kunna justeras i särskild ordning. Regeringen har för avsikt att åter
komma med förslag i denna fråga i 1994 års kompletteringsproposition. 

7 .3 Beräkning av anslag till följd av ramavtal om löner 
m.m. 1993-1995 för statstjänstemän m.fl. 
(RALS 1993-95) 

A\'Sättning till trygghetsåtgärder för statsanställda 

Avsättning till trygghetsåtgärder för statsanställda har hittills finansierats 
via en kollektiv avsättning i statsbudgeten. Medlen har förts upp på ett 
särskilt anslag som disponerats av Finansdepartementet och har betalats 
ut till Trygghetsstiftelsen efter rekvisition. Avsättningen är för närvarande 
0,5 % av lönesumman. 

I ramavtal om löner m.m. 1993-1995 för statstjänstemän m.fl. (RALS 
1993-95) har avtalats om en ändring beträffande avsättningen till 
Trygghetsstiftelsen. Ändringen innebär att varje myndighet fr.o.m. den 
1 april 1995 skall avsätta ett belopp motsvarande 0, 7 % av lönesumman 
till Trygghetsstiftelsen. 

I avtalet sägs att avsättningen på 0, 7 % fr.o.m. den 1 april 1995 är 
från samma tidpunkt den totala årliga avsättningen och inkluderar tidigare 
avsatta 0,5 %. 

Regeringen kommer att förordna om att varje myndighet redan fr.o.m. 
den 1 juli 1994 skall effektuera avsättningen till Trygghetsstiftelsen. 

l anslagen för budgetåret 1994/95 har ett belopp som motsvarar 0 ,5 3 
av den beräknade lönesumman för budgetåret 1993/94 lagts in. 
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Särskilda åtgärder inom kulturområdet 

I RALS 1993-95 har parterna enats om en avsättning till en särskild 
kulturpott om 10 miljoner kronor att fördelas till vissa i avtalet angivna 
myndigheter. Förhandlingarna om fördelningen av denna särskilda pott 
har inte kunnat slutföras i sådan tid att dessa medel har kunnat beaktas 
i förslaget till anslag för respektive myndighet. I avvaktan på att 
förhandlingarna avslutas har medel för denna avsättning därför beräknats 
under anslaget F6. Täckning av merkostnader för löner och pensioner 
m.m. 

7 .4 Omdisponeringar till följd av att Statens 
arbetsgivarverk ombildas till en avgiftsfinansierad 
myndighet 

Statens arbetsgivarverk (SAV) avses fr.o.m. budgetåret 1994/95 att 
ombildas till en avgiftsfinansierad myndighet och tilldelas ett formellt 
I 000-kronors anslag. 

Regeringen har i prop. 1993/94:77 föreslagit att myndighetens 
beslutande organ skall bestå av ett arbetsgivarkollegium. Kollegiets 
ledamöter skall utses av regeringen. Kollegiet skall bl.a. fastställa de 
avgifter som skall betalas till myndigheten SAV. Det blir således 
myndigheterna som kommer att dimensionera och finansiera SAV efter 
ombildningen. 

Regeringen föreslår mot denna bakgrund att SAV:s ramanslag fördelas 
på myndighetsanslagen i proportion till respektive myndighets andel av 
den totala lönesumman i staten per den 30 september 1993. 

Affärsverken och vissa icke statliga organisationer undantas därför att 
de tidigare har debiterats avgift direkt av SAV. Myndigheter vars för
valtningskostnader finansieras till minst 75 % av avgiftsinkomster som de 
får disponera, undantas också. Dessa myndigheter bör istället ompröva 
nivån på sina avgifter så att de även täcker myndighetens avgifter till 
SAV. Avgiftsfinansierade myndigheter där verksamheten bruttobud
geterats på statsbudgeten (dvs. myndigheter som är avgiftsfinansierade, 
men som har ett ramanslag i motsvarande storlek till sina intäkter och 
som redovisar sina avgiftsinkomster mot inkomsttitel) har dock tagits med 
i fördelningen. Även dessa myndigheter skall dock ompröva nivån på 
sina avgifter (eftersom de utgifter som budgeterats i ramanslaget för den 
avgiftsfinansierade verksamheten till fullo skall finansieras av inkomster
na). Myndigheter vars verksamhet avvecklas undantas från fördelningen. 
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Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 

I. godkänner de allmänna riktlinjer för den ekonomiska politiken som 
regeringen har förordat i det föregående, 

2. godkänner de allmänna riktlinjer för budgetregleringen som regering
en har förordat i det föregående, 

3. för budgetåret 1994/95, i avvaktan på slutliga förslag i komplette
ringspropositionen och i enlighet med vad regeringen har förordat i 
det föregående, 
a) beräknar statsbudgetens inkomster, 
b) beräknar förändringar i anslagsbehållningama, 
c) beräknar Beräknat tillkommande utgiftsbehov, netto. 

4. godkänner riktlinjerna för övergång till lån i Riksgäldskomoret 
avseende universitet och högskolor inom Utbildningsdepartementets 
område i enlighet med vad regeringen förordar (avsnitt 6.6.3), 

5. bemyndigar regeringen att för budgetåret 1994/95 justera anslagen 
för grundutbildning samt forskarutbildning och forskning i enlighet 
med vad regeringen förordar (avsnitt 6.6.3), 

6. bemyndigar regeringen att för budgetåret 1994/95 besluta om lån i 
Riksgäldskontoret till investeringar i myndigheters anläggningstill
gångar för förvaltningsändamål intill ett sammanlagt belopp av 
9 800 000 000 kronor (avsnitt 6.6.3). 
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Preliminär nationalbudget 
för 1994 

Bilaga 1.1 





Preliminär Nationalbudget 
Förord 

Den preliminära nationalbudget som härmed läggs fram, beskriver den 
internationella och den svenska ekonomins utveckling t.o.m. 1995. 

Nationalbudgeten bygger på material från tåckdepartementen samt från 
olika myndigheter och institutioner. För bedömningen av den internatio
nella utvecklingen har material erhållits från bl.a. OECD. Beskrivningen 
av den svenska ekonomin baseras främst på underlag från Statistiska 
centralbyrån och på den prognos som Konjunkturinstitutet publicerade 
den 9 december. Vidare har seminarier med bransch- och konjunktur
experter hållits. Ansvaret ror de redovisade bedömningarna åvilar dock 
helt Finansdepartementets ekonomiska avdelning. 

Ansvarig ror den preliminära nationalbudgeten är departementsrådet 
Håkan Frisen. Kalkylerna avslutades den 21 december 1993. 
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1 Inledning 

Den svenska ekonomin har nu definitivt passerat sitt bottenläge. Exporten 
ökade mycket snabbt under andra halvåret av 1993. Samtidigt har en viss 
stabilisering av den inhemska efterfrågan skett. Under 1994 väntas en 
fortsatt kraftig exportuppgång medföra att den samlade produktionen av 
varor och tjänster stiger med nära 2,5 % . När även den inhemska efter
frågan börjar öka 1995 förutses BNP-tillväxten bli närmare 3 % . 

Även om ekonomin nu åter börjar växa kommer avsevärda obalanser 
att bestå under de närmaste åren. Det är två problem som står i förgrun
den. Underskotten i de offentliga finanserna kommer att vara betydande 
under perioden. Trots de omfattande åtgärder som vidtagits kommer för
bättringen i det offentliga sparandet att vara begränsad under de närmaste 
åren, vilket innebär att statsskulden ökar snabbt. Obalansen pd arbets
marknaden kommer i hög grad att bestå, även om en viss nedgång av 
arbetslösheten kan skönjas under prognosperioden. 

Den svenska ekonomin kommer att präglas av att konkurrenssituationen 
för exporten och den konkurrensutsatta sektorn ar mycket stark. Bety
dande produktivitetsökningar tillsammans med sänkta arbetsgivaravgifter 
har inneburit att konkurrenskraften stärkts betydligt. Härtill kommer den 
kraftiga deprecieringen av kronan. En mycket kraftig expansion av export 
och industriproduktion är därför att vänta under åren 1994 och 1995. 

Parallellt med detta pågår fortfarande anpassningar som kommer att 
verka dltmpande pd den inhemska efterfrdgan ytterligare en tid. Byggan
det i ekonomin kommer att fortsätta att minska till följd av kraftigt av
tagande bostadsinvesteringar. Anpassningen av den kommunala konsum
tionen till de nya ekonomiska förutsättningarna kommer att fortgå. Varak
tigheten av hushållens skuldsaneringsprocess är svårbedömd. Mycket ty
der dock på att denna gått snabbare i Sverige än i andra länder. Tillsam
mans med sjunkande räntor och tendenser till stigande tillgångspriser pe
kar detta på att den privata konsumtionen kommer att öka. Motiven till 
ett högt hushållssparande kvarstår emellertid, bl.a. därför att realräntan 
efter skatt furtfarande är mycket hög jämfört med de senaste decennierna. 
Någon kraftig uppgång av den privata konsumtionen är därför inte att för
vänta under prognosperioden. 

Utvecklingen med en snabbt växande industrisektor i kombination med 
en dämpad efterfrågan på hemmamarknaden är i många avseenden fördel
aktig. Därigenom åstadkoms en anpassning av tidigare ohållbara obalan
ser avseende bl.a. hushållens sparande, den offentliga sektorns utveckling 
samt bostadsbyggandets omfattning och kostnadsläge. De direkta sprid
ningseffekterna från industrin till delar av tjänstesektorn kan också 
förväntas få en betydande omfattning. Redan nu kan påtagliga effekter 
observeras i Konjunkturinstitutets tjänstebarometer för bl.a. konsulter, 
uppdragsverksamhet mm. På medellång sikt är förutsättningarna för en 
stabil och varaktig tillväxt i den konkurrensutsatta sektorn mycket goda. 
Jämfört med utvecklingen på 1980-talet ärt.ex. skillnaden avseende rest
riktionen från arbetskraftssidan påtaglig. Ekonomin torde således kunna 
växa förhållandevis snabbt under en lång period utan att expansionen 
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bryts av accelererande löneökningar. 
På kort sikt finns det dock risker med den utveckling som skisseras i 

prognosen. Ökningstakten i export och industriproduktion är sA kraftig att 
kapacitetsrestriktioner tämligen snabbt kan komma att göra sig gällande 
i vissa branscher. Vid en sådan situation kan skadeverkningar uppstå ge
nom tendenser till ökande inflation, löne-lönespiraler etc. redan vid tämli
gen höga arbetslöshetsnivAer. Om en växande del av efterfrågan måste 
tillfredställas genom import riskerar också bytesbalansen att åter försäm
ras. För att undvika detta och möjliggöra ett gynnsamt spridningsförlopp 
från den konkurrensutsatta sektorn till ekonomin som helhet ställs ett 
antal krav på ekonomins funktionssätt. 

Diagram 1.1 Produktion i industrin och i övriga ekonomin 

Index 1981=100 
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För att nödvändiga expansionsinvesteringar inom framförallt industrin 
ska komma till stånd måste förtroendet för den ekonomiska politiken vara 
fast. Att statsskuldens nivå och utveckling uppfattas som långsiktigt håll
bar är centralt för att räntenivån ska pressas ner och för att osäkerheten 
ska reduceras. Detta tillsammans med en adekvat efterfrågenivå utgör 
nödvändiga förutsättningar för att investeringarna ska bli tillräckligt höga. 
Också de långsiktiga villkoren för industriell verksamhet i Sverige som 
formas genom Europapolitiken, energipolitiken, skattepolitiken etc. är av 
stor betydelse. Samtidigt ställs stora krav på flexibiliteten på arbetsmark
naden avseende relativa löner och arbetskraftens rörlighet. Därigenom 
kan överföring av arbetskraft till industrin och till de expansiva delarna 
av den privata tjänstesektorn ske utan att de nominella löneökningarna i 
ekonomin som helhet tilltar. 
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Rlinte- och valutaförutslittningar 

I de ffirutsättningar som ligger till grund för prognosen över den svenska 
ekonomin antas att en viss appreciering av kronan sker under 1994 och 
1995. Detta motiveras av att kronan, sett från realekonomiska utgångs
punkter, i nuläget måste betraktas som undervärderad. Vidare förutsätts 
en viss nedgång i den europeiska räntenivån, framförallt för de korta rän
torna. Det är rimligt att förutsätta att de svenska räntorna kan följa med 
i denna utveckling. Således grundas prognosen för ekonomins utveckling 
pA antagandet att de svenska räntorna faller något. 

Tabell 1.1 Prognosmruts1ttnin1ar 

1992 1993 1994 1995 

BNP-tillväxt i OECD 1,6 0,7 1,9 2,6 
Konsumentprisökning i OECD 3,0 2,7 2,8 3,0 
Råoljepris (US-dollar per fat) 19,3 17,3 16,5 18,8 
Dollarkurs (i kr.) 5,8 7,8 8,3 8,3 
Ecu-index1 101,7 123,0 123,0 117,5 
Tysk ränta 5-års statsobl. 7,8 6,0 5,0 5,0 
Svensk ränta 6-års statsobl. 10,4 1,9 6,5 6,25 
Svensk ränta 6-månaders ssvx. 12,6 8,1 6,0 5,5 

1 ECU-index antas vara 126 den 31december1993, 120 den 31december1994 samt 
115 den 31 december 1995. 
KlJllor: OECD och Finansdepartementet. 

Den intemalionella ekonomin 

Den internationella ekonomin kännetecknas av att de stora industriländer
na befinner sig i vitt skilda konjunkturfaser. I USA och övriga anglo
saxiska länder har återhämtningen befästs under 1993. I de kontinenta
leuropeiska länderna nådde konjunkturen troligen sitt bottenläge under 
1993, medan nedgången i Japan väntas fortsätta ytterligare en tid. BNP
tillväxten i OECD stannade preliminärt vid 0,7 % under 1993. Under de 
konunande Aren väntas en successiv återhämtning i Europa, och efterhand 
också i Japan, innebära att BNP-tillväxten stiger till ca 2 % 1994 och till 
närmare 3 % under 1995. Någon större ökning av inflationstrycket förut
ses inte. Den genomsnittliga inflationen i OECD-omrAdet väntas uppgå 
till ca 3 % såväl 1994 som 1995. En viss uppgång kan inträffa i USA, 
medan inflationen i Europa fortsätter att falla något. 

Den privata sektorns strävan att anpassa skulderna till lägre nivåer efter 
1980-talets stora låntagande samt med hänsyn till höga realräntor efter 
skatt och därav följande låga tillgångspriser kommer även fortsättningsvis 
att verka dämpande på utvecklingen. Även om saneringsprocessen pågått 
en tid är skuldsättningen fortfarande hög, sett i ett historiskt perspektiv. 

Arbetslösheten i OECD som helhet fortsatte att stiga under 1993. I 
Europa uppgår nu den öppna arbetslösheten till ca 11 % , vilket är mer 
än någon gång tidigare under efterkrigstiden. Åtgärder för att minska 
arbetslösheten har givits högsta prioritet i de europeiska länderna. Mycket 
tyder dock pA att en BNP-tillväxt pA över 2 % är nödvändig för för att 
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arbetslösheten ska minska, vilket skulle innebära att en nedgång inte kan 
förväntas förrän mot slutet av 1995. 

Finanspolitiken i flertalet OECD-länder är inriktad på budgetkonsolide
ring på medellång sikt. Situationen för de offentliga finanserna är spe
ciellt allvarlig i Europa. Statsskuldens stigande andel av BNP har blivit 
ett alltmer påtagligt problem för flera europeiska lärider. Härigenom in
skränks det finanspolitiska manöverutrymmet. I Japan har däremot de 
starka statsfinanserna möjliggjort såväl finanspolitiska som penningpoli
tiska stimulanser. 

UJner och konsumentpriser 

I takt med att arbetsmarknadsläget försvagades i början av 1990-talet 
dämpades också löneökningstakten i den svenska ekonomin. Detta möns
ter bröts dock 1993 då den genomsnittliga timlönen ökade snabbare än 
1992 trots en ytterligare försämring av arbetsmarknadsläget. Reallöne
flexibiliteten i Sverige har under de senaste decennierna varit god vid en 
internationell jämförelse. Emellertid har denna flexibilitet i hög grad er
hållits i samband med återkommande devalveringar och dessutom skett 
i en höginflationsmiljö. I en låginflationsekonomi är förutsättningarna för 
lönebildningen annorlunda genom att krav då också ställs på nominallöne
flexibilitet nedåt. Vid en varaktig inflation på ca 2 % i enlighet med mål
sättningen om låg inflation kan de nominella lönerna varaktigt öka med 
3 ,5 till 4 % per år vid en rimlig produktivitetsutveckling. I detta pers
pektiv är den uppmätta löneökningen på 4,1 % 1993 oroväckande med 
tanke på det svaga arbetsmarknadsläget. En viktig förklaring till denna 
förhållandevis höga ökning av den genomsnittliga timlönen är dock den 
s. k. strukturella löneglidning som uppstår när sysselsättningen faller. Den 
genomsnittliga timlönen kan då stiga utan att någon enskild person får 
högre lön. Detta beror bl.a. på att de som kvarstår i sysselsättning nor
malt har högre genomsnittslön. När hela företag slås ut är det också van
ligen sådana som har relativt låg produktivitet och lågt löneläge. Ett annat 
förhållande som bidrar till den strukturella löneglidningen är ökande ut
betalningar av avgångsvederlag etc., vilka höjer lönesumman utan att 
något arbete utförs. Dessa effekter är svåra att kvantifiera men statistik 
från Verkstadsindustrierna visar att de branscher som haft stora syssel
sättnings- och produktionsneddragning~J:'.~,S'rat störst ökning av arbets
kraftskostnaden. Detta indikerar att den strukturella löneglidningen utgör 
en stor del av den uppmätta ökningen av genomsnittslönen. Den struktu
rella komponenten i löneglidningen torde minska 1994 när fallet i syssel
sättningen mer än halveras. När sysselsättningen åter börjar öka 1995 kan 
den strukturella komponenten förväntas bli negativ när företagen börjar 
nyanställa personal med lägre lön än genomsnittet. 
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Tubell 1.2 LlJner och priser 
Årlig procentuell förändring 

Timlön, kostnad 
KPI dec.-dec. 
NPI dec.-dec. 
"Underliggande" inflationstakt 
KPl årsgenomsnitt 
NPl årsgenomsnitt 

1992 

3,6 
1,9 
2,9 
2,7 
2,3 
4,2 

1993 

4,1 
4,4 
4,3 
1,7 
4,7 
4,3 

Anm.: KPI = Konsumentprisindex, NPI = Nettoprisindex. 

1994 

3,S 
2,2 
1,6 
1,1 
2,S 
2,1 

1995 

3,S 
3,0 
2,2 
2,6 
2,8 
2,0 

Kllllor: Konjunkturinstitutet, Statistiska centralbyrån och Finansdepartementet. 

Sammantaget beräknas de totala nominella löneökningarna uppgå till 
3,5 % såväl 1994 som 1995. Prognosen bygger på en försiktig tolkning 
av omfattningen på den strukturella löneglidningen. Om de indikationer 
som finns skulle vara representativa för arbetsmarknaden som helhet är 
löneökningen 1994 och 1995 överskattade, dvs. ökningen av den genom
snittliga lönen kan i så fall väntas understiga 3,5 % när produktionen åter 
ökar. Timlönen för industrin bedöms öka med 1 resp 1,5 % procenten
heter mer än genomsnittet för ekonomin, som en konsekvens av den goda 
lönsamheten och den snabba tillväxten i den konkurrensutsatta sektorn. 

Inflationstrycket i ekonomin är förhållandevis svagt. Under 1993 bidrog 
böjda indirekta skatter och stigande importpriser till att ökningen i konsu
mentprisindex blev 4, 7 % • Genomslaget av deprecieringen på importpri
serna för bearbetade varor var ca SO % . På övriga varor tycks genom
slaget däremot i det närmaste varit fullständigt. Den svaga efterfrågan 
tvingade handeln till betydande marginalsänkningar vilket ytterligare däm
pade effekterna i konsumentledet. 

1994 väntas ökningen av konsumentprisindex (KPI) stanna vid ca 
2,5 % , medan uppgången för 1995 beräknas bli 2,8 % , vilket ligger nära 
den övre gränsen för Riksbankens inflationsmål. En relativt hög produk
tivitetstillväxt, skärpt konkurrenslagstiftning samt antagande om en viss 
appreciering av kronan bidrar till att hålla tillbaka prisökningarna. I mot
satt riktning verkar kvardröjande effekter av importprisökningar samt på
verkan på KPl-måttet av höjda indirekta skatter samt förändringar i ränte
bidragen. Den s.k. underliggande inflationen, där KPI rensats från effek
ter av olika politiska beslut och deprecieringens direkta effekter beräknas 
uppgå till 1,1 % under loppet av 1994 och till 2,6 % under loppet av 
1995. Uppgången mellan 1994 och 1995 i den underliggande inflations
takten är sannolikt överdriven. Den metodik som används vid beräk
ningen har troligen överskattat importprisernas bidrag 1993 och under
skattat desamma 1994. Inflationstakten är låg i ett historiskt perspektiv. 
Mot bakgrund av målet om prisstabilitet och efterfrågeläget kan den 
dock betecknas som hög 1995. Detta kan tolkas som ett tecken på att 
pris- och lönebildningen ännu inte anpassats fullt ut avseende förvänt
ningarna med hänsyn till målet om prisstabilitet. Om löneökningarna 
skulle bli lägre än 3,5 % 1994 eller 1995 blir också inflationen lägre, 
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vilket skulle innebära en något större marginal till den övre gränsen för Prop. 1993/94:100 
Riksbankens inflationsmål. Bilaga 1.1 

Utrikeshandeln 

Exportuppgången under andra halvåret av 1993 var mycket kraftig trots 
en svag internationell efterfrågan i OECD-området. Den starka förbätt
ringen av konkurrenskraften möjliggjorde avsevärda marknadsandelsvins
ter. Därtill kommer kraftiga exportökningar till de snabbt växande ekono
mierna i Sydostasien, som successivt blir en allt viktigare marknad för 
den svenska exporten. Under 1994 beräknas den totala exporten, som års
genomsnitt, öka med över 10 % • Efterfrågan i OECD-området återhämtar 
sig samtidigt som svenska exportörer fortsätter att vinna marknadsande
lar. Prognosen innebär en mycket måttlig exportuppgång under lopppet 
av 1994 varför en betydligt kraftigare ökning inte kan uteslutas. Under 
1995 förstärks konjunkturen inom OECD-området ytterligare. De svenska 
marknadsandelsvinsterna väntas dock avta markant. Effekterna av de 
kraftiga relativprissänkningarna 1993 har då minskat samtidigt som ka
pacitetsrestriktioner i de expansiva delarna av svensk industri alltmer 
börjar göra sig gällande. Den totala exportuppgången väntas ändå bli 
7 %. 

Diagram 1.2 BNP, export, privat konsumtion och bruttoinvesteringar. 
Säsongrensade halvårsdata. 

Index 1:o halvåret 1987=100 

150..--~~~~~~~~~~~~~~~~~-----. 

140 ·············--··-·-······--·································································································· -· 

130 ....................................................................................... .! .. ~~g~_~J ................... .. 
120 

110 

100 

.. -. ........................... .,,,:, .. -:. .. :: .. : .. :: .. ~.......................................... . ............................... . 
/ ' 

/ 

' 90 -·······-······················---·····--·-·-------·-----·-----------------·-------··-------'-·----------··-·-----------·····-····-· 
' / ' ,,,. 80 ·····················-···-···········-·······················-.. ·····································'--·...,·-·--::: ......... . 

I Bruttolnvesterlngar I 
70.L-~~~~~~~__'.;:~=====::::::~~___J 
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 199~ 1995 

KlJllor: Statistiska centralbyrån, Konjunkturinstitutet och Finansdepartementet. 

7 



Importen av bearbetade varor ökade 1993 med ca 3 %. Denna utveck- Prop. 1993/94:100 
ling var förvånande med tanke på den mycket &Vaga efterfrågan samt att Bilaga 1 .1 
importerade varor, relativt sett, blev dyrare. En förklaring kan vara att 
exportindustrins användning av importerade insat&varor var betydligt hög-
re än vanligt. Vidare är det på kort sikt &Vårt att byta leverantör, vilket 
medför att effekterna av relativprisförändringar kommer med betydande 
eftersläpning. Under 1994 och 1995 stiger efterfrågan kraftigt inom de 
områden som har ett högt importinnehåll, främst export av bearbetade 
varor och maskininvesteringar. År 1994 väntas dock importuppgången bli 
lägre än denna efterfrågeökning, eftersom de &Venska producenter som 
konkurrerar med importen väntas kunna stärka sin marknadsposition. 
Prisläget är gynnsamt samtidigt som resursutnyttjandet fortfarande är lågt. 
År 1995 förändras dock situationen. Kapacitetsrestriktionerna börjar göra 
sig gällande samtidigt samtidigt som effekterna av relativförbättringen 
1993 klingar av. Den totala importen av varor och tjänster beräknas växa 
med ca 3,5 % respektive 6,5 % under 1994 och 1995. 

Bytesbalansen fortsätter att förstärkas i snabb takt. År 1995 förutses 
överskottet uppgå till drygt 4 % av BNP. Förutom ett successivt tilltagan
de handelsbalansöverskott minskar också underskotten i avkastningen på 
kapital. Detta beror på det sjunkande internationella ränteläget i kombi
nation med att den positiva bytesbalansen innebär betydande nettoamorte
ring av utlandsskulden. 

Tabell 1.3 F6rsörjningsbalans 

Miljarder Procentuell volymförändring 
kr. 1992 

1992 1993 1994 1995 

BNP 1 439,8 -1,9 -2,0 2,4 2,9 
Import 376,7 1,3 -2,0 3,5 6,5 
Tillgång 1 816,5 -1,0 -2,0 2,7 3,9 
Privat konsumtion 776,0 -1,9 -3,9 0,7 2,0 
Offentlig konsumtion 400,3 -0,6 -2,l -1,3 -1,0 

Stat 118,2 1,7 0,0 -1,0 -1,0 
Kommuner 282,0 -1,6 -3,0 -1,5 -1,0 

Brutto investeringar 244,7 -11,0 -14,0 -6,7 7,1 
Näringsliv 127,3 -15,6 -14,6 8,7 11,9 
Bostäder 85,0 -6,4 -22,6 -49,5 -6,5 
Myndigheter 32,4 1,2 2,0 -1,7 -0,7 

Lagerinvesteringar1 -5,9 1,3 -0,2 0,4 0,5 
Export 401,5 2,2 7,4 10,7 7,0 
Anvllndning 1 816,5 -1,0 -2,0 2,7 3,9 
Inhemsk användning 1 415,1 -2,2 -S,S -0,7 2,5 

1 Förändring i procent flV föregående års BNP. 
KtU/or: Konjunkturinstitutet, Statistiska centralbyrån och Finansdepartementet. 
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Inhemsk efterfrågan 

Den inhemska efterfrågan minskade 1993 med drygt 5 %. Nedgången i 
den privala konsumtionen, mätt som årsgenomsnitt, var ca 4 % . Under 
andra halvåret återhämtade sig emellertid konsumtionen påtagligt och 
mycket tyder nu på att denna trend furtsätter. Hushållens realt disponibla 
inkomster beräknas öka med ca 1 % såväl 1994 som 1995. En rad tecken 
tyder också på att tillförsikten och framtidstron hos hushållen nu succes
sivt förstärks. Dessutom är hushållens innehav av kapitalvaror, framför
allt bilar, små och förhållandevis föråldrade vilket kan väntas leda till 
stigande inköp. Varaktigheten och kraften i hushållens furtsatta skuldsa
neringsprocess är dock mycket svårbedömd. Trots den svaga ekonomiska 
utvecklingen under de senaste åren har realinkomsterna, med utantag för 
år 1993, stigit, vilket tillsammans med den svaga konsumtionsutveck
lingen, resulterat i ett högt finansiellt hushållssparande. Skuldsättningen 
har därmed i hög grad och snabbare än i andra länder anpassats med hän
syn till de låga tillgångspriserna. Processen skulle därför inte behöva bli 
lika utdragen som den varit i andra länder, vilket talar för en förhållande
vis stark utveckling av konsumtionen. 

Å andra sidan finns det furtfarande starka motiv för ett furtsatt högt 
sparande varför någon snabb ökning i konsumtionen ändå inte är sanno
lik. Arbetslösheten kommer visserligen att minska något under perioden 
men nivån kommer att förbli hög, såväl i ett historiskt som i ett interna
tionellt perspektiv. Detta innebär att arbetslöshetsrisken kommer att bestå, 
vilket motiverar ett högt sparande. Samtidigt innebär underskotten i de 
offentliga finanserna att risken för framtida inkomstbortfall till följd av 
budgetförstärkningar uppfattas som betydande. En mycket restriktiv kre
ditprövning från banker och kreditinstitut kan också komma att begränsa 
hushållens konsumtion. Prognosen innebär att den privata konsumtionen 
1994 stiger med knappt 1 % och att ökningstakten tilltar till 2 % 1995. 

Den kommunala konsumtionen minskade med hela 3 % under 1993. 
Den kraftiga nedgången innebär att kommuner och landsting i väsentlig 
omfattning börjat anpassa verksamheten till de nya finansiella förutsätt
ningar som gäller. Denna process väntas furtsätta även under 1994 och 
1995, om än i avtagande takt. Också den statliga konsumtionen väntas 
volymmässigt minska under perioden. 

Bruttoinvesteringarna i ni1ringslivet är nu definitivt på väg att vända 
uppåt. Redan 1994 förutses en ökning på närmare 9 % som år 1995 till
tar till ca 12 % . Det är främst inom industrin som expansionen väntas 
ske med en tillväxt av ca 20 % såväl 1994 som 1995. En snabb produk
tionsuppgång, god lönsamhet samt fallande räntor utgör förutsättningarna 
för en så kraftig expansion samtidigt som investeringsnivån blivit starkt 
nerpressad under de senaste åren. Också de ökade satsningarna på infra
strukturinvesteringar inom de statliga affärsverken spelar en betydande 
roll. Trots den avsevärda investeringstillväxten i näringslivet furtsätter de 
totala bruttoinvesteringarna i ekonomin att minska även 1994, då bo-
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stadsinvesteringarna närmast halveras. Återhämtningen av den inhemska Prop. 1993/94: 100 
efterfrågan under 1995 väntas innebära en ökning av investeringarna även Bilaga 1.1 
inom hemmamarknadsorienterade sektorer av ekonomin. De totala brutto-
investeringarna kan därför väntas öka sA pass kraftigt som med 7 % 
1995. 

Diagram 1.3 Bruttoinvesteringar (LP) samt bruttoiovesteringar exklusive 
hostlider (LP och FP), andelar av BNP. 

Andel av BNP, procent 
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Källor: Statistiska centralbyrån och Finansdepartementet. 

De totala bruttoinvesteringarnas andel av BNP har i löpande priser 
minskat från ca 22 % 1989 till ca 13 % 1994. Denna nedgång är dock 
i betydande utsträckning hänförlig till minskat bostadsbyggande. Andelen 
under slutet av 1980-talet drevs ocksA upp av de extremt kraftiga prisök
ningarna inom byggnadssektom som helhet. Diagram 1.3 avser att visa 
betydelsen av dessa båda faktorer. Mätt i fasta priser kommer investe
ringskvoten avseende annat än bostäder att vara ungefär lika hög 1995 
som i början av 1980-talet. 

Förändringar i lagerhållningen hade stor betydelse för BNP-utveck
lingen under 1991och1992. Under perioden 1993-1995 väntas emellertid 
lagerbidragen bli tämligen blygsamma. Lageravvecklingen tilltog nAgot 
under 1993. Under de kommande Aren väntas lagren ge ett positivt BNP
bidrag pA ca 112 procentenhet per Ar. När industriproduktionen gradvis 
tilltar kommer behovet av lager av insatsvaror och varor i arbete att öka. 
Därtill kommer att takten i avvecklingen av de stora färdigvarulager, som 
ofrivilligt byggdes upp i den tidigare nedgångsfasen, nu successivt avtar. 
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Tabell 1.4 Bidrag till BNP-tillvixten 
Procent av föregående Ars BNP 

1991 1992 1993 1994 

Privat konsumtion 0,6 -1,0 -2,l 0,4 
Offentlig konsumtion 0,9 -0,2 -0,6 -0,4 

Brutto investeringar -1,9 -2,3 -2,6 -1, 1 
Lager investeringar -1,7 1,3 -0,2 0,4 
Nettoexport 1,0 0,3 3,5 3,1 

BNP -1,1 -1,9 -2,0 2,4 

Anm.: På grund av avrundning summerar inte alltid delarna till totalen. 
Källor: Statistiska centralbyrån och Finansdepartementet. 

1995 

1,0 
-0,3 

1,1 
0,5 
0,6 

2,9 

Under 1993 minskade BNP med ca 2 % . Den duala situationen i eko
nomin åskådliggörs av att nettoexporten gav ett positivt bidrag till till
växten på närmare 3 procentenheter. 1994 väntas nettoexportens bidrag 
bli av samma storleksordning. 

Det negativa bidraget från bruttoinvesteringama avtar samtidigt som 
konsumtionen stabiliseras. Den totala BNP-tillväxten väntas uppgå till 
nära 2,5 % för att sedan öka till närmare 3 % 1995. Såväl konsumtionen 
som investeringarna ger då betydande positiva bidrag till tillväxten. Ex
pansionen av den inhemska efterfrågan medför också en tilltagande im
portökning. Därigenom kommer nettoexportens positiva bidrag till till
växten att dämpas kraftigt. 

Tabell 1.5 Nyckeltal 
Årlig procentuell förändring 

1992 1993 1994 1995 

Disponibel inkomst 2,7 -3,4 1,0 1,2 
Sparkvot (nivå) 7,4 7,8 8,1 7,4 
Industriproduktion -0,7 2,2 8,5 6,0 
Relativ enhetsarbetskostnad -3,7 -25,3 -1,2 3,8 
Handclsbalans (mdr. kr.) 34,l 58,4 86,7 103,5 
Bytesbalans (mdr. kr.) -31,3 3,6 44,6 67,I 
~ytesbalans (% av BNP) -2,2 0,2 3,0 4,2 
Oppen arbetslöshet(% av arbets-

kraften) 5,3 8,2 8,0 7,2 
Arbetsmarknadspolitiska 

åtgärder(% av arbetskraften) 3,7 4,7 6,4 7,0 

Källor: Konjunkturinstitutet, Statistiska centralbyrån och Finansdepartementet. 

9 Riksdagen 1993194. I .111ml. l\ir /f!O Hilaga I 
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Diagram 1.4 Faktisk och potentiell BNP 
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Kllllor: Statistiska centralbyrån, Konjunkturinstitutet och Finansdepartementet. 

Diagram 1.5 BNP och produktivitet i Sverige 1981-1995 

Årlig procentuell förändring 
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Kllllor: Konjunkturinstitutet, Statistiska centralbyrån och Finansdepartementet. 

Arbetsmarknad 

Situationen på arbetsmarknaden har försämrats dramatiskt de senaste 
åren. Produktionen har fallit samtidigt som produktiviteten stigit markant. 
Antalet sysselsatta personer 1993 var i genomsnitt 490 000 eller 11 % 
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färre än 1990. Arbetslösheten uppgick vid slutet av 1993 till drygt 8 % 
av arbetskraften samtidigt som ytterligare ca 5 % är engagerade i arbets
marknadspolitiska åtgärder. En viss stabilisering av sysselsättningen kun
de dock skönjas under slutet av 1993, främst när det gäller antalet arbe
tade timmar. 

Trots den förhållandevis goda tillväxten under de närmaste Aren kvar
står stora obalanser på arbetsmarknaden. Produktiviteten väntas fortsätta 
att stiga tämligen starkt samtidigt som det finns en stor potential till ökad 
arbetsutbud. När efterfrågan på arbetskraft börjar tillta kan man därför 
törvänta sig en relativt stor följsamhet i utbudet. Därför sjunker arbetslös
heten långsamt. En gradvis ökning av de arbetsmarknadspolitiska åtgär
derna till befintliga ramar tillsammans med vissa positiva effekter av det 
generella sysselsättningsstödet (GAS) innebär att den öppna arbetslöshe
ten, mätt som årsmedeltal, ändå bedöms minska något 1994. Summan av 
antalet personer i öppen arbetslösheten och antalet personer i konjunk
turberoende arbetsmarknadspolitiska åtgärder väntas dock fortsätta öka 
1994. Under 1995 förutses en viss nedgång av siväl den öppna arbetslös
heten som i det totala antalet personer utanför den reguljära arbetsmark
naden (antalet öppet arbetslösa plus antal i konjunkturberoende åtgärder). 

Sparande 

Det offentliga finansiella sparandet har de senaste Aren försämrats kraf
tigt, huvudsakligen till följd av recessionen, som i sin tur sammanhänger 
med en mycket stor ökning av det privata sparandet. Underskottet upp
gick 1993 till 13,5 % av BNP. Underskottet minskar successivt under 
1994 och 1995, men är fortfarande stort. Med den beräkningsteknik som 
används kan ca 3/4 av underskottet bero på det onormalt låga kapacitets
utnyttjandet i ekonomin medan 1/4 är av mer strukturell natur. Även om 
en förhållandevis liten del av underskottet kan betraktas som s.k. struktu
rellt är situationen allvarlig. En relativt lång period med stora underskott 
innebär en kraftig ökning av statsskulden. Därigenom ökar ränteutgifterna 
i framtiden vilket tränger ut andra angelägna offentliga utgifter. Därtill 
är beräkningarna av det strukturella underskottets storlek behäftade med 
stor osäkerhet särskilt avseende framtida år, bl.a. som en följd av svårig
heter att bedöma vilken arbetslöshet som kan upprätthållas utan att löner
na accelererar. 

Prop. 1993/94:100 
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Diagram 1.6 Finansiellt sparande i privat och offentlig sektor samt bytesbalans 

Andel av BNP, procent 
15-r-~~~~~~~~~~~~~~~~~-==i 

10 ....................................................................... .! Privat sektor b ................... . 

5 

-5 

-10 

-15..L,_~~~~~~~~~~~~~~~~~~--l 

1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 

KlJllor: Konjunkturinstitutet, Statistiska centralbyrån och Finansdepartementet. 

Tabell 1.6 Sparande 
Procent av BNP i löpande priser 

1992 1993 1994 1995 

Bruttosparande 14,.5 14,l 1.5,l 17,1 

Realt sparande 16,6 14,0 ll,3 ll,9 
Fasta investeringar 17,0 14,7 12,6 12,S 
Lager investeringar -0,4 -0,7 -0,3 0,1 

Finansiellt sparande -l,l O,l 3,0 4,2 
Offentlig sektor -7,4 -13,5 -11,1 -10,2 
Hushåll 5,0 5,7 6,2 5,6 
Företag 0,2 8,0 7,8 8,8 

Kllllor: Konjunkturinstitutet, Statistiska centralbyrån och Finansdepartementet. 

Det mycket höga pri vala finansiella sparandet innebär dock att bytesba
lansen visar allt mer betydande överskott trots det stora offentliga under
skottet. År 1995 beräknas bytesbalansöverskottet uppgå till drygt 4 % av 
BNP, vilket är anmärkningsvärt mycket vid en internationell jämförelse. 
Det finns dock flera skäl till att Sverige bör ha ett stort överskott i nu
varande läge. Under en period med extremt låga bostadsinvesteringar bör 
sparandet på detta sätt kanaliseras till utlandet. I samma riktning verkar 
den d~mografiska situationen under 1990-talet, där andelen pensionärer 
är torhållandevis låg. Därtill kommer att det relativa resursutnyttjandet 
tormodligen är lägre i Sverige än i omvärlden. 
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Kapitalmarknaden 

Spänningarna pA de europeiska valutamarknaderna ledde i augusti 1993 
till att medlemsländerna inom valutasamarbetet EMS tvingades bredda 
handgränserna från +/- 2,25 % till +/- 15 %. övergången till ett mer 
flexibelt växelkurssystem har bidragit till att räntenivåerna i Europa har 
sjunkit. Hittills har de flesta länderna dock varit försiktiga med att an
vända de nya penningpolitiska möjligheterna till räntesänkningar. Växel
kursrörelserna har av denna anledning varit relativt små mellan de olika 
ERM-valutorna. Om denna utveckling består kommer den tyska ränteut
vecklingen att även furtsättningsvis vara styrande för de flesta europeiska 
länder. 

I Sverige har räntorna successivt fallit sedan kronan började flyta. Rän
tefallet har i hög grad bidragit till en stabilisering av situationen i den 
finansiella sektorn. Nedgången i räntenivån har dock begränsats av den 
osäkerhet som rått om bl.a. kronans depreciering och om det parlamente
riska läget. Utvecklingen av aktiekurserna pA Stockholmsbörsen var dock 
mycket stark under 1993. 

Prop. 1993/94: 100 
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2 Internationell utveckling 

2.1 Sammanfattande översikt 

Konjunkturuppgången i OECD fortsätter, men är ovanligt svag i ett his
toriskt perspektiv. Det föreligger fortfarande stora skillnader mellan län
derna om var i konjunkturcykeln de befinner sig. Uppgångsfusen leds av 
USA och övriga anglosaxiska länder, medan konjunkturen förefaller ha 
stabiliserats i flertalet europeiska länder. Samtidigt fortsätter försämringen 
i Japan. Återhämtningen i USA bar nu pågått i två år och tycks stå på so
lid grund. Även i Storbritannien verkar återhämtningen vara säkerställd. 

Diagram 2.1 BNP-tillväxt i USA, Japan och västra Tyskland 

Årlig procentuell förändring 
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KIUla: OECD. 

Av de stora länderna kommer den högsta tillväxten under prognosperio
den att noteras för USA där BNP-tillväxten beräknas uppgå till 3 114 % 
1994 för att därefter sjunka något. I Kontinentaleuropa förutses en svag 
återhämtning under loppet av 1994 och i OECD-Europa beräknas BNP
tillväxten till 1 1/4 %. Av de europeiska länderna förutses den svagaste 
utvecklingen i västra Tyskland. Även 1995 kommer tillväxten att bli 
dämpad. Den finska ekonomin fortsätter att utvecklas svagt under prog
nosperioden. Den kraftiga tudelningen mellan den snabbt växande export
inriktade delen av ekonomin och en mycket låg efterfrågan i den in
hemska sektorn kommer att kvarstå. För OECD som helhet beräknas 
BNP-tillväxten till 2 % 1994, för att sedan öka till 2 112 % 1995. Infla
tionstrycket kommer att vara lågt och den årliga prisstegringstakten kom
mer att understiga 3 % • 
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Tabell 2.1 Bruttonationalproduktens utveckling i vissa OECD-länder 
Årlig procentuell förändring 

Andel av 
OECD
områdets 
totala 
BNP i %1 

Förenta staterna 36,0 
Japan 19,2 
Viistra Tyskland 8,8 
Frankrike 7 ,0 
Storbritannien 5 ,5 

Danmark 0,8 
Finland 0,7 
Norge 0,7 
Sverige l,3 

Norden2 2,2 
OECD-Europa 38,2 

OECD-totalt 

1 1987 Ars BNP. 
2 Exklusive Sverige. 

1991 

-0,7 
4,0 
3,7 
0,7 

-2,2 

1,2 
-7,l 
1,9 

-I, I 

-1,2 
l, l 

0,9 

Källor: OECD och Finansdepartementet. 

1992 1993 1994 

2,6 2,7 3,3 
1,3 -0,5 0,5 
l,6 -2,0 0,2 
1,4 -1,0 0,8 

-0,6 2,0 2,8 

1,0 0,0 2,2 
-4,0 -2,6 0,5 
2,9 1,3 2,5 

-1,9 -2,0 2,4 

0,1 -0,4 1,8 
0,8 -0,7 1,2 

1,6 0,7 1,9 

1995 

3,0 
2,5 
1,3 
2,2 
2,7 

2,7 
2,0 
2,5 
2,9 

2,4 
2,2 

2,6 

Behovet i den privata sektorn att anpassa skulderna till lägre nivåer 
kommer att fortsätta att verka återhållande på utvecklingen i många 
OECD-länder de närmaste åren. Även om saneringsprocessen har pågått 
en tid är skuldsättningen i den privata sektorn historiskt sett hög i många 
länder. Skuldanpassningen har kommit längst i USA, men är trots de låga 
räntorna ännu inte avslutad. Detta återspeglas i att takten i den ekonomis
ka återhämtningen är förhållandevis måttlig. I Storbritannien har sänk
ningen av de korta räntorna inneburit kraftigt minskade ränteutgifter för 
hushållen och därmed ökat konsumtionsutrymmet. Skuldstocken har hit
tills dock endast sjunkit marginellt. 

Finanspolitiken i flertalet OECD-länder inriktas på budgetkonsolidering 
på medellång sikt. Många länder har i enlighet med detta infört medel
fristiga konsolideringsprogram. Budgetunderskottet i den offentliga sek
torn uppgick 1993 till i genomsnitt ca 4 112 % av BNP i OECD och i 
OECD-Europa ca 6 3/4 %. Det konjunkturrensade underskottet var i ge
nomsnitt 3 1/2 % av BNP i OECD. Den allvarliga budgetsituationen har 
inneburit att utrymmet för stimulanser i flertalet länder är ytterst be
gränsat och samtidigt har verkan av de automatiska stabilisatorerna i 
många länder begränsats. Under 1994 kommer finanspolitiken att stramas 
åt något i OECD som helhet. De enda länder som beslutat om stimulan
ser på kort sikt är Danmark och Japan. Den offentliga sektorns höga 
skuldsättning är ett problem i många länder. Skulden i offentlig sektor, 
mätt som andel av BNP, har i de flesta länder ökat för varje lågkonjunk
tur. 
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Tabell 2.2 Den konsoliderade offentliga sektorns finansiella sparande 
Kalenderår, procent av BNP 

1990 1991 1992 

Förenta staterna 1 -2,5 -3,4 -4,5 
Japan 2,9 3,0 0,7 
Tyskland -2,l -3,2 -2,6 
Frankrike -1,5 -2,l -3,9 
Storbritannien -1,3 -2,7 -6,2 

Danmark -1,5 -2,2 -2,5 
Finland 5,3 -1,5 -6, l 
Norge 2,5 -0,2 -2,8 
Sverige 4,2 -1,2 -7,4 

OECD-Europa2 -3,7 -4,4 -5,1 

OECD-totalt2 -2,1 -2,9 -4,0 

1 Exkl. kostnader tör inlåningstörsäkringen. 
2 1991 Ars BNP-vikler och köpkraftspariteter. 
KlJllor: OECD och Finansdepartemenlet. 

1993 

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

-4,3 
-9,1 
-3,2 

-13,5 

-6,8 

-4,6 

De stora räntedifferenserna i OECD-omrädet mellan USA och Japan å 
ena sidan och de europeiska länderna å andra sidan minskade under 
1993. Under prognosperioden kommer rmtedifferensen i de korta räntor
na att skifta så att korträntorna i USA betydligt överstiger nivån i Tysk
land och Japan. I USA är penningpolitiken sedan en tid expansiv och har 
kombinerats med ett program för medelfristig budgetkonsolidering. Den 
reala korta räntan är omkring 0 % • Penningpolitiken i USA förutses stra
mas åt under 1994 när kapacitetsutnyttjandet stiger och BNP-gapet krym
per. I Japan ligger diskontot på en rekordlåg nivå, 1,75 %. Fortsatt 
sjunkande korta räntor kan dock inte uteslutas, även om utrymmet är be
gränsat. Trots de låga räntorna har yenen apprecierats kraftigt mot samt
liga valutor. Den effektiva apprecieringen sedan det första halvåret 1992 
uppgår till ca 30 % . I Europa föll såväl de långa som de korta räntorna 
betydligt under 1993. De långa räntorna i Tyskland är nu nära den nivå 
där räntorna bottnat i tidigare recessioner, medan de korta räntorna ännu 
inte nått den nivån. 

Utvecklingen på valutamarknaderna under 1993 var dramatisk. Yenen 
apprecierades kraftigt och i Europa ändrades förutsättningarna för valuta
politiken väsentligt efter beslutet att vidga fluktuationsbanden inom ERM 
till + /- 15 % . Beslutet har lett till att situationen på valutamarknaderna 
åter stabiliserats. De minskade spänningarna är också en följd av att de 
tyska räntorna har fortsatt att sjunka. Räntemarginalen mot D-marken har 
överlag krympt. De tyska räntorna förefaller dock fortfarande utgöra ett 
golv för räntorna i flertalet europeiska länder, varför dessa väntas följa 
efter de förväntade fortsatta lättnaderna av penningpolitiken i Tyskland. 

Inflationen i OECD dämpades ytterligare under 1993 och uppgick i ge
nomsnitt till ca 2, 7 % . Inflationen fortsatte att stiga i Tyskland under in
ledningen av året, men har därefter gradvis dämpats. I de länder vars va
lutor deprecierats har inflationen ökat mindre än väntat. Den svaga efter
frågan har gjort att ökade importpriser ännu inte har slagit igenom i kon
sumentledet. Under prognosperioden väntas ett fortsatt lågt inflationstryck 

Prop. 1993/94:100 
Bilaga 1.1 

18 



i OECD-området. Inflationen beräknas ligga omkring 3 % under såväl Prop. 1993/94: 100 
1994 som 1995. En viss uppgång kan förutses i USA, medan inflationen Bilaga 1.1 
i OECD-Europa kommer att falla något. 

Tabell 2.3 Konsumentpriser och arbetslöshet i vissa OECD-lllnder 

1991 1992 1993 1994 1995 

KPI1 

Förenta staterna 4,2 3,0 3,0 3,5 3,5 
Japan 3,3 1,7 1,0 1,2 2,0 
Västra lYskland 3,5 4,0 4,1 3,0 2,5 
Frankrike 3,2 2,4 2,2 2,0 2,0 
Storbritannien 5,9 3,7 1,8 3,8 4,0 

Danmark 2,4 2,1 1,5 2,8 3,0 
Finland 4,1 3,0 2,5 2,8 3,2 
Norge 3,4 2,3 3,0 2,5 2,5 
Sverige 9,4 2,3 4,7 2,5 2,8 

OECD-Europa 4,7 3,8 3,3 3,1 3,0 

OECD-totalt 4,2 3,0 2,7 2,8 3,0 
Arbetslöshet2 

OECD-Europa 8,6 9,6 10,8 11,5 11,7 
OECD-totalt 7,1 7,8 8,2 8,5 8,5 

1 Årlig procentuell förändring. 
2 Procent av arbetskraften. 
Kllllor: OECD och Finansdepartementet. 

Arbetslösheten steg under 1993 i OECD som helhet. Bakom detta 
döljer sig en nedgång i USA till ca 6,5 % , medan arbetslösheten i 
OECD-Europa steg till rekordnivåer, ca 11 % . Åtgärder att minska 
arbetslösheten har givits högsta prioritet i de europeiska länderna. Be
dömningen är att det krävs en BNP-tillväxt på över 2 % för att minska 
arbetslösheten, vilket innebär att arbetslösheten i Europa inte kommer att 
sjunka förrän mot slutet av 1995. 

Vtirldshandeln ökade med endast ca 3 % 1993. Sveriges exportmark
nadstillväxt var ännu mindre. När återhämtningen tar fart under prognos
perioden väntas en gradvis uppgång av tillväxten i världshandeln till drygt 
6 % 1995. 

I Sydostasien finns världens snabbast växande ekonomier och över hälf
ten av världens befolkning. Staterna inom området är heterogena i många 
avseenden och befinner sig i olika utvecklingsstadier. De stater där ut
vecklingen nått längst och är som mest intensiv kännetecknas av en bety
dande framgång vad gäller makroekonomisk stabilisering och handelslibe
ralisering. De huvudsakliga orsakerna till den snabba tillväxten har varit 
en snabb investeringstillväxt och stor satsning på utbildning. Området är 
till viss del beroende av utvecklingen i OECD-länderna, främst USA, 
men beroendet har minskat i betydelse. Japan är den viktigaste investera
ren. Även Kinas, Taiwans och Koreas betydelse har ökat. På senare år 
är det framför allt utvecklingen i Kina som har haft störst inverkan på de 
övriga staterna i regionen genom ökad import. BNP-tillväxten i Sydost
asien, exklusive Kina beräknas till ca 6-7 % de närmaste åren. I Kina, 
beräknas BNP-tillväxten, 1993 ha varit ca 13 % för andra året i rad, men 
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det finns risk för överhettning då inflationen väntas uppgå till ca 20 % 
1993. Inflationen i området som helhet förväntas uppgå till ca 6-7 % un
der 1993 och 1994. 

Ostikerhetsmomenten i prognoserna är fortfarande stora. Osäkerheten 
är störst i Japan, Finland och Kontinentaleuropa. Många kontinentaleuro
peiska länder befinner sig nära botten i konjunkturfasen men både tid
punkten för och styrkan i uppgången är svår att beräkna. För hela OECD 
förefaller emellertid riskbilden vara balanserad mellan möjligheter till 
starkare tillväxt än beräknat och risken för en svagare utveckling. 

I Kontinentaleuropa utgör utvecklingen i den privata konsumtionen ett 
betydande osäkerhetsmoment. Budgetåtstramningar som till stor del riktas 
mot hushållen, fortsatt stigande arbetslöshet och låga löneökningar med
för på kort sikt en svag utveckling av hushållens disponibla inkomster i 
flertalet länder, men ökar samtidigt utrymmet för lägre räntor. Prognosen 
förutsätter att hushållens sparkvot sjunker något under prognosperioden, 
något som i ljuset av bl.a. stigande arbetslöshet får bedömas som osäkert. 
I Japan är skuldanpassningen ännu inte avslutad och det är svårt att be
döma när denna process är avklarad. Det är också osäkert om den starka 
yenkursen kommer att bestå. I Finland syns vissa tecken på att botten i 
den inhemska efterfrågan snart har passerats, vilket prognosen också ut
går ifrån. Signalerna är dock inte entydiga. Den mycket höga arbetslös
heten medför en risk för att såväl privat konsumtion som investeringar 
utvecklas sämre än väntat. 

Den penningpolitiska hållningen i ERM-ländema är ett annat osäker
hetsmoment. Den ökade flexibiliteten som de vidgade fluktuationsbanden 
medför har inte utnyttjats. Länderna förefaller inte uppleva det som om 
det penningpolitiska handlingsutrymmet i praktiken har ökat. Bundes
banks agerande kommer därmed sannolikt att faställa ramarna för pen
ningpolitiken även i fortsättningen. Det är dock värt att poängtera att ris
kerna vad gäller penningpolitiken både är på uppåtsidan och nedåtsidan. 
Bundesbank kan komma att lätta penningpolitiken snabbare än beräknat 
om inflationsutvecklingen blir gynnsam. I USA kan centralbanken, om 
inflationen tilltar, strama åt penningpolitiken tidigare än beräknat. 

Effekten av konsolideringen av de offentliga finanserna i OECD är svår 
att beräkna. Den återhållande effekten av budgetsaneringen motverkas av 
att den möjliggör lägre räntor och att den ekonomiska politiken kan upp
fattas som mer trovärdig. Nettoeffekten av detta är svårbedömd. 

Slutligen bör nämnas att utvecklingen av handeln inom EG är osäker. 
I och med genomförandet av den inre marknaden har handelsstatistiken 
lagts om från att baseras på tullstatistik till att grundas på momsredovis
ningen. Omläggningen har medfört att någon statistik för den interna EG
handeln 1993 ännu inte publicerats. Utvecklingen av denna bygger därför 
på uppskattningar. 

Prop. 1993/94: 100 
Bilaga 1.1 
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2. 2 Länderöversikter 

Förenta staterna 

BNP-tillväxten i den amerikanska ekonomin bedöms ha uppgått till 2,8 % 
1993. Efter en till synes svagare ekonomisk utveckling under första halv
året 1993 tycks tillväxten åter tagit furt under det andra halvåret. Den 
underliggande utvecklingen av inhemsk efterfrågan har dock varit stabi
lare än vad BNP-siffrorna givit sken av. Återhämtningen i USA har nu 
pågått så länge som 2 l /2 år. Den revidering av nationalräkenskaperna 
för åren 1990-92 som nyligen genomfördes innebar också att den beräk
nade tillväxten höjdes med i genomsnitt 1/2 procentenhet per år. 

Den privata konsumtionen har vuxit i relativt god fart trots en svag ut
veckling av de disponibla inkomsterna och trots att en viss skuldanpass
ning sannolikt återstår. Hittills har hushållen delvis kunnat öka konsum
tionen genom att minska sitt sparande, men den utvecklingen bedöms inte 
fortsätta framöver. Företagens vinster har stigit kraftigt och i takt med 
detta har maskin- och utrustningsinvesteringarna ökat markant. Även bo
stadsinvesteringarna tycks ha tagit furt under andra halvåret. Neddrag
ningarna av försvarsutgifterna de senaste två åren har lett till minskad 
offentlig konsumtion. Handelsbalansen har fortsatt att försämras dels be
roende på att exporten hämmats av dollarns appreciering gentemot vissa 
konkurrentländer, dels på den svaga konjunkturen i omvärlden och slut
ligen den tilltagande importefterfrågan. 

Kongressen och administrationen kunde i början av augusti enas om ett 
budgetförsJag. Det innebär att stimulansdelen av presidentens förslag slo
pats, medan kraven på budgetkonsolidering ökat ytterligare något. Bespa
ringarna är ungefär lika fördelade mellan skattehöjningar och utgiftsned
skärningar och genomförs successivt under 1994-1998. Åtgärderna upp
går till ca 1/2 % av BNP 1994 för att öka till motsvarande 2 % av BNP 
1998. Trots saneringsprogrammet väntas underskottet uppgå till knappt 
3 % av BNP 1998. 

Penningpolitiken har hittills under återhämtningen varit expansiv. Såväl 
korta som långa räntor föll under första delen av 1993, varefter ränte
fallet har upphört. De långa räntorna har den senaste tiden börjat stiga. 
Den stigande efterfrågan och det ökade kapacitetsutnyttjandet innebär att 
centralbanken väntas motverka tendenser till tilltagande inflation genom 
en uppdragning av räntorna. 

Tillväxten väntas även fortsättningsvis ledas av företagens investeringar 
och den privata konsumtionen. Sysselsättningen förutses nu växa snabbare 
än tidigare vilket påverkar konsumtionen positivt genom stigande disponi
bel inkomst, men också genom en ökad optimism och framtidstro hos 
hushållen. Inflationstrycket förväntas bli måttligt. Mot denna bakgrund 
väntas tillväxten uppgå till 3 1/4 % 1994 och 3 % 1995. 

Prop. 1993/94:100 
Bilaga 1.1 
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Japan 

Recessionen i den japanska ekonomin blev betydligt djupare än vad som 
tidigare förutsågs. Trots omfattande penning- och finanspolitiska stimu
lanser har fallet i inhemsk efterfrågan inte kunnat förhindras. Bytesba
lansöverskottet mätt i US-dollar har växt till rekordnivåer på grund av 
bl.a. den kraftiga apprecieringen av yenen och en minskande import. 
BNP bedöms ha minskat med 112 % 1993. 

Hushållens konsumtion utvecklades svagt 1993 mot bakgrund av fall
ande övertidsuttag, lägre bonusutbetalningar och ökad risk för friställ
ning. Nybilsregistreringarna och detaljhandelsförsäljningen fortsatte att 
minska. Nedgången i företagens investeringar fördjupades under första 
halvåret 1993. Yenens appreciering har slagit hårt mot företagens vinster. 
Detta bidrog till att Tokyobörsen i november föll med ca 25 % • 

Regeringen har sedan augusti 1992 presenterat inte mindre än tre sti
mulanspaket vilka sammantaget föreslår åtgärder motsvarande drygt 6 % 
av BNP. Åtgärderna har i huvudsak varit inriktade mot tidigareläggning 
av offentliga investeringsprojekt. Stimulanseffekterna på ekonomin tycks 
emellertid ha uteblivit. 

Diskontot har sänkts successivt i drygt två år och är nu rekordlåga 
1,75 %. Det kan inte uteslutas att ytterligare sänkningar genomförs. 
Effekten av en sådan torde vara begränsad. FemArsräntan är för närva
rande 3,8 % medan tremånadersräntan sjunkit till 2,3 %. 

Utsikterna för den japanska ekonomin på kort sikt måste betecknas som 
mycket dystra. Företagens investeringar och privat konsumtion väntas ta 
fart först under andra halvåret 1994. Utrikeshandeln kommer att ge mind
re bidrag till tillväxten i takt med att export- och importvolymerna an
passas till den högre yen-kursen. Det finns en viss möjlighet att markna
den omvärderar yenkursen under intryck av det allvarliga läget i ekono
min. Bostadsbyggande och offentliga investeringar väntas dock växa 
snabbt under 1994 för att mattas under 1995. Sammantaget bedöms BNP
tillväxten uppgå till endast 112 % 1994 och 2 112 % 1995. 

Västeuropa 

BNP föll kraftigt under det första halvåret 1993 men har därefter stabili
serats. Många länder befinner sig kring den nedre vändpunkten av kon
junkturförloppet, varför bedömningarna är osäkra. Utvecklingen i Tysk
land är som vanligt en nyckelfaktor för tillväxtutsikterna. 

Det kraftiga fallet i BNP i vlistra Tyskland under inledningen av 1993 
har inte fortsatt utan den tyska konjunkturen har åtminstone för tillfället 
stabiliserats. Osäkerheten om huruvida detta betyder att ekonomin nu vänt 
uppåt är dock stor. Konjunkturläget är svårtolkat med skiftande signaler 
från olika konjunkturvariabler. Fallet i industriproduktionen har t.ex. 
upphört, men enligt enkätundersökningar planerar industrin fortsatta pro
duktionsminskningar. Industrins konkurrenskraft har försämrats genom 
att D-marken har apprecierats och att enhetsarbetskraftskostnaderna stigit 

Prop. 1993/94: 100 
Bilaga 1.1 
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snabbare än i konkurrentländerna. Det kan inte uteslutas att BNP efter att Prop. I 993/94: 100 
ha ökat något under andra halvåret 1993 återigen filller under det första Bilaga I. I 
halvåret 1994 och att en uthållig återhämtning inleds först därefter. Under 
1993 beräknas BNP ha fallit med 2 % . 

Inflationen låg kvar över 4 % under första halvåret 1993, men har där
efter dämpats. Under det andra halvåret 1993 uppgick den till ca 2,5 % 
i årstakt. De största prisökningarna under 1993 registrerades inom ser
vicesektorn och genom att momsen höjdes med en procentenhet vid års
skiftet. Arbetslösheten steg från 1,8 miljoner personer i mitten av 1992 
till drygt 2,3 miljoner arbetssökande i oktober 1993. 

Budgetunderskottet i den konsoliderade offentliga sektorn beräknas ha 
uppgått till 4 % av BNP 1993. Inkluderas även underskotten från privati
seringsbolaget i östra Tyskland, Treuhandanstalt, och de statliga järn
vägarna uppgick underskottet till över 7 % av BNP. De konsoliderings
åtgärder som beslutats väntas medföra att underskottet i den konsolidera
de offentliga sektorn sjunker till drygt 3 % 1994. Budgeten under inne
varande år innebär bl.a. att transfereringarna till hushållen skärs ned, att 
lönerna fryses i den offentliga sektorn, att egenavgifterna till pensionen 
höjs och att skatten på olja och försäkringar ökar. Tillsammans innebär 
detta budgetförstärkningar på sammanlagt 60 miljarder DEM, vilket mot
svarar ca 2 % av BNP. Under 1995 återinförs det s.k. solidaritetstillägget 
på inkomstbeskattningen, vilket höjer marginalskatten. Finanspolitiken 
ger en restriktiv effekt under såväl 1994 och 1995. Bundesbank har fort
satt de gradvisa sänkningarna av marknadsräntorna. Diskontot har sänkts 
från toppnivån 8,75 % till 5,75 % i dagsläget. Penningmängdsökningen 
har dämpats och har närmat sig det intervall som Bundesbank satt som 
mål. 

En uthållig vändning i den tyska konjunkturen förutses först under 
andra halvåret 1994, vilket ger en genomsnittlig BNP-tillväxt på endast 
1/4 % 1994. Den privata konsumtionen utvecklas svagt till följd av låga 
löneökningar, stigande arbetslöshet och minskade transfereringar till hus
hållen. Prognosen innebär en svagt sjunkande sparkvot, vilket måste be
dömas som osäkert mot bakgrund av att arbetslösheten kommer att öka. 
Investeringarna fortsätter att fulla under I 994. Nettoexporten förväntas 
ge ett positivt bidrag till BNP främst på grund av en mycket svag import
utveckling. Den dåliga konkurrenskraften begränsar möjligheten till drag
hjälp från utlandet. De sjunkande räntorna innebär däremot ett stöd för 
konjunkturuppgången. Under 1995 väntas ekonomin att förbättras, men 
tillväxten beräknas stanna på mycket måttliga 1 1/4 %. 

Inflationen kommer att sjunka under 1994 till i genomsnitt 3 %. Låga 
löneökningar och den låga inhemska efterfrågan borgar för en sjunkande 
inflation även 1995. Det innebär att Bundesbank kan fortsätta att lätta på 
penningpolitiken under prognosperioden. De långa räntorna väntas dock 
inte komma att sjunka nämnvärt mycket mer under prognosperioden. 

Återhämtningen i den brittiska ekonomin har nu pågått i drygt ett år 
och BNP-tillväxten 1993 uppgick till ca 2 % . Framför allt har den lättare 
penningpolitiken men också pundets depreciering varit drivande krafter 
bakom återhämtningen. De lägre räntorna har väsentligt förbättrat hus-
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hAllens ekonomiska situation. Hushållen är högt skuldsatta och bostads- Prop. 1993/94:100 
lånen följer de rörliga räntorna, vilket gör att de tämligen snabbt får ta Bilaga 1.1 
del av räntesänkningen. Uppgången i den privata konsumtionen har lett 
återhämtningen, medan en mer markant uppgång i investeringarna väntas 
först 1994. 

Inflationen har dämpats till rekordlåg nivå. De stigande importpriserna 
har ännu inte slagit igenom i konsumentledet. Även löneökningarna befin
ner sig på historiskt låga nivåer. Exkluderas effekten av de kraftigt sjunk
ande räntorna ur inflationsstatistiken har dock inflationen stigit något den 
senaste tiden. Den ökande ekonomiska aktiviteten har lett till oväntat 
snabbt fallande arbetslöshet. Det är främst en följd av att företagen var 
alltför pessimistiska i sina bedömningar under valutaoron förra året och 
nu återanställer personal, men också av att arbetsmarknadens flexibilitet 
har ökat. 

Budgetunderskottet växte kraftigt under 1993 och uppgick till ca 8 pro
cent av BNP. För budgetåret 94/95 väntar regeringen att underskottet ska 
sjunka till knappt 6 procent av BNP för att i stort sett vara eliminerat 
under budgetåret 1998/99. För budgetåret 1994/95 föreslås bl a att mer
värdesskatt på hushållsel införs, att skatten på drivmedel, tobak och för
säkringar höjs. Inkomstskatteskalorna inflationsjusteras inte. De offentliga 
lönekostnaderna hålls realt oförändrade under tre år. Efter den kraftiga 
initiala deprecieringen av pundet har växelkursen gradvis stärkts. Dep
recieringen mot D-marken uppgår i dagsläget till ca 8 % . Basräntan låg 
länge oförändrad på 6 %, men sänktes i mitten av november 1993 till 
5,5 %. 

Återhämtningen väntas tillta i styrka under 1994 och BNP-tillväxten be
räknas till 2 3/4 % . Den starkaste uppgången sker i bruttoinvesteringama 
som väntas öka med 5 % 1994. Den fortsatt höga skuldsättningen bland 
hushållen och höjningar av vissa indirekta skatter håller tillbaka utveck
lingen i den privata konsumtionen något. Såväl export som import väntas 
ta fart under 1994. Storbritanniens höga importbenägenhet utgör samtidigt 
en begränsning för den ekonomiska tillväxten. BNP väntas 1995 växa 
med 2 3/4 %. 

Inflationen förutses stiga under prognosperioden till följd av sjunkande 
arbetslöshet, ökat kapacitetsutnyttjande och av att de ökade importpriser
na får genomslag i konsumentledet. Det gör att regeringens inflationsmål 
på 1-4 % kan bli svårt att hålla mot slutet av prognosperioden. 

Denfranska ekonomin utvecklades svagt under 1993 och BNP beräknas 
ha fallit med omkring I % . Den privata konsumtionen ökade något sam
tidigt som investeringarna uppvisade ett kraftigt fall. Ökande arbetslöshet, 
svag utländsk efterfrågan och höga realräntor dämpade den inhemska ak
tiviteten och höll förväntningarna bland hushåll och företag på mycket 
låga nivåer. Under andra halvåret 1993 stabiliserades ekonomin något, 
men det saknas fortfarande tydliga indikationer på att ekonomin vänt upp
åt. Industrienkäter indikerar emellertid att efterfrågan från utlandet ökar 
och att inga ytterligare produktionsneddragningar planeras. Inflationen 
bar fortsatt att sjunka och ligger nu kring 2 % . Arbetslösheten har ökat 
och uppgick vid årsskiftet till ca 12 % av arbetskraften. 
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Den franska francen bar återtagit den initiala depreciering som följde Prop. 1993/94: HJO 
efter att fluktuationsbanden inom ERM vidgades. Räntedifferensen mot Bilaga 1.1 
D-marken har minskat för såväl de långa som de korta räntorna. 
Budgetunderskottet i den konsoliderade offentliga sektorn ökade till nära 
6 % av BNP under 1993. I statsbudgeten för 1994 är huvudinslagen att 
tillväxten i de offentliga utgifterna begränsas kraftigt, att privatiseringar 
av statsägda företag realiseras vilket väntas inbringa 55 miljarder FRF 
och att en inkomstskattereform genomförs som ger sänkta marginalskatter 
för hushållen. Underskottet i den konsoliderade offentliga sektorn väntas 
ligga kvar kring 6 % av BNP. 

En vändning i den franska ekonomin förutses under 1994, men BNP
tillväxten beräknas till endast 3/4 % . Den inhemska efterfrågan kommer 
att utvecklas svagt. Lägre räntor och sänkt inkomstskatt motverkas av 
fortsatt sjunkande sysselsättning och låga löneökningar. Nettoexporten 
väntas ge ett litet positivt bidrag till BNP. Investeringarna kommer att 
fortsätta att falla. Under 1995 fortsätter återhämtningen och BNP
tillväxten förutses uppgå till 2 114 %. Den svaga takten i återhämtningen 
innebär att arbetslösheten kommer att öka under 1994 och tidigast kan 
komma att stabiliseras först under loppet av 1995. Den höga arbetslös
heten och det stora produktionsgapet i ekonomin kommer att hålla infla
tionen på en låg nivå under hela prognosperioden. De franska räntorna 
väntas följa utvecklingen i Tyskland vilket innebär att realräntorna sjun
ker ytterligare. 

Norden 

Danmarks ekonomi utvecklades något sämre än väntat under 1993. BNP 
var oförändrad jämfört med 1992. Orsakerna är inhemska och särskilt 
kan nämnas en lägre privat konsumtion och lägre investeringar i företags
sektorn än vad som tidigare förutsetts. Den allmänna osäkerheten i eko
nomin med bl.a. en hög och stigande arbetslöshet och frågetecknen kring 
utgången av folkomröstningen om Maastrichtfördraget bedöms ligga bak
om denna utveckling. En del av osäkerheten bar nu skingrats och i kom
bination med expansiv finanspolitik under 1994 väntas såväl privat kon
sumtion som bruttoinvesteringar att öka. Detta beräknas generera en 
BNP-tillväxt på drygt 2 % 1994 och 2 3/4 % 1995. 

Uppgången är inte tillräcklig för att pressa ned arbetslösheten i någon 
större utsträckning och den öppna arbetslösheten förutses ligga över 11 % 
under hela prognosperioden. När aktiviteten i ekonomin återigen ökar 
stiger inflationen något under både 1994 och 1995 men överskrider inte 
3 %. 

Efter segern för Ja-sidan vid folkomröstningen i maj lade den nya rege
ringen fram ett reformpaket som främst består av en skattereform och en 
reform av arbetslöshetsförsäkringen. Skattereformen, som är permanent 
underfinansierad, innehåller en relativt kraftig marginalskattesänkning 
fr.o.m. 1994 som delvis finansieras från 1995 fram till år 2000. 

Reformen av arbetslöshetsförsäkringen syftar till att öka flexibiliteten, 
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bl.a. genom utbildningsvikariat, samt att motverka kontantstödets passivi
serande effekter genom förändrade ersättningsregler. 

Danmarks centralbank har följt en försiktig penningpolitik med gradvisa 
räntesänkningar för att undvika en depreciering av den danska kronan och 
har i det närmaste skuggat den tyska räntan. På. senare tid har räntediffe
rensen för de korta räntorna sjunkit. I förhå.llande till ECU-index har den 
danska kronan försvagats mycket måttligt. 

Den.finska ekonomin upplevde 1993 sitt tredje å.r med negativ ekono
misk tillväxt. Fallet var visserligen inte fullt så kraftigt som tidigare år, 
men uppgick ändå. till drygt 2 112 % . Tudelningen i den finska ekonomin 
är mycket på.taglig och nedgå.ngen i hemmamarknaden har varit drama
tisk. Det finns dock vissa signaler om att botten nu kan vara passerad. En 
entydig vändning i ekonomin är inte att vänta under den första delen av 
1994 och när den väl kommer förutses den bli blygsam. Exportuppgå.ag
en motverkar raset på hemmamarknaden och leder till en BNP-tillväxt på. 
112 % 1994. När spridningseffekterna till den inhemska delen av ekono
min blir starkare 1995 förväntas BNP öka med ca 2 %. 

Den finska markens depreciering bar, liksom i Sverige, inneburit en 
kraftig konkurrenskraftsförbättring som förstärkts av en markant uppgå.ag 
i produktiviteten i den finska industrin. Exporten har således stigit kraf
tigt främst genom att finska företag aggressivt tagit marknadsandelar bl.a. 
genom ökad export till framför allt Asien, dit exporten vuxit med ca 
50 % . Bytesbalansen väntas, som en följd av detta samt en mycket svag 
importefterfrå.gan, för första gå.agen på. flera å.r uppvisa ett överskott 
under 1994 som växer under 1995. 

Bruttoinvesteringarna väntas börja växa först 1995. Sedan 1990 bar 
bruttoinvesteringarna nästan halverats. Den svaga ekonomiska utveck
lingen har medfört att arbetslösheten stigit dramatiskt. Nivån i slutet på 
1993 lå.g på. ca 19 % . Trots efter finska förhållanden ett stort antal perso
ner i arbetsmarknadspolitiska åtgärder och den starka exportuppgången 
väntas inte den öppna arbetslösheten sjunka nämnvärt under prognospe
rioden. 

Den finska krisen har inneburit stora påfrestningar på de offentliga fi
nanserna. Regeringen för en stram finanspolitik med bl.a. krav i budge
ten på nedskärningar i personalutgifterna inom den offentliga sektorn. 
Budgetförslaget för 1994 är också mycket stramt även om regeringen 
tvingats till vissa eftergifter i de offentliga löneförhandlingarna. 

Penningpolitiken har sedan marken började flyta fritt ändrat karaktär 
vid några tillfällen. Till en början intervenerade Finlands Bank ofta på 
marknaden för att försöka förhindra ytterligare fall i växelkursen, vilket 
dock inte alltid lyckades. Senare antog banken ett inflationsmAl som skall 
gälla fr.o.m. 1995. Därefter har både de korta och de lå.nga räntorna 
fallit liksom differensen till de tyska räntorna. I prognosen antas att rän
torna faller i takt med de tyska. 

Norge uppvisar en något annorlunda bild än sina nordiska grannländer. 
Även Norge påverkades av den internationella lågkonjunkturen under 
1993. BNP-tillväxten uppgick dock till jämförelsevis goda 1,3 %. Fast
landsekonomin växte något mer. För både 1994 och 1995 väntas BNP 
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öka med ca 2 112 %. 
Bakom den förväntade uppgången i privat konsumtion ligger det faktum 

att skuldsaneringen bland företag och hushåll, som inleddes tidigt i Nor
ge, nu är långt framskriden och förväntas snart kunna vara överstAnden. 

Finanspolitiken har under 1993 lagts om i en mer stram riktning och 
under 1994 sker en ytterligare reduktion av det, internationellt sett, låga 
budgetunderskottet. Norges offentliga finanser är tack vare oljeinkomster
na i relativt gott skick men tidigare har de reala utgifterna stigit mer än 
BNP, nAgot som regeringen i och med 1994 års budget inte tillåter. Ar
betslösheten på ca 6 % väntas sjunka endast marginellt under prognos
perioden. Därför undersöker regeringen noggrant vilka positiva sysselsätt
ningseffekter som kan uppnås genom en ändring i sammansättningen av 
de offentliga utgifterna från transfereringar till investeringar. 

Under hela 1993 har växelkursen gentemot ECU-index legat i stort sett 
stilla trots flera perioder av kraftig turbulens inom ERM-samarbetet och 
trots att de norska korträntorna legat under de tyska. Under slutet av året 
var räntedifferensen även på den långa sidan svagt negativ. Inflationen 
var under 1993 omkring 3 % trots höjda indirekta skatter. Regeringens 
inkomstpolitiska samarbete med löntagarorganisationerna har lett till mått
liga löneökningar, en utveckling som väntas bestå. Inflationen förväntas 
sjunka en aning under 1994 och förbli oförändrad under 1995. 

10 Riksda11en 1993194. I sam/. Nr 100 Bilaga I 
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3 Utrikeshandel 

Den svenska varuexporten tilltog markant under loppet av 1993 och be
räknas ha vuxit med knappt 9 % i volymjämfört med 1992, vilket är mer 
än vad som förutsågs i regeringens höstprognos. Takten i uppgången kul
minerar 1994 då exporten stiger med 11,5 % för att dämpas till knappt 
7 ,5 % 1995. Exportmarknaden utvecklades 1993 sämre än vad som tidi
gare förutsetts och krympte med knappt 1 %. Också för 1994 har mark
nadstillväxten fatt revideras ned på grund av den sämre internationella 
konjunkturen. Sammantaget innebär detta att svensk export tagit större 
marknadsandelar än väntat. Andelsvinstema bedöms bli stora även under 
1994, för att mattas av betydligt 1995. Varuimporten tog fart under andra 
halvåret 1993 trots att den inhemska efterfrågan dämpades ytterligare. 
Under perioden 1994-95 beräknas importen gradvis tillta i takt med den 
stigande inhemska efterfrågan. Trots importökningen bedöms handels
balansen förstärkas ytterligare både 1994 och 1995. En samtidig förbätt
ring av nettot av räntebetalningarna till och från utlandet förväntas resul
tera i att bytesbalansen 1995 visar ett överskott på 67 miljarder kronor, 
motsvarande 4,2 % av BNP. 

3 .1 Export och import 

Avmattningen av den ekonomiska aktiviteten i kontinentaleuropa, i syn
nerhet i Tyskland, har varit den främsta anledningen till de successiva 
nedrevideringama av den totala marknadstillväxten för bearbetade varor 
för både 1993 och 1994. Uppgången i Nordamerika och Storbritannien 
har inte varit tillräcklig för att motverka en sammantagen försämring av 
marknadstillväxten, liksom heller inte expansionen utanför OECD-områ
det främst i Sydostasien. 

Effekterna av en svag marknadsutveckling har dock motverkats av den 
svenska industrins allt bättre konkurrenskraft. Redan före övergången till 
flytande växelkurs fanns en tendens till stärkt konkurrenskraft då löne
stegringama var måttliga och produktivitetstillväxten tilltog. Sänkta ar
betsgivaravgifter och deprecieringen av kronan medförde att den relativa 
enhetsarbetskostnaden minskade med 25 % under 1993. 

Trots den negativa marknadstillväxten kunde därför exportvolymen sti
ga snabbt under senare delen av 1993. Under periodenjanuari-september 
ökade varuexporten med 5,5 % jämfört med motsvarande period föregå
ende år. Ökningen under det tredje kvartalet uppgick till hela 14,5 % i 
årstakt. Exporten av bearbetade varor till våra 14 viktigaste handelspart
ner, OECD(l4), steg med drygt 11 % i värde under perioden januari
september. För många viktiga exportindustrier har efterfrågeläget emel
lertid varit kärvt. Detta gäller bl. a. stål-, pappers- och massa- samt delar 
av verkstadsindustrin som alla lider av överkapacitet. Marknadsandelsför
lustema för bearbetade varor inom OECD(14) avtog redan 1992 då rela
tivprisema började fälla. För 1993 stannade de svenska företagens pris
höjningar vid drygt 8 % i svenska kronor, vilket är liktydigt med en 
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sänkning av relativpriserna med ca 14 % • Detta ledde till att marknadsan
delarna steg med 7 % , att jämföra med en minskning med drygt 2 % 
1992. 

Tabell3.1 Exportmarknadstillväxt, relativa priser, marknadsandelar och export 
av bearbetade varor 
Procentuell förändring 

1991 1992 1993 1994 1995 

Exportmarknadstillväxt 
14 OECD-länder 0,6 2,9 -0,8 3,9 5,5 
Totalt 1,6 3,5 0,4 4,5 6,0 

Priser 
14 OECD-länders 

importpriser, SEK 0,8 -1,2 25,6 3,7 0,0 
Svenska exportpriser 2,1 -1,9 8,1 1,8 3,0 
Relativpris 1,3 -0,7 -13,9 -1,8 3,0 

Marknadsandelar, volym 
14 OECD-länder -5,5 -2,2 7,0 10,3 2,7 
Totalt -4,4 -3,9 9,0 9,6 2,5 

Exportvolym 
14 OECD-länder -5,0 0,6 6,1 14,6 8,3 
Totalt -2,9 -0,5 9,4 14,6 8,6 

Anm.: Exportmarknadstillvii.xt avser en sammanvägning av importökningen av 
bearbetade varor i olika länder. Som vikter har använts ländernas andelar som 
mottagare av svensk export &N bearbetade varor. OECD-ländernas importpriser vägs 
samman på motsvarande sätt. 
Källor: Konjunkturinstitutet, OECD och Finansdepartementet. 

Det är emellertid på marknaderna i Sydostasien som de svenska före
tagen noterat sina största exportframgångar efter deprecieringen. Visser
ligen har tillväxten i denna region varit betydligt starkare än i OECD
området, men det är i första hand på grund av marknadsandelsvinster 
som exporten kunnat öka så dramatiskt. Exporten till Japan, Kina, de s.k. 
dynamiska asiatiska ekonomierna (Hongkong, Singapore, Taiwan, Syd
korea, Thailand och Malaysia) samt Indonesien steg med drygt 45 % i 
löpande priser under periodenjanuari-juli 1993 jämfört med motsvarande 
period föregående år. Det motsvarar 25 % av ökningen av den totala 
svenska exporten och innebär att drygt 8 % av den svenska varuexporten 
gick till denna region. 

Skillnaderna i konjunkturfas mellan olika delar av världsekonomin vän
tas minska under prognosperioden. I takt med att konjunkturuppgången 
tilltar alltmer i Kontinentaleuropa, samtidigt som ekonomierna i Nord
amerika och Storbritannien fortsätter att expandera, beräknas marknads
tillväxten för bearbetade varor inom OECD-området tillta under 1994 och 
1995. Samtidigt innebär en ökande aktivitet i andra delar av världen, 
främst Sydostasien och vissa av länderna i Central- och Östeuropa, att 
den totala marknaden för bearbetade varor ökar ytterligare något snabbare 
under perioden. 

Prop. 1993/94:100 
Bilaga 1.1 

29 



Diagram 3.1 Marknadsandel och relativpris för Sveriges export av bearbetade 
varor till 14 OECD-länder 
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Källor: Konjunkturinstitutet, OECD, Statistiska centralbyrån och Finansdepartementet. 

Exportprognosen vilar på ett antagande om en effektiv appreciering av 
kronan under loppet av 1994 och 1995 med ca 2 % per år. Detta resul
terar emellertid i en depreciering av kronan mellan 1993 och 1994 mätt 
mellan årsgenomsnitten. Apprecieringen innebär en viss press nedåt på 
företagens prissättning under perioden. Prognosen förutsätter att företagen 
för en försiktig prissättningspolitik och att exportpriserna därmed ökar 
måttligt under såväl 1994 som 1995. 

En mycket god konkurrenskraft och försiktig prissättning väntas leda 
till att de redan höga marknadsandelsvinsterna 1993 stiger ytterligare 
1994 för att mattas av märkbart 1995. Det är inom OECD(14) de största 
andelsvinsterna sker 1994 och 1995, medan de blir något lägre i resten 
av världen. 

Med både tilltagande tillväxt i omvärlden och en avsevärt förbättrad 
förmåga hos svensk industri att ta marknadsandelar beräknas exportvoly
men expandera kraftigt under prognosperioden. En analys av exportens 
förlopp tyder också på att den snabba ökningstakten under andra halvåret 
1993 medför att tillväxten mellan årsgenomsnitten blir hög, även med en 
måttlig uppgång under loppet av 1994. Den totala exporten av bearbetade 
varor beräknas mot denna bakgrund, efter att ha ökat med nästan 9,5 % 
1993, växa med drygt 14 % 1994 varefter tillväxten sjunker till drygt 
8,5 % 1995. Exporten av bearbetade varor till OECD(14) ökar i ungefär 
samma takt. Den totala svenska exporten inkl. tjänster väntas öka med 
knappt 11 % 1994 och 7 % 1995. 

Exportvolymens snabba utveckling under 1993 innebär ett osäkerhets
moment i bedömningen av utvecklingen de kommande åren. Frågan är 
i vilken utsträckning svensk exportindustri har tillräcklig kapacitet för att 
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möta efterfrågeökningen utan att slå i kapacitetstaket. Detta skall ses i 
ljuset av de neddragningar av industrins investeringar som gjorts under 
recessionen. Den snabbt stigande produktionen (se kapitel 4) skulle kunna 
medföra att nästan all ledig kapacitet tas i anspråk i slutet av 1994 om 
inte den prognosticerade investeringsutvecklingen kommer till stånd. 

Det positiva utfallet av GAIT:s Uruguayrunda är av stor betydelse för 
världsekonomin och kommer att påverka den svenska exporten gynnsamt. 
Det kommer dock sannolikt att ta viss tid innan effekterna av avtalet blir 
märkbara. 

Den svenska varuimporten har utvecklats svagt sedan 1990. Den acku
mulerade minskningen uppgår till ca 4 % under perioden 1990-93. Under 
andra halvåret 1993 steg emellertid importen igen. 

Bedömningen av importen av bearbetade varor baseras i hög grad på 
utvecklingen av den s.k. importvägda efterfrågan. De olika efterfråge
komponenterna vägs samman med avseende på genomsnittligt importinne
håll av bearbetade varor. 

Tabell 3.2 lmportvägd efterfrågan på bearbetade varor 
Bidrag till förändringen av importvägd efterfrågan, procentenheter 

1991 1992 1993 1994 1995 

Offentlig varukonsumtion 0,3 1,1 -0,l -0,2 -0,l 
Privat varukonsumtion 0,3 -2,2 -1,6 0,6 1,2 
Byggnadsinvesteringar -0,2 -0,3 -0,6 -0,8 0,0 
Maskin investeringar -2,5 -3,3 -2,8 1,9 2,3 
Export av bearbetade varor -0,9 -0,l 3,3 5,6 3,5 
Lagerförändringar -2,1 2,0 -0,6 0,6 0,5 

lmportvägd efterfrågan -5,1 -2,9 -2,4 7,7 7,4 
Import av bearbetade varor -7,5 -1,0 2,5 6,0 8,5 

Anm.: Beräkningarna av importvägd efterfrågan utgår från konstant importinnehåll. 
Källor: Konjunkturinstitutet och Finansdepartementet. 

År 1992 föll den importvägda efterfrågan med nästan 3 %. Utveck
lingen förklaras i huvudsak av kmftigt fallande maskininvesteringar och 
privat varukonsumtion. Nedgången motverkades delvis av en långsam
mare lageravveckling samt av stigande offentlig förbrukning. År 1993 
beräknas den importvägda efterfrågan ha minskat med drygt 2 % . De 
viktigaste bakomliggande faktorerna var ånyo sjunkande maskininveste
ringar och varukonsumtion. Fallet motverkades emellertid av en betydan
de uppgång i varuexporten. 

År 1994 beräknas BNP växa med knappt 2,5 %. Tillväxten genereras 
uteslutande av en kraftig exportuppgång samt av en återhämtning av 
maskininvesteringarna. Bidraget till den importvägda efterfrågan beräknas 
därmed stiga med knappt 8 % • År 1995 betyder varuexportökningen 
mindre för ökningen av den importvägda efterfrågan, men detta uppvägs 
av att andra efterfrågekomponenter växer allt snabbare. 

Prop. 1993/94:100 
Bilaga 1.1 

31 



Prop. 1993/94:100 
Bilaga 1.1 

Tabell 3.3 Export och import av varor 

Miljarder Procentuell volymutveck.ling Procentuell prisutvcckl ing 
kr. 
1992 1993 1994 1995 1993 

l.bruexport 
Bearbeta.de varor 275,3 9,4 14,6 8,6 8,1 
Fartyg 3,3 112,2 -46,8 -10,1 5,9 
f.ctroleumprodukter 9,3 -1,0 -2,0 1,0 23,0 
Ovriga råvaror 38,l 3,6 5,6 3,0 8,5 
Swnma Varuexport 326,0 8,8 11,S 7,4 9,2 

l.bruimport 
Bearbetade varor 227,9 2,5 6,0 8,5 9,6 
Fartyg 2,5 -24,3 26,5 23,l 3,8 
Råolja 13,7 1,1 -0,5 1,5 19,9 
f.etroleumprodukter 10,4 -7,0 6,5 7,0 23,2 
Ovriga råvaror 35,9 -2,l -0,2 1,8 15,4 
Summa Varuimport 290,4 0,9 4,8 7,1 11,6 

Kallor: Konjunkturinstitutet, Statistiska centralbyrån och Finansdepartementet. 

Normalt ökar importen av bearbetade varor betydligt mer än den im
portvägda efterfrågan. Detta fenomen kan ses som ett uttryck för den allt 
större internationella specialisering som karaktäriserar världshandeln. En 
annan central faktor för importutvecklingen är förhållandet mellan priser
na på importerade respektive hemmaproducerade varor. Slutligen är ock
så kapacitetsutnyttjandet av betydelse. 

Under 1993 utvecklades importen av bearbetade varor och importefter
frågan åt olika håll, vilket är både ovanligt och svårtolkat. Förklaringen 
kan dels vara att importinnehållet i exportindustrins användning av in
satsvaror var betydligt högre än vanligt, vilket kan uppstå t.ex. vid ut
slagning av svenska underleverantörer, dels att effekter av ändrade rela
tivpriser slår igenom med viss tidsfördröjning. Det är emellertid osäkert 
om detta räcker för att förklara utvecklingen. År 1994 beräknas importen 
av bearbetade varor växa långsammare än efterfrågan. Det finns flera 
skäl till detta. Under slutet av 1980-talet var kapacitetsutnyttjandet högt, 
något som drev upp importandelarna till onormala nivåer. Vid dagens 
låga resursutnyttjande finns det goda möjligheter för inhemska producen
ter att återta andelar på hemmamarknaden. Utsikterna förstärks också av 
den gynnsamma relativprisnivå som deprecieringen av kronan och en 
måttlig utveckling av enhetsarbetskostnaden inneburit. Importpriserna för 
bearbetade varor steg 1993 med i genomsnitt knappt 10 % , vilket i hu
vudsak förklaras av deprecieringen. Den svaga inhemska efterfrågan 
medförde emellertid att såväl utländska exportörer som svenska importö
rer tvingades att sänka sina vinstmarginaler. Trots detta steg importpriser
na 8 procentenheter mer än bemmamarknadspriserna som ökade med ca 
2 % . I år och nästa år beräknas hemmamarknadspriserna utvecklas något 
snabbare än importpriserna. Detta beror delvis på den väntade apprecie
ringen av kronan. Relativpriset förblir dock betydligt högre än det som 

1994 1995 

1,8 3,0 
2,2 2,0 
2,8 8,8 
6,5 7,9 
2,7 3,9 

3,0 0,9 
-0,3 1,9 
4,0 12,0 
3,2 10,0 
5,5 4,0 
3,6 2,4 
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rådde innan kronan började flyta. ÅI 1995 bedöms emellertid inte kapaci
tetsutnyttjandet och relativprisema kunna förhindra att importen växer 
snabbare än den importvägda efterfrågan. Importvolymen förutses öka 
med drygt 1 procentenhet mer, vilket ändå är mindre än vad som bör 
gälla vid mer normala betingelser vad avser resursutnyttjande och relativ-
priser. 

3.2 Bytesbalansen 

Tabell 3.4 Bytesbalans 
Miljarder kr. 

1991 1992 1993 1994 1995 

Varuexport 332,8 326,0 387,I 443,3 494,4 
Varuimport 301,0 290,4 327,l 355,0 389,4 
Korrigeringspost -1,3 -1,6 -1,6 -1,6 -1,6 

llandelsbalans 30,5 34,1 58,4 86,7 103,5 

~jöfartsnetto 10,l 8,4 10,I 10,9 11,8 
Ovriga transporter 2,0 1,4 2,0 2,7 3,0 
Resevaluta -21,7 -22,8 -13,6 -12,3 -13,6 
Övriga tjänster -0,5 -0,2 -1,0 -0,l 0,5 

Tjänstebalans -10,0 -13,.2 -2,5 1,3 1,7 

Löner1 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 

Avkastning på kapital -30,I -37,7 -39,3 -30,1 -24,3 
därav 
räntenetto -45,2 -49,8 -48,l -40,2 -37,2 
direktinvesteringar 15,9 12,9 9,5 12, 1 14,9 
portföljaktier -0,8 -0,8 -0,7 -2,0 -2,0 

Övriga transfereringar -12,4 -15,2 -13,6 -13,9 -14,5 

Bytesbalans -21,4 -31,3 3,6 44,6 67,1 
Andel av BNP -1,5 -2,2 0,2 3,0 4,2 

1 I överenskommelse med rekommendationer från IMF ingår inte längre löner som 
delpost i lJvriga ljlJnsler. Dessa har ly fis ur och redoviSllS separat som fäktorinkomster 
i bytesbalansen. 
Anm.: P.g.a. avrundning summerar inte alltid delarna till totalen. 
Källor: Konjunkturinstitutet, Riksbanken och Finansdepartementet. 

Genom en kombination av svag inhemsk efterfrågan och en för svenska 
produkter dramatiskt förstärkt internationell konkurrenskraft har nettot av 
varuhandeln med utlandet förbättrats snabbt. ÅI 1993 beräknas över
skottet uppgå till 4 % av BNP. Trots att den svenska kronan antas app
reciera och den inhemska efterfrågan gradvis återhämtas förbättras han
delsbalansen kontinuerligt fram till 1995 då överskottet väntas motsvara 
6,5 % av BNP. 

Nettot av handeln med tjänster förbättrades avsevärt mellan år 1992 
och 1993. Den största förändringen registrerades resevalutanettot. Som 
ett resultat av en mycket svag privat konsumtion och den svenska kronans 
reducerade köpkraft minskade det svenska utlandsresandet drastiskt. Sam
tidigt bidrog en sänkt inhemsk prisnivå, räknat i utländsk valuta, till en 
ökning av utlänningars turistande i Sverige. Mot slutet av prognosperio
den bedöms dock resevalutanettot försvagas något, i takt med att kon-
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junkturen förbättras. Den förväntade ökningen av varuexporten resulterar Prop. 1993/94: 100 
i växande intäkter från sjöfart, övriga transporter samt andra varuhandels- Bilaga 1.1 
relaterade tjänster. Det totala tjänstenettot förbättras därmed successivt 
och väntas redan 1994 visa ett visst överskott. 

Avkastningen på kapital består av avkastningen på direktinvesteringar 
och portföljaktier samt av räntebetalningar till och från utlandet. Efter en 
lång period av successivt stigande underskott förväntas en mindre vänd
ning 1993 och en furtsatt förbättring både 1994 och 1995. Genom stora 
direktinvesteringar utomlands under den senare hälften av 1980-talet 
byggde svenska företag upp tillgångar i utlandet. Dessa är betydligt större 
än utländska företags tillgångar i Sverige. I takt med att konjunkturen 
vänder såväl i Sverige som utomlands och vinstnivåerna stiger väntas där
med överskottet i avkastningen av direktinvesteringar öka. På grund av 
ett ökat intresse från utlandet tör svenska portföljaktier väntas däremot 
avkastningen på portföljaktier uppvisa tilltagande underskott. 

Räntenettot bestäms av två törklaringsfaktorer, dels av ränteläget i Sve
rige och utlandet, dels av storleken på den räntebärande nettoskulden mot 
utlandet. Vid beräkningen av räntenettot ett specifikt år används netto
skuldens storlek vid början av året. En förändring av skulden under lop
pet av året beräknas sålunda påverka räntenettot törst följande år. Stor
leken på nettoskulden påverkas av det samlade finansiella sparandet, dvs. 
bytesbalansens saldo. En positiv bytesbalans innebär att den räntebärande 
skulden kan amorteras ned. Nettoskuldens utveckling beror också på hur 
investeringar i icke räntebärande tillgångar utvecklas i Sverige resp. ut
landet. Dessa måste därför beaktas i prognosen över utlandsskuldens ut
veckling. Slutligen påverkas skulden räknat i svenska kronor av växel
kursförändringar, vilket varit mycket betydelsefullt under de senaste två 
åren. 

År 1993 förbättrades räntenettot marginellt, genom att räntorna sjönk 
både i Sverige och utomlands. Att förbättringen inte blev större beror på 
att den räntebärande skulden ökade kraftigt 1992 till följd av underskottet 
i bytesbalansen kombinerat med en kraftig valutakurseffekt i samband 
med att den fasta växelkursen övergavs. År 1994 väntas räntenettot för
bättras betydligt trots att den räntebärande skulden växte till följd av kro
nans depreciering under loppet av 1993. Förklaringen till det förbättrade 
räntenettot är att det internationella ränteläget beräknas falla ytterligare. 
Några ytterligare effekter av sänkta räntor väntas inte 1995, men till följd 
av ett kraftigt överskott i bytesbalansen 1994 minskar utlandsskulden, 
vilket ger en fortsatt förbättring av räntenettot. En allt starkare bytes
balans 1995 medför att den räntebärande utlandsskulden väntas minska 
från drygt 50 % av BNP år 1993 till knappt 40 % 1995. 
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Diagram 3.2 Sveriges rinteblirande nettoskuld mot utlandet 
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Anm.: I den räntebärande nettoskulden ingår samt! iga räntebärande skuld- och 
tillgångsslag mellan Sverige och utlandet. Handelskrediter, statens andelar i 
internationella utvecklingsbanker m.m. ingår däremot inte. Inte heller ingår tillgångar 
i form av direktinvesteringar och portföljaktier. 
Källor: Riksbanken, Statistiska centralbyrån och Finansdepartementet. 

Sammantaget väntas bytesbalansen visa ett litet överskott 1993. År 
1995 väntas överskottet uppgå till 67 miljarder kr, motsvarande 4,2 % 
av BNP. Mot bakgrund av att det offentliga finansiella sparandet beräk
nas bli kraftigt negativt under prognosperioden är detta ett anmärknings
värt stort överskott, som till en del speglar uppgången i hushållens fman
siella sparande. Denna ökning är i sig ett resultat av ett ökat totalt spa
rande i hushållssektom, men också av att det skett en förskjutning från 
realt till finansiellt sparande. Efter en period med kraftiga ökningar av 
hushållens bostadsinvesteringar väntas dessa vara mycket låga under 
prognosperioden, vilket ökar utrymmet för finansiellt sparande. Samtidigt 
bedöms företagen bibehålla ett onormalt högt finansiellt sparande. För en 
gynnsam tillväxt krävs dock att företagens finansiella sparande normali
seras på medellång sikt. 

Prop. 1993/94:100 
Bilaga 1.1 
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4 Industrin 

4.1 Produktion och konkurrenskraft 

Industriproduktionen har vänt uppåt tack vare en accelererande export
efterfrågan. Förutsättningarna år goda för en industriell expansion under 
prognosperioden. Deprecieringen av kronan, sänkningen av arbetsgivar
avgifterna samt en snabb produktivitetsökning har gett svensk industri ett 
mycket gynnsamt konkurrensläge. En viss uppgång i den internationella 
konjunkturen under 1994 ger ytterligare draghjälp. Den goda vinstnivån 
och reformeringen av företagsbeskattningen den 1 januari 1994 bör dess
utom underlätta för industriföretagen att finansiera de investeringar som 
behövs för en ytterligare produktionsökning under 1995. 

Tabell 4.1 Nyckeltal för industrin 
Procentuell förändring 

Industriproduktion 
varav 
basindustri 
verkstadsindustri exkl. varv 
övrig industri 

Knnlurrensk.raft 
Lönekostnad per timme 
Produktivitet 
Enhetsarbetskostnad, (ULC) 
14 OECD-länders ULC, SEK 
14 OECD-länders ULC 

Relativ ULC, SEK 

1991 

-5,5 

-1,3 
-8,8 
-3,4 

7,6 
0,9 
6,6 
4,6 
4,4 

2,0 

1992 

-0,7 

2,4 
-1,4 
-1,3 

3,7 
6,7 

-2,8 
0,9 
2,1 

-3,7 

1993 

2,2 

3,3 
2,0 
1,3 

1,4 
8,7 

-6,7 
25,0 

1,1 

-25,3 

1994 

8,5 

5,2 
12,5 
5,3 

4,5 
2,9 
1,5 
2,8 
0,7 

-1,2 

1995 

6,0 

3,3 
8,5 
4,3 

5,0 
2,4 
2,5 

-1,2 
1,5 

3,8 

Anm.: Konkurrentländernas ULC (Unit Labour Cost, dvs. arbetskostnad per 
producerad enhet) och växelkurser är viktade med OECD:s konkurrentvikter, som tar 
hänsyn till konkurrensen med både export och hemmaproduktion på.exportmarknaden. 
Konkurrensen gentemot länder utanför OECD-området är inte inkluderad. 
Källor: OECD, Statistiska centralbyrå.n och Finansdepartementet. 

Enligt den senaste revideringen av nationalräkenskaperna minskade in
dustriproduktionen 1992 med endast 0, 7 % mot tidigare uppgivna 3 % . 
Produktivitetsutvecklingen blev därmed betydligt gynnsammare under 
1992 än vad som tidigare uppgetts. Industrins produktion under ned
gångsfasen 1990-1992 beräknas ha fallit med sammanlagt 7 % mätt som 
årsgenomsnitt. 

Industriproduktionen steg 1993 med 2,2 %, huvudsakligen till följd av 
den starka exportutvecklingen. Trots en svag inhemsk och internationell 
efterfrågetillväxt på basindustrins produkter steg dess produktion med ca 
3 % . Förklaringen ligger i den kraftiga konkurrenskraftsförbättringen till 
töljd av den svagare kronan, men också på de produktivitetshöjningar 
som företagen genomfört under lågkonjunkturen. Också inom verkstads
industrin steg produktionen. Utvecklingen var dock splittrad. En mycket 
positiv utveckling noterades för elektroindustrin medan andra delar som 
t.ex. metallvarusektom till följd av en vikande hemmamarknad gick be-

Prop. 1993/94:100 
Bilaga 1.1 
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tydligt sämre. Den hemmamarknadsorienterade s.k. övrig industri vände Prop. 1993/94: 100 
också uppåt under 1993 även om tillväxten blev betydligt mindre än inom Bilaga 1.1 
bas- och verkstadsindustrin. Denna sektor gynnas inte i lika hög grad av 
deprecieringen. 

År 1994 beräknas industriproduktionen stiga med 8,5 % . Den höga till
växten beror på en fortsatt stark exportutveckling men också på en be
gynnande uppgång i hemmamarknadsefterfrågan. Verkstadsindustrin ökar 
med över 12 % detta år. Ökningen sker dock från en låg nivå. Den för 
Sverige viktiga maskinindustrin gynnas av en ökad investering~ilja i 
flera av branschens viktigaste exportländer samtidigt som konjunkturen 
i Sverige går in i ett skede när investeringarna återigen ökar. Transport
medelsindustrin kan öka produktionen tack vare ett delvis nytt produkt
program och en ökad efterfrågan från några av de viktigaste exportmark
naderna som USA och Storbritannien. Inom basindustrin och övrig in
dustri stiger produktionen relativt snabbt under 1994. Vissa delsektorer 
inom basindustrin kan som leverantörer av insa~aror till verkstadsin
dustrin öka produktionen i takt med denna. Basindustrin gynnas också av 
den starka konkurrenskraften vilken bör leda till ökade marknadsandelar. 

År 1995 förväntas en fortsatt kraftig ökning av industriproduktionen, 
6 % , då både den inhemska och internationella konjunkturen tagit ordent
lig fart. En stark marknadstillväxt för både konsumtions- och investe
ring~aror samt det fördelaktiga konkurrensläget är förklaringarna till 
produktionsutvecklingen. 

Industrin har under den senaste lågkonjunkturen i större utsträckning 
än tidigare valt att lägga ned produktionsanläggningar och att anpassa 
arbetskraftens storlek efter produktionsutvecklingen. Detta förklaras dels 
av en mycket låg lönsamhet under perioden 1990-1992 samtidigt som 
realräntan steg kraftigt, dels av det omfattande rationaliseringsarbete som 
då genomfördes. 

Det är ~årt att beräkna utslagningen av realkapital. Med utgångspunkt 
i Konjunkturinstitutets beräkningar av realkapitalstockar kan nettoutslag
ningen uppskattas till ca 2 % från år 1991 till år 1993. Realkapitalstocks
måttet säger dock bara en del om den möjliga produktionskapaciteten. 
Måttet tar exempelvis inte hänsyn till om rationaliseringar och organisa
toriska förändringar leder till ett bättre utnyttjande av maskiner och an
läggningar. 

Den möjliga produktionen, dvs. hur mycket som kan produceras med 
befintliga anläggningar, kan också beräknas med utgångspunkt utifrån 
faktisk produktion och kapacitetsutnyttjande. Enligt denna beräknings
metod minskade produktionskapaciteten med ca 1,5 % mellan 1990 och 
1991 vilket skulle tyda på en viss utslagning. Däremot steg produktions
kapaciteten med 2 % mellan 1991 och 1992, vilket är förvånande med 
tanke på den låga investeringsnivån under 1992. Förklaringen är sanno
likt ett bättre utnyttjande av befintliga anläggningar. Exempelvis lyckad~ 
man i de stora bilanläggningarna på bara några år med att halvera sam
rnansättningstiden, vilket i sin tur i ett slag fördubblade produktionskapaci
teten. Det visar att industrins produktionskapacitet lika mycket bestäms 
av hur effektivt kapitalet utnyttjas som av dess storlek. 
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En viss utslagning av produktionskapacitet har dock förekommit inom Prop. 1993/94: 100 
dels lågproduktiva oftast hemmamarknadsorienterade branscher och inom Bilaga 1.1 
kapitalintensiva sektorer. Däremot uppvisar den kunskapsintensiva in-
dustrin en svag utbyggnad av produktionskapaciteten. Om efterfrågetill-
växten i hög grad kommer att riktas mot denna del av industrin under 
prognosperioden innebär det en betydligt lägre nödvändig investerings-
uppgång på en aggregerad nivå innan produktionstaket nås, än om indust-
ristrukturen varit oförändrad. 

Diagram 4.1 Industriproduktion och kapacitetsutnyttjande 
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K/llla: Statistiska centralbyrån. 

Det möjliga kapacitetsutnyttjandet illustrerar det kapacitetsutnyttjande 
som skulle kunna uppnås med befintlig arbetsstyrka. Skillnaden mellan 
möjligt och faktiskt kapacitetsutnyttjande har stigit avsevärt under hela 
perioden 1989-1992. Detta tyder på att företagen i viss mån ändå behöll 
ledig kapacitet i väntan på en förbättring av efterfrågeläget. Under de tre 
första kvartalen 1993 minskade dock den lediga kapaciteten som en följd 
av stigande produktion och en reducerad personalstyrka. Tredje kvartalet 
1993 skulle industrin teoretiskt ha kunnat producera 7 ,2 % mer med be
fintlig arbetsstyrka. 

Under 1994-1995 beräknas industriproduktionen sammantaget öka med 
14 %. År 1994 förväntas produktionen öka starkt framförallt i de kun
skapsintensiva branscherna samt i transportmedelsindustrin och i maskin
industrin, där den outnyttjade kapaciteten fortfarande är stor. Därför för
väntas den relativt låga prognosticerade aggregerade investeringsvolymen, 
ändå inte innebära att produktionen går i kapacitetstaket. Under första 
halvåret 1995 väntas dock produktionen inom flertalet branscher, inklu
sive de kapitalintensiva, nå den nivå där flaskhalsar i produktionen skulle 
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kunna uppstå. Detta innebär att produktionskapaciteten måste byggas ut Prop. 1993/94:100 
om överhettningstendenser skall kunna undvikas. Detta antas också ske Bilaga 1.1 
genom accelererande bruttoinvesteringar. 

Under åren 1989-1991 ffirsämrades industrins konkurrenskraft med 
drygt 13 % gentemot de viktigaste konkurrentländerna. Lönekostnaderna 
ökade i genomsnitt med 8,5 % per år, vilket väsentligt översteg kostnads
ökningarna i konkurrentländerna samtidigt som produktivitetsutvecklingen 
var förhållandevis svag. Samtidigt knöts den svenska kronan till Ecun, 
vilket under en tid reducerade devalveringsförväntningarna. Följden blev 
att industrin vidtog kraftiga rationaliseringar och produktivitetshöjande 
åtgärder, i syfte att förstärka konkurrenskraften och mindre effektiva en
heter slogs ut. Av de reviderade nationalräkenskaperna framgår att åtgär
derna fick avsedd effekt. Produktiviteten steg med närmare 16 % åren 
1992-1993. 

Sänkningen av arbetsgivaravgifterna den 1 januari 1993 gav industrin 
en kostnadssänkning med totalt 3, 1 % . Det ansträngda arbetsmarknadslä
get bidrog dessutom till måttliga löneökningar under 1993. Industrins 
produktivitet steg med hela 8 % vilket sammantaget innebär att industrins 
arbetskostnad per enhet (ULC) sjönk med 7 % . Konkurrenskraftsffirsäm
ringen 1989-1991 hade således kunnat återställas även utan depreciering
en av kronan till ffiljd av den ffirdelaktiga produktivitets- och lönekost
nadsutvecklingen under 1992 och 1993. Räknat i gemensam valuta mins
kade industrins enhetsarbetskostnad 1993 med så mycket som ca 25 % 
jämffirt med Sveriges 14 viktigaste konkurrentländer. Därav beror ca 18 
procentenheter på deprecieringen av den svenska kronan. Jämffirt med 
Sveriges viktigaste konkurrentland Tyskland minskade industrins enhets
arbetskostnad räknat i gemensam valuta med 27 % 1993. 

För 1994 bedöms lönekostnadsökningarna bli måttliga samtidigt som 
produktivitetsförbättringen beräknas till 2,9 %. Produktivitetstillväxten 
avtar under de närmaste åren. Delvis är detta en effekt av låga maskinin
vesteringar under 1991-1993 varvid ny produktivitetshöjande teknik intro
duceras i betydligt mindre omfattning än under slutet av 1980-talet. Det 
mycket goda kostnadsläget innebär också att omvandlingstrycket sänks. 

I de viktigaste konkurrentländerna väntas produktiviteten öka med 
2,6 % 1994. Det innebär att industrins arbetskraftskostnad ökar i en takt 
som är jämffirbar med den i OECD-länderna. Omräknat till gemensam 
valuta beräknas dock den relativa enhetsarbetskostnaden (RULC) att 
sjunka något ytterligare under 1994 genom en effektiv appreciering av 
konkurrentländernas valutor räknat på årsgenomsnitten. 

År 1995 förväntas lönekostnadsökningarna bli något större än 1994. 
Därmed kommer enhetsarbetskostnaden åter att öka snabbare än i våra 
konkurrentänder. Valutakursffirändringarna antas under 1995 medffira en 
effektiv depreciering av konkurrentländernas valutor om 2,6 % vilket 
sammantaget ger svensk industri en konkurrenskraftstorsämring. 

Under hela perioden 1992-1995 uppgår ffirbättringar i industrins rela
tiva enhetsarbetskostnad till närmare 22 % . Det gynnsamma konkurrens
kraftsläget består under hela perioden vilket framgår av diagram 4.2. 
Svensk industri bör därför kunna vinna marknadsandelar under resten av 

39 



prognosperioden vilket bidrar till en stark produktionsökning under 1994 
och 1995. 

Diagram 4.2 Industrins arbetskostnad per producerad enhet i Sverige relativt 14 
OECD-IAnder 1980-1995 
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KlJJ/a: Statistiska centralbyrån. 

4. 2 Lönsamhet 

Industrins lönsamhet sjönk kraftigt i samband med konjunkturnedgången 
i början på 1990-talet. Sveriges internationella konkurrenskraft försäm
rades gradvis under perioden 1989-1991, vilket exportföretagen delvis 
försökte kompensera med minskande marginaler. År 1991 nådde indust
rins lönsamhet en bottennivå, jämförbar med lågkonjunkturåren i början 
av 1980-talet, då också vinsterna inom den skyddade industrin sjönk när 
hemmamarknadsefterfrågan vek. 

Vinstfallet berodde inte enbart på den internationella konjunkturutveck
lingen och den inhemska kostnadsutvecklingen utan kan delvis också för
klaras av en ogynnsam marknadsinriktning i förhållande till konkurrent
länderna. Dessutom bidrog den höga inhemska räntenivån, som försäm
rade företagens finansiella ställning, till den dåliga lönsamheten. 

Industrins vinstandel, mätt som driftsöverskottet brutto som andel av 
förädlingsvärdet, uppgick 1993 till 33 % • Detta är en högre lönsamhet än 
den som rådde efter devalveringarna i början av 1980-talet. Depreciering
en av kronan kombinerad med hög produktivitetstillväxt har gett export
företagen möjlighet till st.ora marginalförbättringar. Omkring hälften av 
utrymmet (sedan ökade kostnader för importerade insatsvaror räknats 
bort) bedöms hittills ha utnyttjats till marginalförstärkningar, varför möj
ligheter till marginalförstärkningar kvarstår under prognosperioden. 

Prop. 1993/94:100 
Bilaga 1.1 
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Vinstförbättringen under 1993 beror inte enbart på deprecieringen. Den 
långsamma utvecklingen av de rörliga kostnaderna de tre senaste åren har 
påverkat lönsamheten i positiv riktning. Mellan 1990 och 1992 sjönk in
satsvarukostnaderna med över 2 % . Samtidigt skedde en nedtrappning av 
lönekostnadsökningarna medan produktiviteten steg snabbt. Industrins 
rörliga kostnader per producerad enhet förblev i sort sett oförändrad 
1990-1993. 

Produktpriset beräknas utvecklas gynnsamt i förhållande till de rörliga 
kostnaderna under 1994 vilket leder till att vinstandelen beräknas stiga 
ytterligare, till ca 34 %. De rörliga kostnaderna ökar detta år med 3,5 % 
medan produktpriset stiger med 3, 8 % . Vinstförbättringen 1994 beror 
främst på en gynnsam produktionsutveckling som leder till ett ökat utnytt
jande av maskiner och anläggningar. Det fortsatt kärva arbetsmarknads
läget förväntas innebära måttliga lönekostnadsökningar. Ett högt kapaci
tetsutnyttjande hos framförallt exportföretagen väntas också leda till att 
dessa väljer att använda en del av deprecieringsutrymmet till en viss 
ytterligare marginalförbättring. Vinstläget för hemmamarknadsföretagen 
förblir oförändrat 1994 även om de branschvisa skillnaderna är stora. 

Under 1995 väntas en mindre marginalförbättring inom industrin. In
satskostnaderna stiger mindre än i år då importprisökningarna beräknas 
avta 1995. Den höga vinstandelen under prognosperioden bör ses mot 
bakgrund av den utslagning av realkapital som skedde under lågkonjunk
turen. En hög vinstandel ger industrin finansiellt utrymme för att bygga 
ut produktionskapaciteten. 

Tabell 4.2 Industrins rörliga kostnader, produktpriser, marginaler per pro
ducerad enhet samt bruttoöverskottsandel 

1991 1992 1993 1994 1995 

Per producerad enhet 
(procentuell förändring): 
Förbrukningskostnad -0,4 -1,9 3,7 4,3 3,8 
Lönekostnad I 8,7 -2,8 -6,7 l,S 2,S 

Lönekostnad per timme 8,S 3,0 1,4 4,S S,O 
Produktivitet -0,2 5,9 8,7 2,9 2,4 

Summa rlJrlig kosmad 2,2 -2,l 0,7 3,5 3,S 

Produktpris 0,9 -1,3 4,S 3,8 3,9 

Bruttomarginal, nivA 7,4 8,2 11,7 11,8 12,1 
Marginal förändring -1, l 0,7 3,S 0,1 0,3 

Bruttoöverskottsandel2 21,9 23,7 33,l 33,7 34,6 

1 Lönekostnad per timme avser löner inkl. kollektiw avgifter och icke varuanknutna 
indirekta skatter per arbetad timme. Produktivitet avser bruttoproduktion i fästa priser 
~er arbetad timme. 

Som andel av förädlingsvärdet till faktorpris. 
Anm.: Uppgifterna avser industri exkl. petroleumraffinaderier och VllrV. 

Klillor: Konjunkturinstitutet, Statistiska centralbyrån och Finansdepartementet. 

Basindustrin har drabbat<; hårt av lågkonjunkturen. Den starka till
växten för förädlade skogsvaror under 1980-talet ledde till en betydande 
utbyggnad av produktionskapaciteten i världen. När efterfrågan mattades 
uppkom en betydande överkapacitet på världsmarknaden, vilket resultera-
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de i en stark press på de internationellt bestämda produktpriserna. En 
liknande utveckling kunde noteras inom järn- och stålindustrin. 

Basindustrin agerar i stor utsträckning som pristagare på världsmarkna
den. Prisfilllet på världsmarknaden 1991-1992 medförde att rörelseresulta
tet knappt kunde täcka avskrivningarna trots en minskning av såväl in
satsvarukostnaden som lönekostnaden per producerad enhet. Bruttomar
ginalen, dvs. bruttoöverskottet i procent av bruttoproduktionsvärdet, 
sjönk till endast 2,7 % 1992jämfört med 9,4 % i genomsnitt under 1980-
talet. 

Den kraftiga deprecieringen 1993 har medfört en avsevärd marginalför
stärkning för basindustrin. Produktpriserna steg med 4,4 % samtidigt som 
de rörliga kostnaderna fortsatte att sjunka. Basindustrin drabbades inte på 
samma sätt som den övriga industrin av höjda importpriser eftersom im
portinnehållet är mycket lågt. Av basindustrins export går över 80 % till 
BES-området. Det har inneburit att den internationella prisutvecklingen 
varit fortsatt pressad på grund av låg efterfrågan inom BES-området. 
Bruttomarginalen steg ändå med hela 5,2 procentenheter under 1993. 

Konjunkturuppgången i Västeuropa 1994 beräknas medföra en svagt sti
gande efterfrågan på basindustrins produkter. Järn- och stålindustrin är 
en av de branscher som först möter en ökad efterfrågan vid en konjunk
turuppgång. Det ger möjligheter till vissa höjningar av produktpriserna. 
Under 1995 väntas bättre balans mellan utbud och efterfrågan då kon
junkturen skjuter fart, vilket förutses medföra höjda produktpriser. Under 
hela prognosperioden medför små lönekostnadshöjningar tillsammans med 
en fortsatt stark produktivitetsförbättring att de rörliga kostnaderna ökar 
långsammare än priserna. Bruttomarginalen beräknas därmed stiga till 
historiskt höga 13,3 % 1995. Den höga lönsamheten är då i paritet med 
rekordåret 1984. 

Enligt företagsstatistiken för delåret 1993 mer än fördubblades resulta
tet efter avskrivningar för de största industriföretagen (fler än 200 an
ställda) jämfört med samma period 1992. Med delåret avses årets sex 
eller åtta första månader beroende på företagens rapporteringsprinciper. 
Nettomarginalen, dvs. resultat efter finansnetto i procent av omsättning
en, ökade dock inte alls lika mycket till följd av betydande valutakursför
luster. Utfallet för nettomarginalen visar att företagens finansiella ställ
ning inte har förbättrats i lika hög utsträckning som lönsamhetsuppgången 
på produktionen ger vid handen. 

I diagram 4.3 visas bruttomarginalens utveckling dels enligt Finans
departementets beräkningar baserade på nationalräkenskaperna och dels 
enligt beräkningar utifrån företagsstatistiken. Bruttomarginalen beräknas 
på något olika sätt. Skillnaden är framförallt att i finansstatistikens vinst
beräkning ingår de kostnader som företagen historiskt sett haft för att till
verka varorna. Det innebär att vid fullande insatsvarupriser kommer de 
redovisade tillverkningskostnadema att vara högre än de taktiska produk
tionskostnaderna vid försäljningstillfiillet. Detta förklarar den lägre vinst
nivån enligt företagsstatistiken. 
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Diagram 4.3 Industrins bruttomarginal enligt Nationalräkenskaperna och 
Företagsmttistiken 
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Ktlllor: Konjunkturinstitutet, Statistiska centralbyrån och Finansdepartementet. 

I diagrammet visas vinstnivån 1993 enligt företagsstatiken utifrån del
årsresultaten. Sannolikt kommer helårsvinsten att bli betydligt högre ef
tersom försäljningsutvecklingen accelererade under hösten 1993. Kurvan 
visar ändå att den av Finansdepartementet beräknade utvecklingen av 
bruttomarginalen för 1993 bör vara i paritet med den som företagen själ
va redovisar. 

11 Riksdagen 199319./. I sam/. Nr 100 Bilaga I 
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5 Arbetsmarknad 

Situationen på arbetsmarknaden har försämrats markant under de senaste 
åren. Antalet sysselsatta personer har sammantaget fallit med nära en 
halv miljon från 1990. Deltagare i ungdomspraktik, arbetslivsutveckling 
och arbetsmarknadsutbildning räknas dock inte in i antalet sysselsatta. 
Trots omfattande arbetsmarknadspolitiska åtgärder steg den öppna arbets
lösheten till drygt 8 % 1993. Totalt uppgick antalet öppet arbetslösa och 
antalet personer som deltog i konjunkturberoende åtgärder till knappt 
13 % av arbetskraften. 

Diagram 5.1 Antal varsel samt antal nyanmälda lediga platser 
Säsongrensad nivå, kvartalsde.ta 

Tusenfal 
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Anm.: Det är endast serien över antal nyanmälda lediga platser som är säsongrensad. 
Kllllor: Arbetsmarknadsstyrelsen och Finansdepartementet. 

En viss ljusning i efterfrågan av arbetskraft kan skönjas för industrin. 
Antalet nyanmälda lediga platser har börjat öka, dock från en mycket låg 
nivå. Antalet varsel och konkurser var lägre under hösten 1993 jämfört 
med samma period 1992. Läget på arbetsmarknaden bedöms ändå förbli 
fortsatt svagt under prognosperioden. Kombinationen av en relativt god 
produktivitetsutveckling och en ökad medelarbetstid begränsar behovet av 
nyanställningar för att möta en högre produktion 1994. 

Sysselsättningen inom den konkurrensutsatta sektorn börjar öka 1994, 
vilket motverkas av en fortsatt minskad sysselsättning inom de sektorer 
som är beroende av hemmamarknaden. En successiv uppbyggnad av olika 
arbetsmarknadspolitiska åtgärder medför dock att den öppna arbetslös
heten reduceras något. Den sjunker till 8 % 1994, mätt som årsgenom
snitt. Åtgärderna beräknas omfatta ca 300 000 personer vid utgången av 

Prop. 1993/94:100 
Bilaga 1.1 

44 



1994. Om åtgärderna inte fylls ut på det sätt som skisserats kan i stället Prop. 1993/94:100 
den öppna arbetslösheten komma att öka. Summan av de öppet arbetslösa Bilaga 1. 1 
och personer i konjunkturberoende åtgärder stiger till 14 1/2 % 1994. 
Under 1995 ökar antalet sysselsatta personer för första gången på fyra år, 
främst inom industrin och privat tjänstesektor. Hur stor effekten blir på 
arbetslösheten är avhängigt av hur känsligt utbudet är för förändringar i 
efterfrågan på arbetskraft. I prognosen beräknas den öppna arbetslösheten 
minska till 7 ,2 % 1995. Den totala arbetslösheten (öppet arbetslösa + 
deltagande i konjunkturberoende åtgärder) sjunker till drygt 14 %. Att 
nedgången av den s.k. totala arbetslösheten blir mindre förklaras av att 
de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna beräknas öka under loppet av 
1994. Den genomsnittliga nivån på åtgärderna blir högre 1995 än 1994, 
även om åtgärderna inte ökar utan ligger kvar på en konstant nivå under 
loppet av 1995. 

Det är i dagsläget ovanligt svårt att tolka utvecklingen på arbetsmarkna
den. Vid årsskiftet 1992/93 genomfördes en stor omläggning av arbets
kraftsundersökningarna (AKU), vilket gör jämförelser över tiden ovanligt 
osäkra. AKU har av allt att döma överskattat sysselsättningen 1992, vil
ket i så fall innebär att nedgången 1993 överdrivs. Det är också svårt att 
bedöma produktivitetens utveckling, liksom i vilken mån arbetsmarknads
politiska åtgärder tränger ut den ordinarie sysselsättningen samt i vilken 
mån en expansion av åtgärderna verkar stimulerande på utbudet av ar
betskraft. 

5 .1 Sysselsättning 

Under konjunkturnedgången har företagen dragit ned antalet sysselsatta 
i en snabbare takt än produktionen. Sysselsättningen började falla något 
1991 och därefter har nedgången successivt accelererat. Sysselsättningen 
sjönk med ca 490 000 personer eller med 11 % mellan årsgenomsnitten 
1990 och 1993. I timmar föll sysselsättningen något mindre eftersom 
medelarbetstiden ökade, vilket främst förklaras av en kraftigt minskad 
sjukfrånvaro. 

I lågkonjunkturen vid 1980-talets början anpassades inte antalet syssel
satta i samma utsträckning till produktionsutvecklingen som i nuvarande 
lågkonjunktur. Denna s.k. labour-hoarding möjliggjorde då en snabb pro
duktions- och produktivitetsökning när efterfrågan tog fart utan att syssel
sättningen ökade initialt. I dagsläget är arbetskraftsreserven inom företa
gen lägre. Den tekniska utvecklingen och omfattande rationaliseringsåt
gärder de senaste åren har troligen ökat produktionsmöjligheterna vid ett 
givet antal anställda. En varaktig produktionsökning torde ändå medföra 
en snabbare och större uppgång i efterfrågan av arbetskraft än efter låg
konjunkturen vid 1980-talets början. En viss försiktighet kommer sanno
likt även fortsättningsvis att känneteckna arbetsgivarnas beteende innan 
uppsvinget bedöms bli bestående. Till en början stiger främst antalet ar
betade timmar pec sysselsatt. En relativt hög andel övertidstimmar inom 
framför allt industrin bekräftar denna bild. Medelarbetstiden ökar också 
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till följd av avskaffandet av två semesterdagar 1994. I ett senare skede 
börjar sedan antalet sysselsatta personer att växa. 

Det förekommer alltid en viss andel övertidstimmar av det totala antalet 
arbetade timmar. Övertidsandelen sjönk med 1/4 procentenhet inom till
verkningsindustrin till 3,1 % under 1991-1992jämfört med 1990, vilket 
är förvånansvärt lite mot bakgrund av den kraftiga produktionsminskning
en. Även detta indikerar en ovanligt begränsad s.k. lahour-hoarding. 
Övertidsandelen inom tillverkningsindustrin började sedan stiga till 3,6 % 
som genomsnitt under de första tre kvartalen 1993. En hög övertidsandel 
är inget ovanligt i detta konjunkturläge. Företagens beteende karaktäri
seras av en viss försiktighet och enskilda företags behov av ytterligare 
arbetskraft kan vara för liten för att generera någon nyanställning. På sikt 
borde uppgången i övertid kunna omvandlas i ett ökat antal sysselsatta. 
Införandet av ett generellt anställningsstöd (GAS) 1994 och ökade möjlig
heter för visstidsanställning syftar till att stimulera och tidigarelägga en 
uppgång av antalet sysselsatta. GAS innebär en sänkning av arbetsgivar
avgiften med 15 procentenheter för antalet anställda utöver den nivå som 
rådde i september 1993. Nedsättningen gäller under kalenderåret 1994. 

Tabell S.1 Arbetsmarknad 
Tusental personer (i åldrarna 16-64 år) 

Nivå Förändring från föregående år 

1992 1993 1994 1995 

SysselslJnning 
Jord- och skogsbruk 140 -8 -5 -1 
Industri 840 -55 32 30 
Byggnadsverksamhet 271 -33 -31 -2 
Privata tjänster 1 560 -84 13 30 
Kommunal verksamhet 1 160 -41 -37 -9 
Statlig verksamhet 201 -4 -5 -2 
Totalt 4180 -223 -32 47 

Arbetskraft, totalt 4 408 -100 -43 13 

Arbetslösa 233 123 -11 -34 
% av arbetskraften 5,3 8,2 8,0 7,2 

Personer i arbetsmarknads-
politiska åtgärder 166 203 275 300 
% av arbetskraften 3,7 4,7 6,4 7,0 I 

1 Denna siffra beträffande personer i "arbetsmarknadspolitiska åtgärder" bygger på eU 
rent bcräkningstekniskt antagande och skall inte uppfattas som uttryck tör någon 
politisk bedömning. 

I prognosen över arbetsmarknadens utveckling 1994-1995 antas au åtgärderna 
kommer igång successivt 1994, men au det ändå tar hela kalenderåret au nå upp till 
"full åtgärdsvolym". Vid sluter av 1994 beräknas åtgärderna omfatta ca 300 000 
personer. Eftersom åtgärderna ökar successivt under loppet av 1994 blir den 
genomsnittliga åtgärdsnivån högre 1995 än 1994, men åtgärderna ökar inte, utan 
ligger kvar på en konstant nivå 1995. 

För det andra halvåret 1995 finns inga beslut om åtgärder. Det sedVllllliga 
beräkningstekniska antagandet om oförändrad åtgärdsvolym har använts. 
Anm.: Det totala antalet sysselsatta 1992 inkl udcrar en korrigeringspost på 
8000 personer. 
KlJJlor: Statistiska centralbyrån (AKU) och Finansdepartementet. 

Sysselsättningen inom jord- och skogsbruk har minskat under en lång 
tid. Som framgår av tabell 5 .1 väntas nedgången fortsätta under prognos-
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perioden, om än i avtagande takt. De strukturella förändringarna inom Prop. 1993/94: 100 
jordbruket beräknas furtsätta. Inom skogsbruket har omfattande rationali- Bilaga 1.1 
seringar pågått de senaste åren, varför de produktionsökningar som förut-
spås kan klaras av med befintlig kapacitet. 

Det antalsmässigt största sysselsättningsfallet har skett inom industrin, 
där nedgången startade redan i början av 1990. Antalet sysselsatta har 
fallit med 22 % eller 221 000 personer mellan 1989 och 1993. Industri
produktionen vände uppåt i början av 1993 och nedgången i sysselsätt
ningen upphörde under det andra halvåret. Mot bakgrund av den lediga 
kapacitet som finns inom företagen, samt med hänsyn till en ökad medel
arbetstid, väntas produktionsökningen på 8,5 % 1994 endast leda till en 
måttlig uppgång i antalet sysselsatta. Enligt länsarbetsnämndernas bedöm
ningar kommer produktionsökningen främst att leda till ett ökat övertids
uttag, vilket motverkar sysselsättningsökningen. Å andra sidan ger GAS 
incitament för att tidigarelägga anställningar. Under hösten 1994 väntas 
mer omfattande personalrekryteringar komma i gång. 

Byggnadsverksamheten var inledningsvis relativt opåverkad av konjunk
turnedgången, vilket medförde att sysselsättningen började minska först 
mot slutet av 1991. Därefter har fallet varit dramatiskt. Sysselsättningen 
har minskat med ca 12 % per år 1992 och 1993. Nedgången beräknas 
furtsätta i samma takt 1994 till följd av raset i bostadsbyggandet och furt
satt låga byggnadsinvesteringar inom näringslivet. Under 1995 förväntas 
fallet i sysselsättningen bromsas upp. 

Inom den privata tjlinstesektorn sjönk sysselsättningen kontinuerligt 
under 1991 och 1992. Som en följd av den kraftiga försvagningen i den 
inhemska efterfrågan tilltog sysselsättningsfallet under 1993. Samman
taget har sysselsättningen minskat med 9 % från 1990, vilket motsvarar 
ca 140 000 personer. Den privata tjänstesektorn består av en mängd hete
rogena branscher, varför det är svårt att ge en rättvisande bild av hela 
sektorn. Sysselsättningen inom de branscher som främst vänder sig mot 
industrin, t.ex. kommunikationstjänster och delar av uppdragsverksamhet, 
väntas börja öka 1994, medan utvecklingen inom de hemmamarknads
orienterade branscherna blir svagare. Av tjänstesektorns produktion är 
minst 1/4 direkt sammankopplad med aktiviteten i industrin. Sammantaget 
förutses en svag uppgång av antalet sysselsatta 1994. År 1995 fortsätter 
uppgången i snabbare takt. 

Inom den kommunala sektorn stagnerade sysselsättningen under 1991. 
Under 1992 och 1993 minskade sysselsättningen med 68 000 personer 
när kommuner och landsting började anpassa sina organisationer med 
hänsyn till de nya ekonomiska förutsättningarna, som bl.a. innebär star
kare incitament till effektiviseringar. Anpassningarna av sysselsättningen 
beräknas fortsätta under 1994. Nedgången bedöms successivt avta under 
1995. 

Antalet sysselsatta inom staten har varit relativt oförändrat under 1990-
talets första år. Under 1993 började sysselsättningen sjunka. Till följd av 
fortsatta neddragningar i adminstrationen beräknas sysselsättningen sam
mantaget minska med ca 10 000 personer från 1993 till 1995. 

Sammanfattningsvis fortsätter sysselsättningen att falla 1994 till följd 

47 



av neddragningarna inom byggnadsverksamheten och den kommunala Prop. 1993/94: 100 
sektorn. Detta motverkas delvis av att antalet sysselsatta inom de konkur- Bilaga 1 .1 
rensutsatta delarna av ekonomin börjar öka successivt under året. Syssel-
sättningen stimuleras också av förändringarna i arbetsrättslagstiftningen 
så att visstidsanställning underlättas och av införandet av GAS. År 1995 
stiger det totala antalet sysselsatta åter, efter att ha fallit med ca 530 000 
personer från 1990 till 1994. Ökningarna sker inom industrin och den 
privata tjänstesektorn. 

Produktiviteten i näringslivet beräknas öka med 2 112 % 1994 och 2 % 
1995. Svårigheterna att bedöma produktivitetsutvecklingen är dock stora. 
Produktivitetsutvecklingen under 1993 kan vara överskattad till följd av 
de tidigare nämnda statistikproblemen. En ytterligare osäkerhetsfaktor är 
om det numera ganska stora antalet personer som deltar i åtgärder utanför 
arbetskraften, som t.ex. ungdomspraktik, ändå bidrar till produktionen 
trots att dessa personer inte räknas som sysselsatta i statistiken. 

Tabell 5.l Produktion och sysselsättning i timmar 
Årlig procentuell förändring 

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

Nllringslivet 
Produktion 2,6 1,8 -2,2 -1,2 -1,6 3,8 4,0 
Sysselsättning 1,4 0,4 -3,4 -4,0 -S,4 1,3 1,9 
Produktivitet 1,2 1,4 1,3 2,9 4,0 2,4 2,1 

lndusrri 
Produktion 1,0 -0,6 -S,S -0,7 2,2 8,S 6,0 
Sysselsättning -2,0 -2,2 -6,4 -7,0 -6,0 S,4 3,S 
Produktivitet 3,1 1,6 0,9 6,7 8,7 2,9 2,4 

IJyggnadsverksatnhet 
Produktion 7,7 0,3 -0,2 -0,7 -9,0 -11,0 0,0 
Sysselsättning 5,7 0,0 -2,3 -9,S -ll,S -ll,S -1,0 
Produktivitet 1,9 0,3 2,1 9,8 2,8 0,6 1,0 

Priwua rjlJnsur 
Produktion 2,7 3,4 0,4 -1,0 -2,6 3,2 3,S 
Sysselsättning 3,0 2,1 -1,7 -l,S -3,9 1,9 1,8 
Produktivitet -0,3 1,3 2,1 0,6 1,3 1,2 1,7 

Offentliga tjllnster 
Produktion 2,2 2,0 0,3 -2,4 -2,2 -1,0 -0,7 

Totalt 
Produktion 2,6 1,7 -1,3 -1,7 -1,7 2,6 3,0 
Sysselsättning 1,4 0,7 -2,3 -3,4 -4,S o,s 1,0 
Produktivitet 1,1 0,9 1,0 1,7 2,9 2,1 1,9 

KlJllor: Konjunkturinstitutet, Statistiska centralbyrån och Finansdepartementet. 

Medelarbetstidens utveckling är ytterligare en fuk.tor som påverkar an-
talet sysselsatta. En lågkonjunktur medför vanligtvis att arbetstiderna för-
kortas inom vissa branscher. Antalet undersysselsatta, dvs. personer som 
skulle vilja arbeta mer, men som hindras av arbetsmarknadsskäl, bar ökat 
från 161 000 personer 1989 till ca 350 000 personer i slutet av 1993. 
Nedgången i sysselsättningen har också i större utsträckning drabbat de 
heltidssysselsatta, medan andelen deltidssysselsatta ökat. År 1993 ökade 
medelarbetstiden på grund av ett ökat övertidsuttag inom industrin och 
kraftigt minskad sjukfrånvaro. Normalt sker en nedgång i sjukfrånvaron 
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under en lågkonjunktur, vilket förstärkts denna gång av effekter av den 
sänkta ersättningsnivån i sjukförsäkringen. År 1994 bedöms medelarbets
tiden öka starkt. Detta sammanhänger med en minskning av antalet se
mesterdagar och att främst industrin väntas fortsätta att öka sysselsätt
ningen via ett ytterligare ökat övertidsuttag. År 1995 när efterfrågeläget 
och framtidsförväntningama stabiliserats bedöms medelarbetstiden redu
ceras något. 

Diagram S.2 SyMelsittning och arbetskraftsutbud 
Säsongrensad nivå, kvartalsdata 

Tusental personer 
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Anm.: Nivåerna är omräknade till 1993 Ars definitioner enligt AKU. 

Kllllor: Konjunkturinstitutet, Statistiska centralbyrån och Finansdepartementet. 

5.2 Utbud av arbetskraft 

Antalet personer i arbetskraften började falla under 1991 i takt med att 
efterfrågan avtog. Nedgången har sedan successivt tilltagit under 1992 
och 1993. Sammanlagt har antalet personer i arbetskraften minskat med 
232 000 personer från 1990 till 1993. Såsom framgår av diagram 5.2 är 
nedgången i sysselsättningen väsentligt större. Under samma period har 
befolkningen i åldrarna 16-64 år stigit med 71 000 personer. Hela ned
gången i utbudet av arbetskraft förklaras således av ett sjunkande arbets
kraftsdeltagande, dvs. andelen som har eller söker arbete i förhållande till 
befolkningen. År 1990 deltog 84 % av befolkningen i arbetskraften. Den
na andel har minskat till 79 % 1993. Den största nedgången registreras 
i de yngre åldersgrupperna. En av förklaringarna är ökningen av antalet 
studerande samt mer omfattande arbetsmarknadspolitiska åtgärder där 
deltagarna enligt AKUs definitioner inte inräknas i arbetskraften. Av ut
budsnedgången på 104 000 personer 1993 förklaras drygt 1/3 av ett ökat 

Prop. I 993/94: 100 
Bilaga I. I 

49 



deltagande i ungdomspraktik, arbetsmarknadsutbildning och arbetslivs- Prop. 1993/94: 100 
utveckling. Bilaga l. 1 

Tabell S.3 Relativa arbetskraftstal för olika lldersgrupper 
Årsmedeltal 1992 och förändring i procentenheter 

Nivå Förändring från föregående år 

1992 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

16-19 år, män 34,5 -0,4 -5,4 -7,8 -5,0 
kvinnor 38,9 -0,8 -3,4 -8,4 -6,5 

20-24 år, män 76,7 -0,2 -2,0 -6,0 -6,1 
kvinnor 72,8 -1,4 -3,1 -4,2 -4,7 

25-54 år, män 92,8 0,0 -0,5 -1,0 -1,3 
kvinnor 88,7 0,3 -0,8 -1,0 -0,9 

55-64 år, män 73,1 0,7 0,0 -1,9 -2,3 
kvinnor 65,0 2,0 0,6 -1,0 -1,3 

Tuta It 81,3 0,3 -0,9 -1,9 -2,4 -1,1 -0,1 

Anm.: Nivån 1992 är preliminärt omräknad till 1993 års definition. Förändringstalen 
t.o.m. 1992 är ej omräknade. 
KlJllor: Statistiska centralbyrån (AKU) och Finansdepartementet. 

Den kraftiga försämringen av arbetsmarknadsläget har också medfört 
att allt fler mister motivationen att aktivt söka arbete. De s.k. latent 
arbetssökande, dvs. de som vill och kan arbeta men inte aktivt sökt ar
bete, har ökat från 37 000 1990 till ca 155 000 personer i slutet av 1993. 
Av dessa var drygt hälften studerande, men som egentligen hellre ville 
ha ett arbete. En stor del av de latent arbetssökande utgörs av ungdomar. 

Tabell S.4 Procentuell förindring av arbetskraftsutbudet 
Därav bidrag från utbudspåverkande arbetsmarknadspolitiska åtgärder 

1992 1993 1994 1995 

Arbetskraft -2,4 -2,3 -1,0 0,3 

Därav bidrag från åtgärder: 
Arbetsmarknadsutbildning -0,6 0,7 0,0 -0,1 
Ungdomspraktik -0,5 -0,8 -0,6 -0,2 
Arbets) ivsutvcck.I ing -0,8 -0,8 -0,l 

KlJllor: Arbetsmarknadsstyrelsen och Finansdepartementet. 

Utbudet av arbetskraft bedöms fortsätta att minska 1994 med 1 % • 
Detta beror på ett furtsatt svagt arbetsmarknadsläge och att de tidigare 
beslutade åtgärdsvolymema successivt realiseras under loppet av 1994. 
År 1995 beräknas utbudet stiga något som en följd av att efterfrågan av 
arbetskraft förbättras, vilket är normalt under en konjunkturuppgång. Det 
finns sannolikt en stor potential för fortsatta ökningar av arbetskraftsut
budet i ett medelfristigt perspektiv. Anpassningarna till de arbetsutbuds
stimulerande strukturella refunner som genomförts de senaste åren, så
som skattereformen och sänkt ersättningsnivå i sjuk- och arbetslöshetc;
försäkringarna, bar troligen fördröjts av den svaga efterfrågan på arbets
kraft. Utbudsökningen kan ske dels genom en ökad medelarbetstid från 
personer som redan är sysselsatta, dels genom att deltagare i åtgärder 
utanför arbetskraften eller latent arbetssökande och andra får arbete eller 
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blir aktivt arbetssökande, och dels genom en ökning av den faktiska ge
nomsnittliga pensionsåldem bl.a. genom att färre erhåller förtidspension. 

5. 3 Öppen arbetslöshet och arbetsmarknadspolitiska åtgärder 

I det överhettade arbetsmarknadsläge som rådde under 1989-1990 pres
sades den öppna arbetslösheten ned till rekordlåga 1 112 % , vilket var be
tydligt under den jämviktsarbetslöshet som är förenlig med icke accelere
rande inflation. Sedan våren 1990 har den öppna arbetslösheten stigit 
kontinuerligt. I takt med att efterfrågan i ekonomin fallit har arbetslös
heten ökat i en allt snabbare takt. Antalet öppet arbetslösa har stigit från 
15 000 1990 till 351 000 personer 1993. Det motsvarar en ökning av 
arbetslösheten från 1, 7 % till 8,2 % . Samtidigt deltar allt fler i olika 
typer av arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Antalet uppgick till drygt 
200 000 personer 1993, vilket motsvarar 4,7 % av arbetskraften. Den 
totala arbetslösheten uppgick därför till knappt 13 % 1993. 

Till skillnad från föregående lågkonjunktur är arbetslösheten i dagsläget 
högre bland män än bland kvinnor. I slutet av 1993 uppgick skillnaden 
till drygt 3 procentenheter. Det förklaras av att sysselsättningen hittills 
främst fallit inom mansdominerade näringar, såsom industri- och bygg
branschen. Dessutom deltar relativt sett fler kvinnor än män i arbets
marknadspolitiska åtgärder. 

Diagram 5.3 Öppet arbetslösa samt personer i konjunkturberoende arbets
marknadspolitiska åtgärder 

Tusental personer 
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Anm.: Arbetslösheten är omräknad till 1993 års definition enligt AKU. 

Källor: Konjunkturinstitutet, Statistiska centralbyrån och Finwisdepartementet. 
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Tabell 5.5 Relativ arbetslöshet i olika åldrar 
Procentandel av arbetskraften i respektive åldersgrupp 

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

16-19 år 4,6 4,1 4,0 3,5 3,4 5,1 7,5 11,6 19,l 
20-24 år 6,3 6,2 4,6 3,6 3,1 3,1 6,1 11,5 18,0 
25-54 år 1,9 1,9 1,5 1,3 1,1 1,2 2,3 4,5 7,1 
55-64 Ar 4,0 3,4 2,1 1,7 1,3 1,5 2,1 3,2 5,4 

Totalt 2,8 2,7 2,1 1,8 1,5 1,7 2,9 5,3 8,2 

Anm.: Siffrorna för Aren 1985 och 1986 är inte helt jämförbara med värden .. för Aren 
därefter på grund av omläggning av mätmetod i AKU från Ar 1987. Annu en 
omläggning skedde januari 1993. För att skapa jämförbarhet är därför nivån 
preliminärtjusterad fr.o.m. 1987. 
Källor: Statistiska centralbyrån och Finansdepartementet. 

Den högsta arbetslösheten noteras bland de allra yngsta Aldersgrupper
na. Trots den snabba expansionen av åtgärder riktade mot ungdomar var 
den öppna arbetslösheten ca 19 % för såväl åldersgruppen 16 - 19 år som 
bland 20 - 24-åringarna i slutet av 1993. 

Dessvärre har det skett en kraftig uppgång av antalet långtidsarbetslösa, 
dvs. personer som varit öppet arbetslösa längre än sex månader. Andelen 
långtidsarbetslösa av det totala antalet öppet arbetslösa har stigit från 
16 % 1990 till ca 35 % i slutet av 1993. Under föregående lågkonjunktur 
uppgick andelen till ca 30 % som mest. Internationellt brukar långtids
arbetslöshet definieras som personer som varit arbetslösa i mer än 12 må
nader. Sverige har därmed en bredare definition. Å andra sidan måste 
personer som deltagit i en arbetsmarknadspolitisk åtgärd vara arbetslösa 
i de därpå följande sex månaderna för att klassificeras som långtidsarbets
lösa. Fokuseringen på en aktiv arbetsmarknadspolitik i Sverige syftar till 
att minimera långtidsarbetslöshet och därmed passivisering och utslagning 
från arbetsmarknaden. En hög andel långtidsarbetslösa riskerar att för
sämra arbetsmarknadens funktionsförmåga och försvåra lönebildningen. 
Löneökningarna dämpas i mindre grad av långtidsarbetslöshet än av kort
tidsarbetslöshet. Internationella erfarenheter indikerar att det är uppgång
en av antalet långtidsarbetslösa som är den främsta orsaken till hysteresis, 
dvs. en permanent hög arbetslöshet. 

Läget på arbetsmarknaden bedöms vara fortsatt svagt 1994. Sysselsätt
ningsläget för den konkurrensuL<>atta sektorn stabiliserades under andra 
halvåret 1993 och en svag uppgång inleds 1994, främst i form av ökad 
medelarbetstid. Fortsatta neddragningar inom de sektorer som vänder sig 
mot den inhemska efterfrågan medför dock att det genomsnittliga antalet 
sysselsatta sjunker 1994. En uppgång av den öppna arbetslösheten mot
verkas emellertid av att de tidigare beslutade volymerna av arbetsmark
nadspolitiska åtgärder successivt kommer i gång under loppet av 1994. 
Dessa beräknas omfatta ca 300 000 personer vid årets slut, vilket mot
svarar 7 % av arbetskraften. Med hänsyn till utvecklingen under loppet 
av året begränsas årsgenomsnittet till 6,4 %. Den åtgärdsvolym som upp
nås vid utgången av 1994 antas med ett tekniskt antagande ligga kvar 
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1995. Årsgenomsnittet för den öppna arbetslösheten beräknas sjunka från 
8,2 % 1993 till 8,0 % 1994. Med hänsyn till andelen som deltar i åtgär
der ökar den sammantagna arbetslösheten från 12,9 % 1993 till 14,4 % 
1994. 

När tillväxten tar fart 1995 börjar också antalet sysselsatta personer att 
stiga, bl.a. som en följd av en mindre avvaktande attityd gentemot nyan
ställningar inom främst industrin. Hur stor effekt det får på arbetslösheten 
är dock avhängigt av hur mycket utbudet av arbetskraft kommer att öka. 
Den öppna arbetslösheten beräknas minska med en knapp procentenhet 
till 7 ,2 % 1995, mätt som årsgenomsnitt. Givet ett fullt utnyttjande av 
Atgärdsprogrammen sjunker summan av öppet arbetslösa och personer i 
åtgärder till 14,2 % 1995. Att den totala arbetslösheten minskar något 
mindre än den öppna arbetslösheten förklaras, som tidigare nämnts, av 
att de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna utökas under loppet av 1994. 
Nedgången i arbetslösheten kommer sannolikt att kännetecknas av avse
värda trögheter, även i ett medelfristigt perspektiv med förhållandevis 
god tillväxt. Det bör dock observeras att även om nedgången i den öppna 
arbetslösheten blir relativt måttlig, kommer allt fler personer successivt 
att sysselsättas på den ordinarie arbetsmarknaden. 

Tabell S.6 Antal personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder 
Tusental, genomsnitt per år 

1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Uran.för arbe1skraften 
Arbetsmarknads-

utbildning 40 38 37 51 84 53 
Ungdomspraktik 22 58 
Arbetslivsutveckling 36 

I arbetskraften 
Beredskapsarbete 14 10 8 11 16 14 
Ungdomslag1 10 5 3 10 9 
Avtalad inskolningsplats 2 1 2 3 4 1 
Rckrytcringsstöd 5 3 2 5 13 9 
Utbildningsvik:ariat 1 8 10 
Förctagsulbildning2 3 4 3 4 6 3 
Åtgärder för arbets-

handikappade3 84 86 88 86 84 77 

Totalt 158 147 143 177 246 280 

Andel s:v arbets-
kraften4 1,7 1,4 1,2 2,0 3,7 4,7 

1 T.o.m 30 juni 1989 ungdomslag. Den I juli 1989- juni 1992 särskild inskolnings

~~~ildning vid permittcringshot, flaskhalsutbildning m.m. Omräknat till heltidsulbil
dade. 
3 Samhall, lönebidrag, Arbetsmarknadsinstitutet och offentligt skyddat arbete. 
4 Samtliga åtgärder exkl. arbetshandikappade. Arbetskraften omräknad till 1993 års 
AKU-dcfinition. 
Källa: Arbetsmarknadsstyrelsen. 

Omfattningen av de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna har stigit i takt 
med arbetsmarknadens försvagning. Andelen personer i åtgärder ( exkl. 
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arbetshandikappade) uppgick till 4, 7 % 1993, vilket är 3,5 procentenheter 
mer än under 1990. Till skillnad mot tidigare lågkonjunkturer har tyngd
punkten förskjutits mot en större andel utbildningsinsatser. Den 1 juli 
1992 infördes ungdomspraktik som omfattade knappt 60 000 personer i 
genomsnitt per månad 1993. Ungdomar upp till 25 Ar tar möjlighet till 
en praktiskt inriktad utbildning inom näringslivet eller offentlig sektor. 
Den 1 januari 1993 introducerades ytterligare en ny åtgärd: arbetslivs
utveckling (ALU), för att motverka passivisering och utslagning. Avsik
ten är att arbetslösa skall erbjudas möjlighet att delta i aktiviteter med ett 
bidrag motsvarande arbetslöshetsersättningen. Aktiviteterna skall vara så
dana att de kommer näringslivet och samhället till gagn, men som annars 
inte skulle ha blivit utförda. Mot slutet av 1993 omfattades ca 50 000 
personer av ALU. Hittills har en övervägande majoritet aktiverats inom 
kommuner och idella organisationer. Vid 1994 års början införs också ett 
generellt anställningsstöd (GAS), se beskrivning ovan. Det beräknas sti
mulera sysselsättningsutvecklingen under året. 
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6. Löner och konsumentpriser 

Under 1990-talet har Sverige övergått från en hög till en låg inflations
takt. Efterfrågan på arbetskraft har reducerats markant under lågkonjunk
turen. Den uppmätta genomsnittliga lönen väntas öka med 3,5 % per år 
1994 och 1995, vilket får anses högt vid nuvarande arbetsmarknadsläge 
och med hänsyn till att den underliggande inflationstakten uppgår till ca 
2 % . Skillnaden i ekonomins olika delar förväntas avspeglas i lönebild
ningen. Industrins löner beräknas öka med 1 resp. 1,5 procentenheter 
mer än genomsnittet i ekonomin under prognosperioden. 

Mot bakgrund av den svaga efterfrågan och det låga kapacitetsutnytt
jandet är inflationstrycket i dagsläget förhållandevis svagt. Konsument
prisindex (KPI) beräknas öka med 2,5 % 1994 och 2,8 % 1995, mätt 
som årsgenomsnitt. Bortsett från tillfälliga prishöjande effekter som följer 
av högre importpriser och ändrade indirekta skatter, bedöms prisutveck
lingen vara ganska lugn under prognosperioden. Den underliggande infla
tionstakten begränsas således till 1,1 % 1994 och 2,6 % 1995. Inflations
takten ligger dock relativt nära den övre gränsen för Riksbankens infla
tionsmål, motsvarande en ökning av KPI med 2 % med en tolerans på 
+I- 1 procentenhet fr.o.m. 1995. 

6.1 Löner 

Den svenska lönebildningen har traditionellt kännetecknats av en hög 
grad av central samordning och en kraftig löneutjämning till följd av den 
s.k. solidariska lönepolitiken. Under 1980-talet började lönespridningen 
successivt att tillta när de centrala låglönesatsningarna i allt större ut
sträckning kompletterades med branschvisa och lokala avtal. Internatio
nellt sett har dock Sverige fortfarande en liten lönespridning. Löneför
handlingama i flera nivåer bidrog till att driva upp de totala nominella 
löneökningarna i det överhettade arbetsmarknadsläge som rådde i Sverige 
1989-1990. En alltför hög löneökningstakt i förhållande till produktivi
tetsutvecklingen medförde att industrins konkurrenskraft urholkades. Där
till började efterfrågan på arbetskraft att falla som en följd av lågkon
junkturen. Löneökningstakten dämpades markant när hela arbetsmarkna
den slöt tvååriga s.k. Rehnbergsavtal för 1991 och 1992. Med hänsyn till 
den kraftiga försvagning av arbetsmarknaden som ägde rum under loppet 
av 1991-1992 synes Rehnbergavtalet vara något högt för 1992. Däremot 
är det troligt att en lite större sänkning av löneökningstakten 1991 erhölls 
än vad normalt skulle följa av arbetsmarknadsläget. 

När nya löneavtal skulle slutas under 1993 hade arbetsmarknadens par
ter delvis nya förutsättningar att ta hänsyn till. För det första kan en rör
lig vltxelkurs göra det direkta sambandet mellan höga nominella löneök
ningar och försämrad konkurrenskraft otydligare. Det är därför viktigt att 
arbetsmarknadens parter uppfattar den ekonomiska politikens inriktning 
på prisstabilitet som trovärdig, så att de inte antar att en ofördelaktig 
kostnadsutveckling kommer att korrigeras av växelkursen. Vid en varak-
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tigt låg iriflalionstakl på ca 2 % kan den långsiktiga löneökningen väntas 
uppgå till ca 3,5 - 4 %, givet en rimlig produktivitetstillvåxt. Löneök
ningar utöver denna nivå måste uppfattas som höga, åtminstone när den 
s.k. totala arbetslösheten (öppet arbetslösa och personer i konjunkturbero
ende åtgärder) överstiger 6-7 %. Svensk lönebildning har tidigare karak
täriserats av nominallönestelheter nedåt samt av löneföljsamhet mellan 
olika sektorer. För att uppnå de relativlöneförändringar som krävs för en 
effektiv allokering av arbetskraften kan det, vid en låg inflationstakt, 
krävas nominella lönesänkningar för individer, branscher och yrkes
grupper. 

På lång sikt bestäms det utrymme som finns för reala löneökningar av 
produktivitetstillväxten. På kort sikt bestäms emellertid lönebildningen 
också av arbetsmarknadsläget, prisförväntningar och vinster. Hushållens 
och industrins inflationsförväntningarvar fortsatt låga 1993. Bortsett från 
ett genomslag av högre importpriser beräknas prisstegringarna vara för
hållandevis smA under prognosperioden. Industrins produktivitet har för
bättrats markant och vinsterna har börjat öka. Den viktigaste faktorn för 
lönebildningen är dock situationen på arbetsmarknaden. Överskottet på 
arbetskraft kommer att hålla tillbaka både de nominella och de reala löne
ökningarna under prognosperioden. Den totala arbetslösheten steg med 
4 procentenheter till 13 % under 1993 och förutses fortsätta att växa till 
drygt 14 % 1994. Det är svårt att fastställa vilken effekt detta kommer 
att ta på lönebildningen, eftersom Sverige aldrig under efterkrigstiden 
upplevt en så hög arbetslöshetsnivå. Traditionella ekonometriska skatt
ningar indikerar mycket låga nominella löneökningar under prognosperio
den. Enligt teorier omjämviktsarbetslöshet skall också löneökningstakten 
falla så länge arbetslösheten överstiger den naturliga arbetslöshetsnivån 
(NAIRU = non accelerating inflation rate of unemployment). I Sverige 
var NAIRU ca 2,5-3 % under 1980-talet enligt skattningar av bl.a. 
Holmlund (1993). Även om det är rimligt att rdkna med en viss uppgång 
av denna under 1990-talet överstiger den beräknade arbetslösheten 
NAIRU under hela perioden. Detta talar för en sjunkande löneökningstakt 
under hela prognosperioden. Vissa internationella erfarenheter indikerar 
dock att lönebildningen är mer känslig för förändringen än nivån på 
arbetslösheten. Ju högre nivån på arbetslösheten är, desto mindre verkar 
löneökningarnas känslighet vara för variationer i arbetslösheten. Avgör
ande är sannolikt hur de arbetslösas kompetens kan upprätthållas och i 
vilken mån långtidsarbetslösheten kan hållas tillbaka. Inriktningen och 
omfattningen av arbetsmarknadspolitiken i Sverige kan möjliggöra att 
arbetsmarknadens funktionssätt inte tar alltför stor skada av bestående 
höga arbetslösbetsnivåer. 
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Diagram 6.1 Indikator pA den strukturella lllneglidningen 
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Anm.: Arbetskraftskostnads- och sysselsättningsutveck.ling inom Verkstadsindustrin 
1993. 
Klllla: VI:s prognosenkät, november 1993. 

Under 1993 slöt nästan hela arbetsmarknaden nya tvååriga löneavt.al. 
De avtalsmässiga höjningarna inkl. s.k. överhängseffekter från tidigare 
avtal uppgick till ca 1 % 1993. Avtalen medför en löneökning på ca 
1 1/4 % 1994, vilket inkluderar den neddragande effekten av två bort
tagna semesterdagar. Att bedöma löneglidningens framtida utveckling är 
förenat med ovanligt stor osäkerhet. Uppgifter om den utbetalda löne
summan visar en betydligt högre löneglidning under 1993 än vad för
tjänststatistiken indikerar. Det är svårt att bedöma storleken på den s.k. 
strukturella löneglidningen som uppstår när sysselsättningen faller snabbt. 
Den genomsnittliga lönen stiger om företagen avskedar personer som har 
lägre lön än genomsnittet, vilket händer när t.ex. principen om sist-in
först-ut tillämpas och de sist anställda har lägre lön än genomsnittet, eller 
om företagen allmänt avskedar mindre kompetent arbetskraft med låg lön. 
En liknande effekt uppstår när företag med en genomsnittligt lägre löne
nivå slås ut. Avgångsvederlag vid uppsägningar drar också tillfälligt upp 
lönekostnaderna i förhållande till antalet arbetade timmar. En indikation 
på hur stor den strukturella löneglidningen kan vara, framkommer om ut
vecklingen av sysselsättning och arbetskraftskostnader inom elektroin
dustrin jämförs med den övriga verkstadsindustrin, se diagram 6.1. I de 
branscher där sysselsättningen minskat steg den genomsnittliga arbets
kraftskostnaden med 2,6 % , medan den sjönk med 1,5 % inom elektro
industrin där sysselsättningen samtidigt ökade med 2 % . Arbetskraftskost
nadema påverkades också av att socialavgifter sänktes med 3, 1 procent
enheter 1993. 
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Prop. 1993/94:100 

Tabell 6.1 Timlöner och arbetskraftskostnader Bilaga 1.1 
Årlig procentuell förändring 

Samtliga löntagare Industriarbetare 

Avtal Lönc- lim för- Avtal Lönc- lim för- Sociala Arbets-
glid- tjänst glid- tjänst kost- krafts-
ning ning nader kostnader 

1980 7,8 1,7 9,5 6,1 3,2 9,3 0,8 10,2 
1981 6,3 2,8 9,1 5,9 4,2 10,I 0,5 10,7 
1982 4,6 1,7 6,3 4,1 3,5 7,6 0,2 7,8 
1983 4,6 1,9 6,5 3,8 2,9 6,7 2,4 9,3 
1984 5,6 2,4 8,0 6,2 4,1 10,3 -0,1 10,2 
1985 4,1 3,4 7,5 3,8 3,7 7,5 0,2 7,7 
1986 6,0 2,5 8,5 3,9 3,5 7,4 0,0 7,4 
1987 3,5 3,2 6,7 6,4 0,6 7,0 
1988 4,2 2,5 6,7 3,4 5,0 8,4 0,0 8,4 
1989 6,3 3,5 9,8 4,5 5,6 10, I 0,6 10,8 
1990 6,1 3,7 9,8 2,8 6,7 9,5 -0,6 8,8 
1991 2,8 2,8 5,6 2,3 3,2 5,5 2,0 7,6 
1992 2,7 0,9 3,6 2,6 1,9 4,5 -0,3 4,2 
1993 1,0 3,1 4,1 4,5 -3,1 1,3 
1994 1,3 2,2 3,5 4,5 4,5 
1995 3,5 5,0 5,0 

Anm.: Uppgifterna för samtliga löntagare baseras på lönesummestatistik. Uppgifterna för industriarbetare 
grundas på törtjänststatistik. Förtjänststatistiken har i törckommande fall kompletterats med engångsbelopp, 
som ej ingår i SCB:s statistik. Avtalskonstruktionen för industriarbetare 1987 omöjliggör en meningsfull 
uppdelning på avtal och löneglidning. 
Källor: Konjunkturinstitutet, Statistiska centralbyrån och Finansdepartementet. 

Sammantaget beräknas de totala nominella löneökningarna till 3,5 % 
per år 1994 och 1995. Prognosen bygger på en försiktig tolkning av den 
strukturella löneglidningens omfattning. Det förefaller sannolikt att den 
strukturella komponenten i löneglidningen minskar 1994 när fallet i sys
selsättningen mer än halveras. I den mån företagen börjar nyanställa per
soner med en lägre lön än genomsnittet kan den strukturella löneglid
ningen bli negativ när sysselsättningen åter börjar öka 1995. Om de indi
kationer som finns för verkstadsindustrin skulle vara representativa för 
arbetsmarknaden i stort, är sannolikt löneglidningskomponenten för 1994 
och 1995 överskattad. I så fall blir den totala löneökningen lägre för båda 
åren. Den nominella timlönen inom industrin bedöms öka med 1 resp. 
1,5 procentenheter mer än genomsnittet för ekonomin, som en konse
kvens av den olikartade utvecklingen för den konkurrensutsatta respektive 
de skyddade sektorerna. En utveckling mot mer lokalt bestämda löneavtal 
kan underlätta de relativlöneförskjutningar som krävs för att överflytta 
arbetskraft till den konkurrensutsatta sektorn. De ingångna löneavtalen 
1993 tyder dock på en fortsatt mycket stor löneföljsamhet mellan ekono
mins olika sektorer, trots markanta efterfrågeskillnader. Om löneutveck
lingen i den konkurrensutsatta sektorn sprids till övriga sektorer blir 
sannolikt den genomsnittliga timlöneökningen högre än vad som är fören
ligt med låg inflation, vilket i så fall riskerar att leda till att den ekono
miska återhämtningen avbryts i förtid. 
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Digram 6.2 Nominell timlön inom industrin 

Årlig procentuell förändring, nationell valuta 
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Anm.: OECD-ländema är sammanvägda enligt varje lands betydelse som konkurrent 
till Sverige på världsmarknaden. 
Kllllor: Konjunkturinstitutet, Statistiska centralbyrån och Finansdepartementet. 

Inom OECD-området beräknas lönerna inom tillverkningsindustrin öka 
med 3,3 % 1994 och 3,9 % 1995. Den svenska industrins löner stiger 
därmed något snabbare under prognosperioden, trots det mycket svaga 
arbetsmarknadsläget. Om den svenska industrins löner även furtsättnings
vis ökar snabbare än i omvärlden vid ett sämre arbetsmarknadsläge kom
mer arbetslösheten att förbli på en högre nivå. Den förhållandevis höga 
löneökningen i Sverige sammanhänger dock med ett antal tillfälliga fak
torer som resulterar i en strukturell löneglidning. Motståndet mot löne
ökningar från en del av arbetsgivarna kan ocksA vara mindre än normalt 
på grund av den kraftiga deprecieringen av den svenska kronan, de 
sänkta arbetsgivaravgifterna och en stark produktivitetsutveckling. Den 
sammantagna effekten av dessa förändringar är att den svenska relativa 
enhetsarbetskostnaden beräknas sjunka med 22 % under perioden 1993-
1995. 

6.2 Konsumentpriser 

Under 1980-talet ökade de svenska konsumentpriserna med i genomsnitt 
8 % per år, att jämföra med 6 % för OECD-genomsnittet. Konsument
priserna fortsatte att stiga med ca 10 % per år under 1990-1991, delvis 
som en följd av skatteomläggningen från direkt till indirekt beskattning. 
Under 1992 skedde en kraftig nedväxling av inflationen och konsument
priserna steg med 2,3 % mätt som årsgenomsnitt. På kort sikt medförde 

12 Riksdagen 1993194. I sam/. Nr /00 Bilaga I 
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den lägre inflationstakten att realräntorna steg, vilket dämpade aktivitets
nivån i ekonomin och fördjupade lågkonjunkturen. På längre sikt är dock 
en låg och stabil inflationstakt befrämjande för tillväxten. 

Trots det kraftiga fallet i den privata konsumtionen tilltog prisöknings
takten under 1993. Det förklaras främst av tillfälliga inflationseffekter av 
höjda importpriser samt ändrade indirekta skatter och subventioner. De
precieringen av den svenska kronan medförde att importpriserna steg med 
17,5 % mellan oktober 1992 och oktober 1993. Samtidigt försvagades 
den svenska kronan med 25 % jämfört med en importvägd valutakorg. 
Utländska exportörer till Sverige har därmed visat en viss återhållsamhet 
i sin prissättning för att inte förlora marknadsandelar. Det faktum att kro
nan nu flyter ger också ett nytt prissättningsbeteende hos såväl utländska 
som inhemska företag. Företagens förväntningar om kronans framtida ut
veckling har blivit alltmer betydelsefull. Svenska företag som riktar sig 
mot hemmamarknaden har reagerat på de ökade kostnaderna för importe
rade insatsvaror med att sänka sina vinstmarginaler. Enligt beräkningar 
från Konjunkturinstitutet förklaras 80 % av inflationstakten på 4,3 % i 
oktober, eller 3,4 procentenheter, av böjda importpriser och höjda priser 
på importkonkurrerande varor. I november 1993 steg inflationstakten till 
4,9 % , men beräknas falla tillbaka till 4,4 % i december. 

Regering och Riksdag har slagit fast att det inte finns något realekono
miskt utrymme till kompensation för deprecieringens prishöjande effekter. 
Av detta skäl skall sådan kompensation inte heller utgå för basbelopps
styrda transfereringar. Uppräkningen av basbeloppet, som bestäms av 
KPI i oktober, avseende 1994 korrigerades därför med 1,9 procentenhe
ter, vilket motsvarar genomslaget av den initiala deprecieringen. För 
1994 fastställdes basbeloppet till 35 200 kr. 

Sammantaget steg såväl KPI som nettoprisindex (NPI) med knappt 
4,5 % under loppet av 1993. NPI visar konsumentprisutvecklingen exkl. 
effekter av ändrade indirekta skatter och subventioner. Att KPI och NPI 
utvecklades så likartat, trots höjda skatter och sänkta subventioner under 
1993, förklaras av att varor och tjänster som inte är momsbelagda steg 
relativt kraftigt i pris. Eftersom dessa varors vikter är större i NPI än i 
KPI blev den genomsnittliga prisökningen ungefär densamma. 

Den kraftiga försvagningen av kronan för med sig högre importpriser 
som, när efterfrågeläget tillåter, slår igenom i den inhemska prisnivån. 
Det mest sannolika är att detta endast leder till en engångseffekt på den 
genomsnittliga prisnivån, men det kan inte uteslutas att det uppkommer 
tendenser till en allmänt högre inflation. lmportprisgenomslaget bör dock 
vara lägre, ju längre tid som förflyter innan den inhemska efterfrågan 
åter börjar öka. En omfördelning mot inhemsk produktion, och mot im
port från länder vars valutor kronan inte deprecierats så mycket emot, 
hinner då ske. Den del av importen som utgör insatsvaror till exportindu
strin torde heller inte påverka den inhemska prisnivån. Å andra sidan 
finns det i dagsläget ett utrymme för att höja priserna på de svenskpro
ducerade varor som konkurrerar med importerade varor. 
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Tabell 6.l Konsumentpriser 
Årlig procentuell förändring 

1992 1993 1994 1995 

KPI dec.-dec. 1,9 4,4 2,2 3,0 
Nettoprisindex: dec.-dec. 2,9 4,3 1,6 2,2 
Importpriser, totalt -0,9 16,1 1,2 4,2 
Bostäder, totalt 5,8 2,9 1,0 0,7 
Indirekta skatter, bidrag i procentenheter -0,7 0,3 0,3 0,7 
Diverse taxor 7,9 7,4 2,8 2,8 
Konkurrensutsatt svensk produktion 0,0 1,9 3,7 2,9 
Arbetskrs.ftskostnad i näringslivet 1,7 -0,1 0,9 1,6 
Vinstmarginal, bidrag i procentenheter 0,7 -1,0 0,7 0,5 

KPI årsgenomsnitt 2,3 4,7 2,5 2,8 
Nettoprisindex: årsgenomsnitt 4,l 4,3 2,1 2,0 
OECD, KPI 3,2 2,8 2,9 2,8 
Impl icitprisindex 2,6 6,2 2,3 3,4 

Basbelopp 33 700 34 400 35 200 35 900 

Anm.: Diverse taxor bestAr av liilcemedel, liilcarvård, tandläkararvode, lotter m.m., 
TV-licens, post och tele samt resor och transporter. Nettoprisindex är KPI exkl. 
indirekta skatter och subventioner. Vid beriilcning av basbeloppet 1994 har en 
avriilcning skett för deprecieringens direkta effekter. OECD-länderna är sarnmanvägda 
enligt varje lands betydelse som konkurrent till Sverige. 
Kllllor: Konjunkturinstitutet, Statistiska centralbyrån och Finansdepartementet. 

Det finns många fuktorer som talar för en lugn inhemsk kostnadsut
veckling under prognosperioden. Den svaga situationen pA arbetsmarkna
den förväntas resultera i, jämfört med tidigare perioder, låga löneökning
ar. En relativt hög produktivitetsökning håller nere produktionskostnaden 
per producerad enhet. Avregleringar och skärpt konkurrenslagstiftning 
ökar konkurrensen på en rad marknader samtidigt som en förväntad app
reciering av kronan dämpar kostnaden för importvaror. Bortsett från de 
tillfälliga inflationseffekterna av höjda importpriser och indirekta skatter 
bedöms därför prisutvecklingen under prognosperioden vara låg jämfört 
med tidigare perioder. De inflationsförväntningar som finns för de när
maste Aren bekräftar i stort sett denna bild. Hushållens inflationsförvänt
ningar avseende utvecklingen de kommande 12 månaderna stabiliserades 
kring ca 2 % under 1993. Enligt industrins förväntningar skulle priserna 
på hemmamarknaden öka svagt under det fjärde kvartalet 1993. En majo
ritet av företagen, drygt 80 % , trodde dock på oförändrade priser. Infla
tionsförväntningama hos placerare på obligationsmarknaden tilltog efter 
kronans fall, men har su~ivt reducerats till drygt 3 % som genomsnitt 
under 1994-1995. Placerarna förväntar sig dock att inflationen stiger till 
drygt 4 % som genomsnitt för de kommande fem åren. 

Ändrade indirekta skatter och subventioner drar sammantaget upp pris
utvecklingen med 0,3 procentenheter 1994 och ytterligare 0,7 procenten
heter 1995. Dels skall fr.o.m. 1 januari 1994 vissa punktskatter skrivas 
upp varje år med den allmänna prisutvecklingen föregående år, dels före
slås att patientavgifterna höjs och högkostnadsskyddet sänks fr.o.m. den 
1 januari 1995. Räntebidragen för hyreshus minskas med 0,5 resp. 1,0 
miljarder kr. under 1994 och 1995. År 1995 upphör också den tillfälliga 
skattereduktionen för bostadsreparationer etc. 
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Sammantaget beräknas KPI öka med 2,2 % resp. 3,0 % under loppet 
av 1994 och 1995, medan NPI stiger något långsammare. Den underlig
gande inflationstakten, som visar KPI korrigerat för effekter av deprecie
ringen samt ändrade indirekta skatter och subventioner, begränsas till 
1,1 % och 2,6 % under 1994 och 1995. Uppgången mellan 1994 och 
1995 i den underliggande inflationstakten är sannolikt överdriven. Den 
metodik som används för att beräkna prisutvecklingen har troligen över
skattat importprisernas bidrag 1993 och underskattat detsamma 1994. Ett 
genomsnitt på knappt 2 % per år 1993-1995 kan ge en bättre beskrivning 
av utvecklingen. 

Tabell 6.3 "Underliggande" inflationstakt 
Bidrag i procentenheter 

1992 1993 1994 1995 

"Underliggande" inflatioostakt 2,7 1,7 1,1 2,6 
Indirekta skatter, subventioner 

och arbetsgivaravgifter -0,8 -0,3 0,3 0,7 

Deprecieringens direkta effekter 2,9 0,9 -0,3 

KPI, dec.-dec. 1,9 4,4 2,2 3,0 

Anm.: Begreppet "underliggande" intlationstakt används för en mängd olika mått. En 
del refererar till nettoprisindex som den underliggande inflationstakten. OECD 
använder KPI rensat för mat och energi. Med deprecieringens direkta effekter avses 
effekter från höjda importpriser och höjda priser på importkonkurrerande varor. På 
grund av avrundning summerar inte alltid delarna till totalen. 
KIU/a: Konjunkturinstitutet, Statistiska centralbyrån och Finansdepartementet. 

KPI skall spegla hur konsumentpriserna i genomsnitt utvecklar sig för 
hela den privata konsumtionen. Detta ligger sedan till grund för utveck
lingen av pensioner och andra basbeloppsanknutna transfereringar och 
skatter. En annan viktig uppgift för en prisindex är att vara ett mått på 
den allmänna inflationstakten i hela ekonomin som avspeglar efterfråge
och utbudsförhållanden. Om KPI används i ett sådant sammanhang har 
det vissa brister. För det första utgör den privata konsumtionen endast en 
del av hela ekonomin. För det andra är ökad indirekt beskattning eller 
sänkta subventioner som höjer KPI inte ett uttryck för ett högt efterfrå
geläge eller ökade kostnader. Inte heller kan en övergång från offentlig 
till privat finansiering av en viss vara eller tjänst, eller höjda räntor, som 
höjer KPI, uppfattas som ett ökat inflationstryck. Trots detta får KPI ofta 
utgöra ett mått på hela ekonomins inflationstakt i olika sammanhang. För
ändringar i NPI utgör ett mått som bättre motsvarar efterfråge- och ut
budsläget avseende den privata konsumtionen. Ett annat alternativ är den 
underliggande inflationstakten, där utöver ändrade indirekta skatter och 
subventioner också de tillfiilliga prisförändringarna till följd av deprecie
ringen exkluderas. 

Det finns goda skäl till att följa flera olika prisindexars utveckling för 
att kunna bedöma prisutvecklingen i hela ekonomin. Nedväxlingen av 
inflationstakten har varit ännu kraftigare om BNP- eller förädlingsvärde
deflatorn för näringslivet studeras. Båda deflatorerna avspeglar i huvud
sak den svenska kostnadsutvecklingen. BNP-deflatorn omfattar utöver 
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näringslivets även den offentliga sektorns kostnadsutveckling. Båda pris
indexama har ökat lA.ngsammare än KPI under 1992 och t.o.m. första 
halvåret 1993. En nackdel med både BNP- och förädlingsvärdedeflatom 
är att de publiceras kvartalsvis med viss eftersläpning och att de ofta revi
deras. De är ändå intressanta för att belysa inflationstrycket i dagsläget, 
eftersom de täcker in större delar av ekonomin än den privata konsumtio
nen. 

Diagram 6.3 Prisutvecklingen i Sverige 
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Klillor: Konjunkturinstitutet, Statistiska centralbyrån och Finansdepartementet. 

För att få en fullständig bild av inflationstrycket i bredare mening bör 
också tillgångsprisema studeras. Det är i första hand prisutvecklingen på 
bostäder (se diagram 7.4), kommersiella fastigheter och aktier som är av 
intresse. De senaste årens erfarenheter har visat tillgångsprisemas bety
delse för den makroekonomiska utvecklingen. 1980-talets spekulations
bubbla följdes av kraftiga prisfall vid 1990-talets början. De sänkta för
mögenhetsvärdena drev fram stora kreditförluster i banksektom och bi
drog till att skapa ett betydande konsolideringsbehov i företag och hus
håll, samtidigt som nyinvesteringar blev olönsamma på grund av de lägre 
tillgångsprisema. Därigenom hämmades såväl konsumtion som investe
ringar. Den finansiella krisen, som emanerade ur tillgångsmarknadernas 
kollaps bidrog till att denna lågkonjunktur blev den djupaste under efter
krigstiden. Under 1993 steg aktiepriserna kraftigt samtidigt som priserna 
på såväl kommersiella fastigheter som småhus började stabiliseras. Prisut
vecklingen under 1994 och 1995 bedöms bli lugn. Även om utvecklingen 
av tillgångspriserna är behäftad med stor osäkerhet ter sig emellertid en 
prisuppgång av samma storleksordning som under 1980-talet som mycket 
osannolik under prognosperioden, bl.a. därför att realräntorna - särskilt 
efter skatt - kan väntas ligga på en högre nivå. 
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Diagram 6.4 Konsumentpriser 
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Anm.: OECD-Jändema är sa.mmanvägda enligt varje lands betydelse som konkurrent 
till Sverige på världsmarknaden. 
Källor: Konjunkturinstitutet, Statistiska centralbyrån och Finansdepartementet. 

Konsumentprisökningen i Sverige ligger i stort sett i nivå med omvärl
dens under prognosperioden. Det bör dock uppmärksammas att det finns 
stora nationella skillnader i hur KPI eller motsvarande mått är konstrue
rat. I Maastrichtavtalet slog EU fast de konvergenskriterier som skall 
gälla inför EMU. Ett av dem är att inflationstakten inte får överstiga 
genomsnittet hos de tre länder som har lägst inflationstakt med mer än 
1,5 procentenheter. Vidare fastslogs att inflation skall mätas som föränd
ringen i KPI. Under 1993 startade ett hannoniseringsarbete inom EU och 
EFTA avseende hur ett jämförbart KPI skall definieras. 
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7 Hushållens ekonomi och privat konsumtion 

År 1993 sjönk hushållens realt disponibla inkomster efter den starka 
ökningen under perioden 1990 t.o.m. 1992. De senaste årens uppgång i 
sparandet fortsatte dock trots inkomstfallet. Den privata konsumtionen 
minskade nämligen mer än inkomsterna. Från 1989 har sparkvoten ökat 
med ca 12,5 procentenheter. Åren 1994 och 1995 beräknas realinkoms
terna stiga med ca 1 % per år. Den återhämtning av den privata konsum
tionen som inleddes under andra halvåret 1993 väntas förstärkas under 
prognosperioden. Uppgången sker dock från en låg nivå och med ett så
dant förlopp att sparkvoten stiger även 1994 för att sedan gå ned 1995. 
Sparkvoten kommer dock att ligga kvar på en för svenska förhållanden 
hög nivå, se tabell 7 .1. 

Tabell 7.1 Hushållssektorns disponibla inkomster, konsumtion och sparande 

Miljarder kr. 

1992 1993 1994 1995 

Löpande priser 
Löner 641,3 631,5 655,0 684,0 
Företagarinkomster 57,3 52,9 54,5 57,0 
Räntor och utdelningar, netto 
Inkomstöverföringar från 

-32,9 -28,8 -22,2 -10,0 

.. offentlig sektor 348,7 376,3 389,5 397,8 
Ovriga inkomster, netto 111,0 120,l 123,6 129,l 
Direkta skatter, avgifter m.m 287,6 292,7 312,9 328,9 

Disponibel inkomst 837,7 859,3 887,S 929,1 

Privat konsumtion 776,0 792,0 815,9 860,S 

Sparkvot, nivå i % 7,4 7,8 8,1 7,4 
Procentuell utveckli11g 
1985 drs priser 

Disponibel inkomst 2,7 -3,4 1,0 1,2 
Privat konsumtion -1,9 -3,9 0,7 2,0 

KlJl/or: Konjunkturinstitutet, Statistiska centralbyrån och Finansdepartementet. 

7 .1 Hushållens inkomster 

År 1992 steg hushållens realinkomster med 2, 7 % samtidigt som antalet 
sysselsatta minskade med ca 4,5 % . Inkomstbortfallet genom minskad 
sysselsättning kompenserades till stor del av bidrag till arbetslösa och 
personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Nedväxlingen av inflationen, 
inkl. effekten av sänkt mervärdeskatt på livsmedel m.m., bidrog till att 
både timlönen och basbeloppet (och därmed pensionerna) ökade realt. Det 
direkta skatteuttaget sänktes också, genom att grundavdraget och skikt
gränsen för den statliga inkomstskatten räknades upp med 1991 års högre 
inflation. 

Nedgången i sysselsättningen fortsatte under 1993. Uppgången av infla
tionen, inkl. effekter av höjda indirekta skatter, bidrog till att såväl tim
lönen som basbeloppet minskade realt. Ersättningen vid sjukdom, arbets-

Prop. 1993/94:100 
Bilaga 1.1 

65 



löshet och pension sänktes. Inkomstbeskattningen ökade till följd av av
skaffat schablonavdrag, reducerad uppräkning av skiktgränsen för den 
statliga inkomstskatten samt av att en egenavgift infördes i sjukförsäk
ringen. Den svaga utvecklingen av skatteunderlagen medförde, trots dessa 
regeländringar, att hushållens direkta skattebetalningar minskade i fasta 
priser, vilket ger ett positivt bidrag till realinkomstutvecklingen i tabell 
7.2. Regeländringarna medförde att skattebetalningarna reducerades i 
mindre grad än de skattepliktiga inkomsterna (löner, pensioner m.m.). 
Sammantaget beräknas de realt disponibla inkomsterna ha minskat med 
ca 3,5 % 1993. Om återbetalningen av det tillfälliga sparandet inkluderas 
i inkomsterna 1992 blir inkomstfallet 1993 ca 4 % eftersom jämförelse
nivån höjs, se tabell 7 .2. 

Prop. 1993/94:100 
Bilaga 1.1 

För 1994 förutses att nedgången i sysselsättningen upphör och att 
arbetslösheten dämpas. Inflationstakten faller sA att reallönen kan öka, 
trots att den nominella timlönen stiger mindre än 1993. Den trendmässiga 
uppgången av pensionsinkomstema reduceras av att deprecieringseffekten 
på Konsumentprisindex (KPI) avräknas vid beräkning av pensioner och 
andra basbeloppsanknutna transfereringar. 

Tabell 7.2 Hushållens inkomster 

Miljarder kr. Procentuell utveckling Procentuellt bidrag till 
Löpande 1985 Ars priser real inkomstutveckl ingen 
priser 

1992 1992 1993 1994 1995 1992 1993 1994 1995 

Lönesumma exkl. !iiuklön 634,9 -3,1 -5,7 1,3 1,6 -2,6 -4,4 1,0 1,2 
diinlv timlön 1,2 -0,4 0,9 0,7 1,0 -0,3 0,7 0,5 

sysselsättning -4,2 -5,3 0,4 0,9 -3,5 -4,1 0,3 0,7 

Inkomstllverföringar inkl. !iiuklön 355,l 10,1 2,4 0,8 -0,6 4,1 1,0 0,4 -0,3 
Pensioner från offentlig sektor 187,1 5,6 -0,l 2,8 1,0 1,2 0,0 0,7 0,2 
Sjukförsäkring m.m. inkl. sjuklön 57,4 -8,0 -10,2 -5,6 -0,9 -0,6 -0,7 -0,4 -0,l 
Arbetslöshetsbidrag m.m. 43,5 95,0 25,9 -0,1 -1,1 2,7 1,4 0,0 -0,1 
Övriga transfereringar 67,I 10,7 5,1 0,9 -4,5 0,8 0,4 0,1 -0,4 

Räntor och utdelningar, netto -32,9 0,7 0,7 0,9 1,5 

Övriga inkomster, netto 168,3 -1,3 -9,3 1,6 -1,9 -0,3 -1,7 0,3 -0,3 

Direkta skatter och avgifter 287,6 -2,2 -2,8 4,3 2,3 0,8 1,0 -1,5 -0,8 

Disponibel inkomst 837,7 2,7 -3,4 1,0 1,2 2,7 -3,4 1,0 1,2 

Tiilfäiiigt sparande, netto 5,6 0,3 -0,7 

Inkomster inkl. tillfälligt sparande 843,3 3,0 -4,l 1,0 1,2 

Anm.: Lönesumma, inkomstöverföringar, räntenetto och skatter är dellaterade med konsumentprisindex (KPI). 
Disponibel inkomst och tillfiilligt sparande är dcflaterade med implicit prisindex för privat konsumtion (IPI). 
Skillnaden mellan KPI och IPI påverkar posten "övriga inkomster, netto". 
Källor: Konjunkturinstitutet, Statistiska centralbyrån och Finansdepartementet. 

En obligatorisk arbetslöshetsförsäkring införs den 1 juli 1994. Den fi
nansieras delvis genom en egenavgift på 1 % av inkomster upp till 7 ,5 
basbelopp (264 000 kr.). Egenavgiften, som är avdragsgill vid inkomstbe
skattningen, utgår från den 1 januari 1994. Samtidigt höjs den lägsta ni
vån i det kontanta arbetsmarknadsstödet KAS. Att arbetslöshetsförsäk
ringen blir obligatorisk medför också höjd ersättning för arbetslösa som 
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i dag inte är medlemmar i A-kassa, men som i övrigt uppfyller kraven Prop. 1993/94: 100 
i arbetslöshetsförsäkringen. En obligatorisk försäkring medför också att Bilaga 1.1 
den nuvarande avgiften till A-kassan kan sänkas. 

Beskattningen ökar genom att grundavdraget reduceras med ca 
2 450 kr. fr.o.m. 1994 och slopas helt under 1994 och 1995 vid den stat
liga inkomstbeskattningen. Skatterna har fr.o.m. 1994 sänkts för enskilda 
näringsidkare och på avkastningen av aktier. Sammantaget stiger hus
hållens skattebetalningar realt med 4,3 % 1994, vilket ger ett negativt 
bidrag med 1,5 procentenheter till inkomstutvecklingen. Ändå beräknas 
hushållens realinkomster stiga med ca 1 % 1994. 

För 1995 medför den förväntade ekonomiska tillväxten att sysselsätt
ningen ökar och arbetslösheten går ned. Fortsatt låg inflation leder till 
reallöneökningar. Helårseffekten av höjda ersättningar i arbetslöshets
försäkringen får genomslag 1995. Egenavgiften till arbetslöshetsförsäk
ringen höjs till 2 % . Budgetförstärkningar i den offentliga sektorn, inom 
ramen för saneringsprogrammet, förutses medföra en indragning från 
hushållen på ytterligare 5 miljarder kr., vilket begränsar inkomstökningen 
till drygt 1 % 1995. 

En orsak till den positiva inkomstutvecklingen för de närmaste åren är 
att det höga sparandet innebär en successiv förbättring av hushållens 
nettoinkomster av räntor och utdelningar. Från 1990, när underskottet i 
räntenettot var som störst, till 1995 beräknas räntenettot förbättras med 
ca 30 miljarder kr. Denna förändring motsvarar ca 3 % av disponibel 
inkomst 1995. 

Det svenska socialförsäkrings- och bidragssystemen är en viktig för
klaring till att hushållens inkomster ökade under 1992, trots att sysselsätt
ningen föll med över 4 % . En betydande del av inkomsterna utgörs av 
pensioner, som indexeras med prisutvecklingen. Inkomstbortfallet vid 
arbetslöshet kompenserades till ca 80 % av den offentliga sektorn 1992. 
Av tabell 7 .2 framgår att 1992 gav den minskade sysselsättningen ett 
negativt bidrag på 3,5 procentenheter till realinkomstutvecklingen, vilket 
motverkades av ett positivt bidrag på 2, 7 procentenheter av ökade arbets
löshetsbidrag m.m. 

Genom de sänkta ersättningsnivåerna i socialförsäkringarna 1993 fick 
det fortsatta sysselsättningsfallet större genomslag i realinkomstutveck
lingen. Ökningen av den offentliga sektorns totala inkomstöverföringar 
till hushållen bromsades upp mellan 1992 och 1993, se tabell 7. 3. 

Det ökade antalet pensionärer med full ATP medför att pensionsin
komsterna åter ökar realt de närmaste åren, trots att deprecieringseffekten 
på KPI ska avräknas vid beräkning av pensionerna för 1994 och 1995. 
Pensionsinkomstema dras också upp genom att förtidspensionering tende
rar att stiga när arbetsmarknadsläget försämras. 

Utgifterna inom sjukförsäkringen sjönk realt med över 36 % 1992 när 
arbetsgivarna övertog ansvaret för de första 14 dagarna i en sjukperiod. 
En karensdag infördes under arbetsgivarperioden från den 1 april 1993 
och samtidigt sänktes ersättningsnivåema vid längre sjukperioder. Inom 
arbetsskadeförsäkringen har villkoren för att en sjukdom ska klassas som 
arbetsskada skärpts sedan 1 januari 1993. Från den 1 juli 1993 skedde en 
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samordning av arbetsskadesjukpenningen med sjukförsäkringen och där
med har ersättningsnivåerna sänkts. 

Prop. 1993/94:100 
Bilaga 1.1 

Tabell 7.3 Inkomstliverföringar från offentlig sektor till hushåll 

Miljarder kr. Procentuell förändring 
Löpande priser 1985 års priser 

1992 1993 1994 1995 1992 1993 

Pensioner 187,1 195,9 206,2 214,2 5,6 -0,1 
Folkpension inkl. KBT 

och delpension 80,4 83,0 85,5 86,5 2,8 -1,4 
Allmän tilläggspension 96,4 101,8 109,0 115,3 7,2 0,8 
Tjänstepensioner 10,3 10,9 11,7 12,4 13,5 0,9 

Sjukförsäkring m.m. 51,0 49,5 48,3 49,1 -18,3 -7,3 
Sjukförsäkring 20,7 18,7 19,7 21,l -36,6 -13,5 
Föräldraförsäkring 18,9 19,7 20,6 21,l 3,4 -0,6 
Arbetsskadeförsäkring 11,4 11,l 8,0 6,9 -0,9 -7' l 

Arbetslöshetsbidrag m.m. 43,5 57,3 58,6 59,6 95,0 25,9 
AMU-bidrag 13,0 10,3 11,9 13,0 106,6 -24,2 
Arbetslöshetsförsäkring, 

KAS och lönegaranti 30,5 47,0 46,8 46,7 90,4 47,4 

ÖVriga transfereringar 67,1 73,8 76,4 75,0 10,7 5,1 
Barnbidrag 16,7 16,7 16,8 17,0 -0,5 -4,2 
Studiebidrag m.m. 7,5 9,6 9,8 10,l -13,5 23,0 
Bostadsbidrag 7,4 8,5 8,4 8,6 6,0 10,0 
~ocialbidrag m.m. 9,5 11,9 15,1 17,3 19,2 20,3 
Ovrigt 26,l 27,0 26,3 22,0 28,7 -1,0 

Summa inkomstöverföring 348,7 376,3 389,5 397,8 8,1 3,1 

Anm.: Deflatering är gjord med konsumentprisindex. 
Kllllor: Konjunkturinstitutet, Statistiska centralbyrån och Finansdepartementet. 

Den 1 juli 1993 infördes fem karensdagar i arbetslöshetsförsäkringen 
och ersättningsnivåerna sänktes med 10 procentenheter. Införandet av en 
obligatorisk arbetslöshetsförsäkring och höjningen av den lägsta nivån i 
KAS under 1994 medför att utgifterna i försäkringen inte minskar i takt 
med att arbetslösheten går ned. Det balanseras sannolikt delvis av lägre 
utgifter för bostads- och socialbidrag. 

Det försämrade läget på arbetsmarknaden under 1992 och 1993 och ett 
ökat antal flyktingar leder till att utgifterna för socialbidrag ökat kraftigt 
och fortsätter att stiga de närmaste åren. 

Sammanfattningsvis bryts trenden med ökade inkomstöverroringar un
der prognosperioden. Det beror delvis på att de ändrade regelsystemen 
slår igenom, men också på att arbetslösheten minskar. Hushållens in
komstutveckling under 1994 och 1995 baseras i ökad utsträckning på ut
vecklingen av sysselsättning och reallöner. 

7.2 Privat konsumtion och sparande 

Hushållens efterfrågan har under de senaste två åren försvagats påtagligt. 
År 1993 beräknas den privata konsumtionen ha minskat med nära 4 % . 
Det är nästan dubbelt så mycket som 1983, då det tidigare största fallet 
registrerades. Från 1991 till 1993 uppgår nedgången till ca 6 %. Utveck-

1994 

2,8 

0,5 
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4,9 

-4,9 
2,8 
1,8 

-29,9 

-0,1 
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-2,9 
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2,9 

-1,1 
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-0,2 
-16,7 

-1,1 
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-0,3 
11, l 
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lingen av den privata konsumtionen har i mycket hög grad bidragit till de 
senaste två årens minskning av bruttonationalprodukten. Liksom 1992 
registrerades 1993 stora nedgångar för olika typer av investeringsvaror, 
exempelvis möbler och bilar. Under 1993 beräknas nybilsförsäljningen 
ha uppgått till knappt 130 000 bilar, vilket är den lägsta försäljningssiff
ran sedan 1954. Försvagningen av den svenska kronan resulterade också 
i en avsevärd minskning av utlandsresandet. 

Diagram 7 .1 Hushållens nettornnnögenhetskvot 

Nettoförmögenhet i relation till disponibel inkomst 

Procent 
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Anm.: Småhus värderade med hjälp av taxeringsvärden och köpeskillingskoefficienter. 
För 1992 och 1993 har använts prisutvecklingen för egna hem under loppet av åren 
enligt fastighetsprisindex. Bostadsrätter schablonberäknade 1970-1979. 

Kalla: Statistiska centralbyrån och Finansdepartementet. 

Den kraftiga nedgången i den privata konsumtionen under de senaste 
åren kan förklaras av en påtaglig förändring av hushållens ekonomiska 
förutsättningar. Under senare delen av 1980-talet expanderade i Sverige, 
liksom i en rad andra länder, långivningen till bl.a. hushållssektorn 
mycket hastigt. Detta var en följd av kreditmarknadsavregleringen i kom
bination med att räntan efter skattelättnad normalt understeg den höga 
inflationstakten. Den därav följande uppgången i fastighetspriser och 
aktiekurser medförde att hushållens nettoförmögenhet ökade betydligt 
trots kreditexpansionen, se diagram 7 .1. När skattelättnaden för utgifts
räntor sedan sänktes i samband med skattereformen innebar det en oför
utsedd ökning av hushållens ränteutgifter efter skatt. Till den ökade ränte
kostnaden bidrog också att marginalerna mellan marknadsräntor och utlå
ningsräntor vidgades. Samtidigt sjönk inflationstakten snabbt, med resul
tat att realräntorna efter skatt steg mycket kraftigt. Den önskade skuld
sättningsgraden sjönk därmed, vilket dämpade kreditefterfrågan. Därtill 
föll småhuspriserna i nominella termer med en sjunkande nettoförmögen-
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het som följd, vilket i sin tur ökade sparandet och reducerade konsum
tionen och småhusinvesteringarna. Till detta skall läggas de senaste årens 
växande arbetslöshet och samtidiga föravagning av de offentliga finan
serna. Risken tör att den disponibla inkomsten skall reduceras, antingen 
genom arbetslöshet eller skattehöjningar resp. transfereringsminskningar, 
uppfattas sannolikt som avsevärt större nu än tidigare. 

Som en följd av dessa nya förutsättningar har hushållen genomtört en 
markant anpassning av sitt sparande. Mellan åren 1989 och 1993 höjdes 
sparkvoten från -4,9 till 7 ,8 % av disponibel inkomst. I jämtörelse med 
andra länder som genomgått en liknande utveckling, exempelvis Storbri
tannien och de övriga nordiska länderna, är detta en snabb uppgång. 

Diagram 7 .2 Privat konsumtion. 
Säsongrensad nivå, 1985 Ars priser, kva.rtalsdata 

Miljarder kr. 
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Källor: Statistiska centralbyrån och Finansdepartementet. 

Statistik från andra halvåret 1993 tyder på att den privata konsumtionen 
passerat sin bottennivå. Efter att ha fallit med ca 3 ,5 % från andra halv
året 1992 till första halvåret 1993 ökade den privata konsumtionen mellan 
andra och tredje kvartalet 1993 med 1,3 %, se diagram 7.2. Denna upp
gång inkluderar bl.a. ökad omsättning inom detaljhandeln och stigande 
biltörsäljning. Under perioden september - november ökade hushållens 
nybilsregistreringar med knappt 20 % , jämtört med den närmast före
gående tremånadersperioden. Att biltörsäljningen törefaller öka är mycket 
betydelsefullt och tyder på att hushållen är något mindre osäkra och inte 
längre lika benägna att öka sitt sparande. 

Förklaringen till denna utveckling torde framför allt ligga i att hus
hållens finansiella situation är på väg att förbättras. Den kraftiga ökning
en av sparandet har medfört att hushållssektorns skuldkvot har kommit 
ned till samma nivå som vid tiden för kreditmarknadens avreglering. Det-
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ta gäller oavsett om jämförelsen görs mellan skuldstock och disponibel 
inkomst eller, som i diagram 7. 3, mellan skuldstock och totala tillgångar. 
I jämförelse med t.ex. Finland har anpassningen i Sverige underlättats av 
en relativt gynnsam utveckling av disponibel inkomst för hushållssektom 
som helhet. 

Diagram 7 .3 HushA.llens skuldkvot 
Skuld i relation till totala tillgångar 

Procent 
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KlJl/or: Statistiska centralbyrån och Finansdepartementet. 

Hushållens ränteutgifter efter skatt, som steg bl.a. i samband med 
skatterefonnen, ligger fortfarande på en hög nivå, men är på väg ned. 
Den betydande räntenedgången under loppet av 1993 har också inneburit 
en påtaglig lättnad för hushåll som har rörliga lån eller står i begrepp att 
ta nya, respektive lägga om gamla lån med bunden ränta. Dels har ut
giftstrycket minskat på många furtsatt högt skuldsatta hushåll, dels har 
räntenedgången medfört att fastighetsprisema har stabiliserats. Under de 
senaste två kvartalen (t.o.m. 3:e kvartalet 1993) har småhuspriserna varit 
oförändrade, efter att ha fallit sedan slutet av 1991. Omsättningen pA bo
stadsmarknaden visar dessutom tecken på att öka. 
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Diagram 7 .4 Bostadsprisutvecklingen i Finland, Norge och Sverige 
Löpande priser 
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Anm.: För Finland avses bostadsrättspriser, kvartalsdata. För Norge avses en samman
viigd bostadsprisindex bestående av samtliga bostadstyper, Arsdaga. För Sverige avses 
prisutvecklingen för egna hem, Arsdata 1981-1986, därefter kvarta.lsdata. 
Klillor: Statistiska centralbyrån samt resp. lands finansdepartement. 

Bostadspriserna bar sammantaget fallit ungefär lika mycket som i Nor
ge. Prisfallets förlopp har dock varit hastigare i Sverige. I Finland har 
priserna sjunkit betydligt mer, vilket beror dels på att prisnivån där steg 
kraftigare under 1980-talet, dels på att den inhemska efterfrågan gått till
baka mer än i Sverige. Under de senaste kvartalen bar emellertid priserna 
stigit något i Finland. Det gäller även Norge, vilket dock inte framgår av 
diagram 7.4 som visar årsdata t.o.m 1992 för Norge. Till bilden av de 
svenska hushållens förmögenhetsutveckling skall också läggas börsens 
uppgång med nära 50 % under loppet av 1993. Efter ett kraftigt fall un
der 1992 steg därmed kvoten mellan nettoförmögenheten och den dispo
nibla inkomsten 1993, se diagram 7.1. Detta minskar incitamenten för 
hushållen att öka sitt finansiella sparande. 

En ytterligare förklaring till att den privata efterfrågan nu verkar ha 
passerat bottennivån är sannolikt att hushållen inte längre tror att arbets
lösheten kommer att öka i samma takt som tidigare. 

I diagram 7 .5 illustreras att pessimismen om arbetslöshetens utveckling 
under de närmaste 12 månaderna sjunkit snabbt under loppet av 1993. 
Undersökningen indikerar faktiskt att hushållen är relativt optimistiska i 
ett historiskt perspektiv. Detta gäller i viss mån även synen på den egna 
ekonomin. Andelen hushåll som tror på en förbättring av Sveriges ekono
mi under de närmaste 12 månaderna (visas ej i diagram 7 .5) var i novem
ber högre än vid någon tidigare mätning. 
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Diagram 7 .5 Hushållens framtidsförvlntningar 
Nettotal 
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Anm.: Nettotal mellan andel svarande som tror att arbetslösheten kommer att öka -
andel som tror att arbetslösheten kommer att minska under de närmaste 12 månaderna. 
För den egna ekonomin avser nettotalen förbättring - försämring. Brott i tidsserierna 
på grund av övergång från kvartals- till månadsmiitningar fr.o.m. 1993. 
Kalla: Statistiska centralbyrån. 

Att den negativa utvecklingen av den privata konsumtionen nu före
faller ha avslutats innebär dock inte att det är troligt att konsumtionen 
ökar i en takt som medför ett snabbt fall i sparkvoten. Det finns ett antal 
skäl till att konsumtionsökningen blir relativt måttlig under de närmaste 
åren. Arbetslösheten väntas i och för sig sluta att öka under prognos
perioden, men den kommer fortfarande att ligga på en hög nivå såväl ur 
ett nationellt som ett internationellt perspektiv. Detta innebär att arbets
löshetsrisken kommer att vara fortsatt hög, särskilt för vissa grupper, 
vilket motiverar ett högt sparande. Då de offentliga finanserna beräknas 
visa stora underskott även 1994 och 1995 torde dessutom risken för fram
tida inkomstbortfall på grund av budgetförstärkningar uppfattas som bety
dande. 

En prisuppgång på bostäder av samma storleksordning som på 1980-
talet, vilken genom ökade förmögenhetsvärden pressar upp konsumtionen 
snabbt, förefaller inte heller sannolik. För det första är kreditinstituten nu 
mycket mer restriktiva i sin kreditgivning. Man har bl.a. höjt kravet på 
egen insats vid bostadsköp betydligt. För det andra kan inflationen för
väntas bli fortsatt låg i ett historiskt perspektiv, vilket förhindrar ett upp
repande av den ohållbara tillgångsprisutvecklingen i slutet av 1980-talet. 
För det tredje sänks skattelättnaden för utgiftsräntor från 30 till 25 % 
1995. Utöver dessa faktorer, som samtliga bidrar till att hålla tillbaka 
kreditexpansionen, är det troligt att hushållen nu eftersträvar en högre 
förmögenhetskvot än tidigare, vilket ytterligare bidrar till att viljan att 
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skuldsätta sig kommer att vara relativt låg. 
Till detta skall läggas att beräkningar av törmögenhetseffektema av bo

stadsprisfallet indikerar att vissa grupper med mycket låga redovisade in
komster bar drabbats hårt, sett i relation till den disponibla inkomsten. 
Det är möjligt att dessa grupper ännu inte förmått anpassa sitt sparande 
till en önskad nivå, varför deras sparande kan komma att öka fortsätt
ningsvis. 

Efter ett fall på 3,9 % 1993 väntas den privata konsumtionen öka med 
0,7 % 1994 och 2,0 % 1995. Sparkvoten ökar härmed ytterligare från 
1993 Ars nivå till 8,1 % 1994 och sjunker först därefter till 7,4 % 1995. 

Diagram 7 .6 Hushållens sparkvot 
Sparande i relation till disponibel inkomst 
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Kllllor: Statistiska centralbyrån och Finansdepartementet. 
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8 Investeringar 

Det föreligger goda förutsättningar för en uppgång i bruttoinvesteringarna 
framdeles. En kraftig produktionstillviixt, fallande realräntor och en starkt 
förbättrad lönsamhet lägger grunden för investeringsökningen i näringsli
vet 1994 och 1995. Slopandet av dubbelbeskattningen av aktier bör också 
stimulera investeringarna då kapitalförsörjningen genom nyemissioner 
underlättas. Fortsatt återhållande på de totala investeringarna är läget på 
bostadsmarknaden. Tecken pA stabilisering av tillgångspriserna samt en 
trolig efterfrågeuppgång då arbetsmarknadsläget upphör att försämras gör 
dock att en viss återhämtning av bostadsinvesteringarna kan skönjas mot 
slutet av perioden. 

Tabell 8.1 Bruttoinvesteringar efter näringsgren 

Miljarder Årlig procentuell volymförändring 
kr. 1992 
Löpande 1992 1993 1994 1995 
priser 

Näringsliv 127,3 -15,6 -14,6 8,7 11,9 
Offentliga myndigheter 32,4 1,2 2,0 -1,7 -0,7 
Bostäder 85,0 -6,4 -22,6 -49,5 -6,5 

Totalt 244,7 -11,0 -14,0 -6,7 7,1 
därav maskiner 88,3 -15,6 -13,3 10,3 12,2 

Kllllor: Konjunkturinstitutet, Statistiska centralbyrån och Finansdepartementet. 

Nedgången i bruttoinvesteringarna, som fram till 1992 var koncentrerad 
till näringslivet, förstärktes ytterligare under 1993 då bostadsproduktionen 
föll. Detta bidrog till mycket låg investeringsaktivitet i svensk ekonomi 
under föregående Ar. Trots att konjunkturen förbättras beräknas ned
gången i de totala investeringarna fortsätta också under 1994 genom att 
bostadsinvesteringarna halveras. Frånräknat dessa ökar dock investe
ringarna i realkapital redan i Ar då framförallt industrins investeringar 
väntas ta fart. 

Inom näringslivet förutses en betydande investeringuppgång under 1995 
då aktiviteten i ekonomin tilltar. De totala investeringarna beräknas falla 
med knappt 7 procent 1994 för att 1995 stiga med ungefiir lika mycket. 
Maskininvesteringama ökar emellertid under hela prognosperioden 
samtidigt som de statliga infrastrukturinvesteringama bidrar till att hålla 
uppe aktiviteten. 

Av diagram 8.1 framgår att de totala bruttoinvesteringama som andel 
av BNP - också frånräknat bostadsinvesteringarna - har minskat kraftigt 
sedan 1989. Den uppgång som ändå sker under prognosperioden räcker 
inte till för att investeringskvoten skall nå upp till en den långsiktiga 
trendnivån. Nedgången i investeringskvoten exklusive bostadsinvestering
arna beror till stor del på att investeringarna inom sektorerna finans- och 
fastighetsförvaltning samt inom varuhandel och hotell och restaurang fallit 
kraftigt. 

13 Riksdagen 199319./. I samt. Nr 100 Bilaga I 
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Diagram 8.1 Bruttoiovesteringar samt bruttoiovesteringar ex:kl. hostlider som 
andelar av BNP. 
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KIJllor: Statistiska centralbyrån och Finansdepartementet. 

8.1 Näringslivets investeringar 

Inom näringslivet har investeringarna minskat oavbrutet sedan 1989. In
ledningsvis var det främst industrin som drog ned på investeringsaktivi
teten medan nedgången inom övrigt näringsliv, såsom finans- och fastig
hetsförvaltning samt varuhandel, restaurang och hotellverksamhet, skedde 
betydligt senare. Under 1993 stabiliserades investeringarna inom industrin 
medan nedgången inom övrigt näringsliv fortsatte till följd av en 
bestående svag hemmamarknadsutveckling. 

Industrins investeringar har fallit med knappt 40 % mellan 1989 och 
1992. År 1993 sjönk volymerna med ytterligare 3 %. SCB:s oktoberenkät 
indikerar emellertid en avsevärd investeringsuppgång under 1994. För 
detta talar inte minst att företagen tenderar att underskatta investeringsök
ningen i en konjunkturuppgång. 

Enligt Konjunkturinstitutets beräkningar över kapitalstocken minskade 
denna med drygt 1,5 % under 1992-1993. Industrins investeringar har 
således under lågkonjunkturen sjunkit ned till en så låg nivå att kapital
stocken reducerats. Mätningen av kapitalstocken är dock baserad på 
historiska avskrivningstakter som kan variera över tiden. Kapitalutnytt
jandet kan också sannolikt öka vid en snabb konjunkturförbättring. Före
tagen kan införa flera skift, gamla maskiner kan behållas längre tid m.m. 
Det innebär att den totala kapaciteten mätt som kapitalstocken på kort sikt 
endast kan ses som en approximation. 

För att enbart täcka ersättningsinvesteringarna, beräknade som 
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deprecieringen av kapitalstocken, skulle investeringarna behöva öka med Prop. 1993/94:100 
14 % under 1994. Baserade på investeringsenkäten, det stigande Bilaga 1.1 
kapacitetsutnyttjandet och det stora behovet av ersättningsinvesteringar, 
bedöms därför investeringarna öka med 17 % i Ar vilket medför en 
ökning av kapitalstocken med 0,4 % • 

Förutsättningarna finns för en kraftig investeringsuppgång. Företagens 
lönsamhet ligger nu på en historiskt sett mycket hög nivå vilket tillsam
mans med en nedgång i realräntorna bör leda till väsentligt större investe
ringar. Samtidigt bör möjligheten till finansiering av nödvändiga investe
ringar via kapitaltillskott från ägarna också öka efter slopandet av dubbel
beskattningen av aktier. Den med denna faktor sammanhängande börs
uppgången innebär högre implicita priser på kapitaltillgångar, vilket med
för incitament till högre investeringar. 

Ett antal faktorer talar också för att industrin kan klara av produktions
uppgången utan risk för överhettningstendenser. Produktionsuppgången 
beräknas bli stor i vissa kunskapsintensiva sektorer där kapitalintensiteten 
är relativt låg. Trång sektor inom dessa branscher skulle kunna var bris
ten på arbetskraft, men i dagsläget bedöms inte den risken vara överhän
gande. Vissa delar av verkstadsindustrin med en förväntad stor produk
tionsuppgång, som maskin-och transportmedelsbranscherna, bedöms ock
så kunna klara av produktionsökoingen under 1994 utan överhettnings
tendenser beroende på ett i utgångsläget lågt kapacitetsutnyttjande. Som 
tidigare nämnts kan flexibiliteten inom industrin ha ökat, vilket i så fall 
kan leda till ett bättre utnyttjande av maskiner och anläggningar. Den 
tredje faktorn, vilken är svår att kvantifiera, är att många av de industri
lokaler som byggdes med spekulationsmotiv under slutet av 1980-talet 
finns som reserv när konjunkturen vänder. 

Tabell 8.2 Bruttoinvesteringar i näringslivet 

Miljarder Årlig procentuell volymförändring 
kr. 1992 
Löpande 1992 1993 1994 1995 
priser 

Industri 32,8 -15,3 -3,0 17,0 22,0 
Basindustri 6,5 -21,7 8,2 36,5 26,5 
Verkstadsindustfi 11,7 -18,3 6,2 16,7 25,5 
Övrig industri 14,5 -9,2 -15,7 6,1 14,5 

~tatliga affärsverk 15,6 -18,6 3,1 12,4 6,9 
Ovrigt näringsliv 78,9 -15,3 -23,8 3,1 7,6 

Totalt 127,3 -15,6 -14,6 8,7 11,9 
därav byggnader 48,l -11,6 -14,4 2,0 7,3 

maskiner 79,2 -17,7 -14,6 12,3 14,2 

KlJllor: Konjunkturinstitutet, Statistiska centralbyrån och Finansdepartementet. 

Produktionstillväxten beräknas uppgå till 6 % 1995. Under loppet av 
1994 bör det stå klart att tillväxten både i Sverige och internationellt 
definitivt vänt uppåt. Det stigande kapacitetsutnyttjandet tillsammans med 
fortsatta stora behov av ersättningsinvesteringar bedöms därför ge en in
vesteringsökoing på 22 % inom industrin under 1995. Detta förutsätter 
dock att eventuella tvivel om industrins framtidsförutsättningar undanröjs. 
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Exempelvis kan osäkerheten om utfallet av omröstningen om EU-med
lemskap leda till att vissa investeringsbeslut skjuts på framtiden. 

Under prognosperioden är det främst inom basindustrin men också 
inom verkstadsindustrin som investeringarna ökar. Mot slutet av perioden 
ökar också investeringarna inom övrig industri när hemmamarknadsefter
frågan återhämtar sig. 

Liksom i industrisektorn föll investeringarna kraftigt inom det övriga 
nllringslivet under 1991 och 1992. Investeringarna inom denna sektor 
uppvisar normalt sett inte lika stora svängningar som investeringarna in
om industrin. Utvecklingen under 1991och1992 har inneburit en anpass
ning av kapitaJstockama till en mer långsiktig nivå efter en spekulations
ledd uppgång under 1980-talet andra hälft då investeringarna inom fram
för allt finans- och fastighetsförvalning men också inom sektorerna 
restaurang och hotell var mycket höga. Överkapacitet på kommersiella 
lokaler och en svag efterfrågeutveckling har medfört att investeringsakti
viteten minskade ytterligare inom dessa sektorer under 1993. Enligt in
vesteringsenkäterna fortsätter nedgången, om än i en avtagande takt, un
der 1994. År 1995 sker emellertid en viss återhämtning. Samtidigt för
väntas infrastruktursatsningarna och den ökande konkurrensen inom kom
munikationsområdet leda till en kraftig uppgång av investeringarna inom 
samfärdsel. Sammantaget innebär detta att investeringarna inom övrigt 
näringsliv ökar under 1994 och 1995. 

Det är framför allt maskininvesteringarna som beräknas öka under 1994 
och 1995 medan produktionstillväxten bara medför en svag uppgång i 
byggnadsinvesteringarna till följd av höga vakansgrader på framför allt 
kontorslokaler. 

8.2 Offentliga investeringar 

Under 1992 sjönk såväl de statliga som kommunala investeringarna. De 
lägre kommunala investeringarna är en följd av att kommuner och lands
ting börjat anpassa utgifterna till det framtida minskade finansiella 
utrymroet. Kommunerna har genom rationaliseringar och ett effektivare 
utnyttjande av befintliga lokaler kunnat dra ned på sina lokalbehov och 
därmed också reducerat sina investeringar. 

De statliga infrastrukturinvesteringarna ökade kraftigt under 1993 
genom stora satsningar av främst Banverket och Vägverket. Under prog
nosperioden förutses de statliga investeringarna öka ytterligare mooan de 
kommunala investeringarna genom fortsatta besparingar och rationalise
ringar först minskar för att sedan plana ut. Sammantaget ökar de offent
liga investeringarna med ca 2 % både 1994 och 1995. 

Mellan 1991 och 1993 ökade de statliga myndigheterna investeringsvo
lymema med 40 % • Under prognosperioden planar volymerna ut på en 
mycket hög nivå. Vägverket ökar, investeringarna ytterligare medan en 
del bolag som fortfarande enligt statistiken ingår i statliga myndigheterna 
(f.d. Byggnadsstyrelsen och universitetens fastighetsbolag) reducerar in
vesteringarna då lokalbehovet minskar genom effektiviseringar. 
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Tubell 8.3 Offentliga investeringar 

Miljarder Årlig procentuell volymförändring 
kr. 1992 
Löpande 1992 1993 1994 1995 
priser 

Statliga myndigheter 11,4 22,7 18,4 0,9 -1,6 
Statliga affiirsverk 15,6 -18,6 3,1 12,4 6,9 
Staten 27,0 -S,2 9,S 7,l 3,3 

Kommunala myndigheter 21,0 -8,5 -8,0 -3,7 0,0 
Kommunala affärsverk 4,9 -3,4 -5,0 -10,4 0,0 
Kommunemll lS,9 -7,6 -7,S -4,9 0,0 
Totalt Sl,9 -6,3 1,7 2,2 l,O 

KlJllor: Konjunkturinstitutet, Statistiska centralbyrån och Finansdepartementet. 

Tidigareläggningen av de omfattande infrastruktursatsningarna har efter 
vissa initialsvårigheter inneburit att en mängd projekt nu kommit igång. 
För närvarande pågår vägprojekt för drygt 15 miljarder kronor. Samman
taget har investeringarna i gator och vägar ökat med 68 % första halvåret 
1993 jämfört med samma period 1992. 

Under 1992 reducerades de statliga afflirsverkens investeringar kraftigt 
bl. a. genom neddragningar av Telia. Huvudförklaringen till minskningen 
är emellertid att Vattenfallsverkets investeringar fr.o.m. 1992 redovisas 
under övrigt näringsliv på grund av att verksamheten ombildades till stat
ligt bolag. 1993 ökade affärsverkens investeringar med 2 % när infra
struktursatsningarna på järnvägar steg. För prognosperioden 1994-1995 
beräknas investeringarna i järnvägar öka med ytterligare 46 % • Detta får 
till följd att de statliga affärverkens investeringar förväntas öka med 
närmare 20 % . 

Expansionen för de statliga investeringarna mellan 1992 och 1995 inne
bär att nivån på de totala bruttoinvesteringarna höjs med ca 3 % under 
perioden 1993-1995. 

8. 3 Bostadsinvesteringar 

Bostadsinvesteringama föll mycket kraftigt 1993. Antalet påbörjade lä
genheter i nyproduktion gick ned till ca 10 000. Det kan jämföras med 
närmare 70 000 påbörjade lägenheter år 1990. Ett flertal förklaringar 
finns till den lägre och sjunkande nivån för bostadsproduktionen. Det 
osäkra arbetsmarknadsläget för ungdomar har medfört att många har 
skjutit upp inträdet på bostadsmarknaden vilket har minskat efterfrågan 
på bostäder. De fortsatt höga realräntorna efter skatt bidrar också till låga 
fastighetspriser vilket gör nybyggnation olönsamt i många fall. Vidare 
bidrar de successivt reducerade räntebidragen också till en lägre nypro
duktion. 

Att efterfrågan på bostäder sjunkit dramatiskt framgår av SCB:s sta
tistik över outhyrda lägenheter. Enligt den senaste mätningen från sep
tember 1993 uppgick antalet outhyrda lägenheter i allmännyttiga bostads
företag till över 34 000. Denna nivå är nästan lika hög som under förra 
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lågkonjunkturen. Vakansgraden, dvs. andelen lediga lägenheter, är dock Prop. 1993/94:100 
furtfårande låg (3,3 %). I en del kommuner är den avsevärt lägre. I Bilaga 1.1 
Stockholm uppgick den till 0,2 % i september 1993. 

Diagram 8.2 Antal outhyrda lligenheter respektive antal påbörjade lligenheter 
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Anm.: Antalet outhyrda lägenheter avser den 1 mars respektive år t.o.m. 1992, samt 
antalet outhyrda lägenheter i september 1993. Antalet påbörjade lägenheter omfattar 
både flerfamiljshus och småhus. 
Kllllor: Statistiska centralbyrån och Finansdepartementet. 

Statistiken över påbörjade lägenheter och ansökningar om statligt stöd 
är ovanligt svårtolkad på grund av förändringar i regelsystemet. De nya 
reglerna för bostadsfinansiering gav starka incitament till att tidigarelägga 
åtminstone den formella byggstarten för att erhålla stöd enligt 1992 års 
bostadsfinansieringsregler. Räntebidrag utgår nämligen enligt 1992 års 
regler om projekten påbörjades före den 1 januari 1993. Hela 57 000 
projekt registrerades som påbörjade under 1992. Enligt Boverkets bedöm
ning var 12 000 av dessa endast påbörjade i formell mening och kan såle
des komma att produceras längre fram. 

Jnvesteringsbidraget upphörde 1 april 1993. Tillsammans med en ned
trappning av räntesubventionerna ledde detta till att antalet registrerade 
påbörjade lägenheter 1993 sjönk till 10 000. Ett flertal tecken finns nu på 
att nybyggnationen kan komma att öka igen. Småhuspriserna på andra
handsmarknaden har stabiliserats samtidigt som det finns vissa indikatio
ner på en potentiell brist av lägenheter under 1994 i vissa expansiva kom
muner. Sänkningen av skattesatsen på hyreshus den 1 januari 1994 från 
2,5 % till 1,5 % bedöms också få en viss betydelse även om fastighets
skatten endast i begränsad utsträckning berör nyproduktionen. Ett prob
lem på bostadsmarknaden är dock låneinstitutens restriktiva hållning till 
finansiering av nyproduktion av bostäder. 
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Nyproduktionskostnadema ökar inte längre och realräntorna väntas gå Prop. 1993/94:100 
ned. Antalet nyproducerade lägenheter förväntas därför mot slutet av Bilaga 1.1 
prognosperioden börja närma sig en mer långsiktig jämviktsnivå. Bo-
verkets bedömningar som bl.a. baseras på demografiska faktorer innebär 
att 25 000 lägenheter byggs per år under 1990-talet. Antalet registrerade 
påbörjanden förväntas bli 11 000 1994 och 17 000 1995. Utvecklingen 
av den faktiska byggvolymen följer dock inte detta antal eftersom en om-
fördelning av byggandet sker från 1992 till de tre nästföljande åren. 
Volymen av nyinvesteringar i bostäder beräknas fålla med 60 % 1994 
och med ca 1 % 1995. 

Bostadsfinansieringssystemet för ombyggnader förändrades 1 januari 
1993 på samma sätt som för nybyggnader, vilket också på detta område 
innebar starka incitament att åtminstone formellt påbörja byggnads
arbetena för ombyggnader före 1 januari 1993. Enligt SCB påbörjades 
67 000 lägenheter i flerbostadshus för ombyggnation under 1992 varav 
mer än hälften registrerades fjärde kvartalet. En stor del av dessa påbör
jades dock endast i formell mening. Det finns således en stor potential för 
ombyggnadverksamhet också efter 1993. Under 1993 har antalet påbörja
de lägenheter för modernisering minskat avsevärt delvis som en konsek
vens av det stora antalet påbörjade moderniseringar 1992 men också på 
grund av nedtrappningen av subventionerna. 

Ombyggnaderna blir allt mindre omfåttande, vilket kan bero på reduce
rade subventioner samt en mer restriktiv kreditprövning. Den genomsnitt
liga investeringen per lägenhet har sjunkit från knappt 300 000 kronor år 
1992 till ca 150 000 kronor per lägenhet enligt statistik från Boverket. 
Vid dessa mindre omfåttande ombyggnader uppges kreditrestriktionerna 
vara mindre än vid nyproduktion av bostäder. Marknaden bedöms klara 
av de hyreshöjningar som följer efter ombyggnaderna. Det innebär att 
nedgången i ombyggnadsverksamheten inte blir lika dramatisk som för 
nyproduktionen. Dessutom verkar det s.k. RBF-stödet (statligt räntestöd 
vid förbättring av bostadshus som avskaffas den 1 januari 1995) samt bi
drag till ombyggnation av äldrebostäder uppdragande på ombyggnaderna. 
Sålunda bedöms antalet påbörjade lägenheter för ombyggnation förbli 
relativt högt under prognosperioden. Trots det fåller volymerna som en 
effekt dels av att de lägenheter som påbörjades formellt under 1992 fär
digställs framför allt under 1993 och 1994, dels på grund av den mins
kande omtåttningen av varje ombyggnad. 

Sammantaget beräknas bostadsinvesteringarna fålla med 50 % under 
1994 för att sedan minska ytterligare något 1995. Avgörande för utveck
lingen därefter blir hur samhällsekonomin utvecklar sig, relativpriset på 
boende samt branschens förmåga till förnyelse. Avregleringen av bostads
marknaden samt den nya konkurrenslagen bör medföra både lägre priser 
men också ett större urval av kvaliteer på boendet. Mycket talar för att 
bostadsbyggandet kan öka igen. 

81 



Diagram 8.3 Bostadsinvesteringar 

Miljarder kr. 1985 års priser 
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8.4 Byggnadsverksamhet 

Till byggnadsverksamheten hör förutom bostadsinvesteringar och investe
ringar i byggnader och anläggningar inom näringsliv och offentlig verk
samhet, också reparationer och underhåll av fastigheter och anläggningar. 
Efter en nedgång av byggnadsinvesteringarna under 1970-talet och i bör
jan av 1980-talet vände utvecklingen uppåt under andra hälften av 1980-
talet. Avregleringen av kreditmarknaden medverkade till en stark kredit
expansion vilket tillsammans med att låneinstituten delvis övergav tidi
gare utlåningsprinciper gav upphov till ett byggande med spekulativa in
slag under inflytande av höga prisökningar. Under 1990 visade sig allt 
tydligare tecken på en omsvängning då både priser och investeringar 
sjönk. Fallet förstärktes av starkt stigande realränta efter skatt, ökade 
driftskostnader samt av sjunkande efterfrågan på lokaler till följd av en 
svag produktionsutveckling inom både tjänste- och industrisektorn. 

Under 1993 föll byggnadsinvesteringarna med 14 % till följd av bo
stadsinvesteringarnas svaga utveckling, det stora överutbudet på kommer
siella lokaler som reducerade näringslivets investeringar avsevärt, samt 
kommunernas lägre byggnadsaktiviteter. De omfattande infrastruktursats
ningarna kunde endast begränsa investeringsminskningen. Arbetslösheten 
fortsatte att stiga under året. I november 1993 uppgick arbetslösheten 
inom byggnadsarbetarförbundet till ca 26 % vilket var en uppgång med 
6 procentenheter jämfört med motsvarande tidpunkt 1992. Högst var 
arbetslösheten bland de okvalificerade arbetarna. 
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Diagram 8.4 Byggnadsinvesteringar per sektor 1970-1995 

Miljarder kr. 1985 ars priser 
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KlJllor: Konjunkturinstitutet, Statistiska centralbyrån och Finansdepartementet 

Under 1994 faller byggnadsinvesteringama ytterligare genom den svaga 
utvecklingen av bostadsbyggandet. Till en viss del begränsas nedgången 
i den totala byggnadsverksamheten av att reparations- och underhållsverk
samheten expanderar. Fallet i ombyggnadsverksamheten leder till att un
derhållsåtgärdema ökar. Det 30-procentiga avdraget för arbetskostnader 
vid underhållsåtgärder på bostadsfastigheter och vissa subventioner till 
underhåll av kommunala byggnader ger också betydande tillskott till repa
rationsverksamheten under 1994. Sammantaget minskar dock byggnads
verksamheten med 10 % 1994. 

Tabell 8.5 Byggnadsverbamhet 

Miljarder Årlig procentuell volymförändring 
kr. 1992 
Löpande 1992 1993 1994 1995 
priser 

Byggnadsinvesteringar 155,4 -7' 1 -14,5 -20,6 1,3 
näringslivet 48,1 -11,6 -14,4 2,0 7,3 
myndigheter 22,4 1,8 6,7 -2,2 -1,2 
bostäder 85,0 -6,4 -22,6 -49,5 -6,5 

Reparationer och 
underhåll 64,9 -5,3 0,0 8,0 -2,0 

Totalt 220,3 -6,5 -9,9 -10,5 -0,1 

KlJllor: Konjunkturinstitutet, Statistiska centralbyrån och Finansdepartementet. 

Under 1995 väntas ett vändning för byggnadsinvesteringama till följd 
av att byggandet inom näringslivet förutses stiga. Expansionen blir dock 
begränsad till följd av det stora utbud av kommersiella lokaler som väntas 

Prop. 1993/94:100 
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kvarstå också under 1995. Den totala byggnadsverksamheten bedöms där
för bli oförändrad från 1994 till 1995. 

8.5 Lagerinvesteringar 

Tabell 8.6 Lagervolymförindringar 
Miljarder kr., 1985 års priser 

1991 1992 1993 1994 1995 

Jord- och skogsbruk -0,7 0,2 0,0 0,2 0,2 
Industri -10,4 -2,7 -4,3 -1,4 1,3 
El- och vattenverk -0,7 0,2 -0,2 0,0 0,0 
Parti handel -4,S -S,O -3,0 -1,2 0,0 
Detaljhandel -1,S 1,7 0,1 -1,6 -1,0 

Totalt -17,8 -.5,6 -7,4 -3,9 0,.5 

BNP-bidrag -1,7 1,3 -0,2 0,4 o,s 
Källor: Konjunkturinstitutet, Statistiska centralbyrån och Finansdepartementet. 

Alltsedan i början av 1980-talet har det pågått en strukturell lagerav
veckling. I den nuvarande lågkonjunkturen domineras emellertid utveck
lingen av en ofrivillig lageruppbyggnad. Industrins lagerstockar började 
åter stiga redan under 1988. Uppgången för den hemmamarknadsoriente
rade detaljhandeln kom dock betydligt senare. Industrin började åter av
veckla lagren 1991, detaljhandeln bedöms ha påbörjat lagertrimmningen 
igen under andra halvåret 1993. Inom partihandeln har emellertid lager
avvecklingen varit oavbruten. 

Diagram 8.5 Lagerstockar i förhållande till produktion 
Industrin 

Index 2:a halvåret 1985=100 
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Under 1993 bedöms lageravvecklingen ha uppgått till drygt 7 miljarder Prop. 1993/94: 100 
kr. i 1985 års priser. Industrins avveckling av färdigvarulager intensifi- Bilaga 1.1 
erades. Detta möjliggjordes genom ökade exportleveranser till följd av 
den förstärkta konkurrenskraften. Även parti- och den hårt pressade bil-
handeln reducerade sina lager. Den svaga utvecklingen i den privata kon-
sumtionen medförde emellertid att detalj handeln exkl. bilhandeln fick vid-
kännas en betydande lagerökning. 

Diagram 8.6 BNP-utveckling och lagerbidrag 

Procent resp. procentenheter 
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Kallor: Konjunkturinstitutet, Statistiska centralbyrån och Finansdepartementet. 

Grund.hypotesen i den föreliggande prognosen är att realräntan och kon
kurrenssituationen furtsätter att utgöra starka incitament för ytterligare 
effektivisering av kapitalanvändningen. Därför förutses lagerkvoterna, 
dvs. industrins lagerstockar i förhållande till produktionen och detaljhan
dels lagerstockar relativt den privata konsumtionen, fortsätta att sjunka. 
Lageravvecklingen 1994 beräknas emellertid ske i mindre utsträckning än 
tidigare. År 1995 förutses en svag ökning av de samlade lagerstockarna. 

År 1994 förväntas industriproduktionen åter skjuta fart, samtidigt som 
exportefterfrågan accelererar. Detta kan väntas leda till att avvecklingen 
av insatsvarulagren och varor i arbete förbyts till en mindre uppgång. 
Exportefterfrågan medger dock en fortsatt bantning av färdigvarulagren. 
Den privata konsumtionen stiger något, vilket underlättar en önskad la
gerneddragning inom framför allt detaljhandeln. År 1995 förutses en lik
artad utveckling. Inom industrin sammantaget förväntas en viss lagerupp
byggnad. Färdigvarulagren bedöms plana ut samtidigt som den fortsatta 
produktionsökningen beräknas kräva en lageruppbyggnad av såväl insats
varor som varor i arbete. Utvecklingen i den privata konsumtionen möj
liggör en fortsatt reduktion av detaljhandelns lager. 
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Lagerpostens bidrag till BNP-utvecklingen har tidvis varit betydande. 
Under perioden 1993-1995 bedöms emellertid lagerbidragen bli tämligen 
odramatiska. Förra Aret innebar den tilltagande lageravvecklingen ett ne
gativt bidrag till BNP-tillväxten på 0,2 procentenheter. Prognosen för 
såväl 1994 som 1995 innebär att lagerutvecklingen genererar ett positivt 
bidrag på ca 1 /2 procentenhet. 

Prop. 1993/94:100 
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9 Den offentliga sektorn 

Den offentliga sektorns finanser har försämrats kraftigt från 1990, huvud
sakligen till följd av övergången från en överhettning i ekonomin till en 
djup lågkonjunktur. För 1993 uppgick underskottet i det finansiella spa
randet till motsvarande 13,5 % av BNP. Med den beräkningsteknik som 
använts tidigare skulle ca 3/4 bero på det onormalt låga kapacitetsutnytt
jandet i ekonomin och ca 1/4 vara av strukturell natur. Underskottet 
minskar successivt under de närmaste två åren, men är fortfimutde 
mycket stort. 

9 .1 Den konsoliderade offentliga sektorn 

Under första hälften av 1970-talet hade den offentliga sektorn finansiella 
sparandeöverskott motsvarande 3-5 % 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 % av BNP 1982. 
Sparandet förbättrades sedan under den långa högkonjunkturen och 1990 
uppnåddes ett finansiellt överskott motsvarande ca 4 % av BNP, se dia
gram 9.1. 

Diagram 9.1 Den offentliga sektorns finansiella sparande 1970-1995 
Andel av BNP 
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Kllllor: Konjunkturinstitutet, Statistiska centralbyrån och Finansdepartementet. 

Bakom förstärkningen av den offentliga sektorns finanser låg, förutom 
den starka konjunkturen, de mot slutet av 1980-talet tilltagande löne- och 
prisökningarna. Inflationen, tillsammans med de icke inflationsskyddade 
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skatteskalorna, bidrog till att driva upp skattekvoten (skatterna och social
avgifterna som andel av BNP). Sammantaget med vissa, delvis tillfälliga, 
skattehöjningar steg skattekvoten från 50 % 1985 till ca 56 % 1990. Ut
gifternas andel av BNP minskade under samma period med drygt 4 pro
centenheter, huvudsakligen till följd av att ränteutgifterna sjönk när den 
finansiella ställningen förbättrades. 

Konjunkturnedgången med väsentligt sänkt kapacitetsutnyttjande och 
nedväxling 3N inflationen har medfört en synnerligen kraftig försämring 
av den offentliga sektorns finansiella sparande från 1990. Därtill kommer 
att tillfälligt höjda skatter drog upp inkomsterna 1990, medan bankstödet 
drog upp utgifterna 1993. Mellan 1990 och 1993 minskade det finansiella 
sparandet med ca 253 miljarder kr., motsvarande ca 18 % av BNP, se 
tabell 9.1. 

Tabell 9.1 Den offentliga sektorns finansiella sparande -
förklaring till förändringen mellan 1990 och 1993 
Löpande priser 

Förändring av finansiellt sparande 

Förklarande faktorer till .förllndringen 
Förändrat konjunkturläge 
Bankstöd 
Minskad löneandel, ökad sparkvot m.m. 
Nedväxling av inflationen 
Ränte- och investeringsbidnig för bostäder 
~sparingar i transfereringssystemen 
Ovriga beräknade inkomst- och utgiftsändringar 
Oförklarad restpost 

KlJl/a: Finansdepartementet. 

Miljarder kr. 

-253 

-138 
-43 
-30 
-7 

-18 
16 

-41 
8 

Från ett överhettat och därmed ohållbart läge i ekonomin 1990 sjönk 
BNP med 4,9 % fram t.o.m. 1993. Den totala arbetslösheten ökade från 
2,9 % till 12,9 % av arbetskraften. Samtidigt minskade den, för skatteba
serna centrala, marknadsmässiga sysselsättningen med 11 % i stället för 
en normal trendmässig ökning. De svenska skatte-, försäkrings- och bi
dragssystemen medför att hushållen, vid en internationell jämförelse, i 
hög grad är skyddade från inkomstbortfall när produktionen och syssel
sättningen viker. Inkomstbortfallet vid ökad arbetslöshet absorberas till 
ca 80 % av den offentliga sektorn i form av försämrat finansiellt sparan
de, medan endast 20 % drabbar hushållen i form 3N lägre disponibel in
komst. 

Den synnerligen stora nedgången i sysselsättningen och ökningen av 
arbetslösheten tillsammans med det statliga stödet till bankerna beräknas 
ha försämrat den offentliga sektorns finansiella sparande med ca 181 mil
jarder kr. Dessutom har skatteinkomsterna minskat till följd av att hus
hållens sparkvot och vinstandelen i ekonomin ökat jämfört med 1990, 
eftersom kapitalavkastning är lägre beskattad än konsumtion och löner. 
Detta tillsammans med skillnaden i inkomster av slutskatteregleringen har 
försämrat de offentliga finanserna med ca 30 miljarder kr. Inflationsned
växlingen under 1992 beräknas ha "kostat" den offentliga sektorn ca 
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7 miljarder kr., genom att skatteskalorna och basbeloppet justerats med 
1991 års högre inflation. 

Det omfattande och dyra bostadsbyggandet under slutet av 1980-talet 
bidrog till kraftiga ökningar av räntebidragen under 1991 och 1992. Be
slutade besparingar i furm av reducerade räntebidrag och slopade investe
ringsbidrag minskar de offentliga utgifterna för bostadsstödet först under 
1994. Lägre ersättningsnivåer i transfereringssystemen m.m. har förstärkt 
det offentliga sparandet med ca 16 miljarder kr. 1993 jämfört med 1990 
års regelsystem. Effekten av de beslut om besparingar, som fattats de 
senaste två åren, kommer också att visa sig efter 1993. 

övriga beräknade inkomst- och utgiftsändringar inkl. skattereformen 
beräknas ha försämrat det offentliga sparandet med ca 41 miljarder kr. 
mellan 1990 och 1993. Där ingår även bortfall av tillfälligt höjda skatter. 

Skattereformen var enligt preliminära beräkningar "underfinansierad • 
med ca 15 miljarder kr. avseende år 1993. Hälften av detta beror på att 
de budgetförstärkande dynamiska effekterna ännu inte uppkommit på 
grund av konjunkturläget. Resterande underfinansiering beror bl.a. på att 
bolags- och pensionfondsbeskattningen samt den särskilda löneskatten gett 
mindre inkomster än beräknat. 

övriga skatteändringar beräknas ha försvagat den offentliga sektorns 
sparande med ca 12 miljarder kr. mellan 1990 och 1993. Det beror bl.a. 
på att den tillfälligt höjda mervärdesskatten och den likaledes tillfä!!iga 
arbetsmiljöavgiften förstärkte sparandet 1990. Dessa skatteböjningar upp
hörde 1992. 

Volymökningar av offentlig konsumtion och investeringar tillsammans 
med ökade flyktingkostnader har försvagat de offentliga finanserna med 
drygt 12 miljarder kr. Den offentliga konsumtionen låg 1993 på en något 
högre nivå i fasta priser än 1990, trots besparingarna under de senaste 
två åren. Restposten på ca 8 miljarder kr. innebär en i tabellen oförklarad 
förbättring av det offentliga sparandet mellan 1990 och 1993. Den utgör 
nettoeffekten av alla övriga, i tabellen icke medtagna, förändringar av 
den offentliga sektorns inkomster och utgifter. 

År 1993 uppgick underskottet i den offentliga sektorns finansiella spa
rande till ca I 95 miljarder kr. Med den beräkningsteknik som använts 
tidigare skulle ca 3/4 bero på det onormalt låga kapacitetsutnyttjandet i 
ekonomin och ca 114 vara av strukturell natur. Uppdelningen av under
skottet i en cyklisk och en strukturell del är behäftat med stor osäkerhet 
och det finns flera olika metoder att göra uppdelningen. Vid uppdelning
en krävs en uppskattning om såväl konjunkturläget, dvs. var befinner sig 
ekonomin i förhållande till ett normalläge, som hur den offentliga sek
torns inkomster och utgifter påverkas av konjunkturen och förändringar 
i denna. 

Beräkningarnas känslighet för vilka antaganden som görs illustreras av 
att OECD-sekretariatet (Economic Outlook, dec. 1993) redovisar det icke 
konjunkturberoende underskottet för Sverige år 1993 till ca 11 % av BNP 
eller ca 3/4 av det totala underskottet. Större delen av skillnaden mellan 
beräkningarna beror på olika värdering av BNP-gapets storlek samt på att 
OECD inkluderar utgifterna för bankstödet i det strukturella underskottet. 
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Under 1992 och 1993 försvagades det offentliga sparandet till följd av 
konjunkturnedgången och bankstödet. Därtill kommer att skatteinkomster
na drogs ned utöver vad som förklaras av sänkt kapacitetsutnyttjande, 
genom att sparkvoten och vinstandelen i ekonomin ökade. Den förväntade 
uppgången i ekonomin under prognosperioden leder till att den konjunk
turberoende försvagningen av det offentliga sparandet upphör. En starkt 
bidragande orsak till förbättringen av det offentliga sparandet 1994 är att 
bankstödet väntas minska markant. I andra riktningen verkar att den 
snabbt stigande statskulden försämrar räntenettot, se tabell 9.2. 

Den i tabell 9.2 redovisade förändringen av det justerade primära spa
randet avser förändringen av sparandet exklusive effekter av ändrat kon
junkturläge, bankstöd, vissa skattebasförskjutningar och ändrade ränteut
gifter och kapitalinkomster. Denna restpost fångar härmed dels effekter 
av regeländringar beslutade av nuvarande och tidigare riksdagar, och dels 
effekter av ändrade förutsättningar avseende bl.a. befolkningssamman
sättning och bostadsbyggande. Det är den kortsiktiga statiska budgeteffek
ten av regeländringar som påverkar det primära sparandet och inte den 
långsiktiga verkan. De dynamiska effekterna av regeländringar kommer 
huvudsakligen att registreras som en konjunkturberoende förändring i 
tabell 9.2. T.ex. en skattesänkning år 1, som ökar tillväxten år 2, kom
mer i tabellen att dra ned det primära sparandet år 1 och registreras som 
en konjunturberoende förstärkning av sparandet år 2. 

Tabell 9.2 Förlindring av den offentliga sektorns finansiella sparande 
Löpande priser, miljarder kr. 

1991 1992 1993 1994 

Faktiskt finansiellt 
sparande -16,2 -107,0 -195,5 -165,1 

Förlindring -90,8 -88,4 30,4 3,3 
därav 
Konjunkturberoende, 

inkl. bankstöd m.m. -66,0 -76,7 38,0 9,1 

Skattebastörskjutningar 
och slutskattereglering -13,5 -16,5 -2,4 -5,8 

Räntor och kapital-
inkomster, netto 9,4 -8,2 -14,5 -10,3 

Primärt sparande -20,7 13,0 9,3 10,4 

Kalla: Finansdepartementet. 

1995 

-161,7 

År 1992 sjönk det primära sparandet med ca 21 miljarder kr. Det för
klaras av att de tillfälliga skatteböjningarna under 1990 och 1991 upp
hörde, andra skattesänkningar, ökade räntebidrag samt ökat flyktingmot
tagande. Omläggningen av finanspolitiken framkommer genom att den 
tidigare försämringen av det primära sparandet ersätts med en förbättring 
varje år under perioden 1993-1995. 

För 1994 beräknas underskottet i det finansiella sparandet uppgå till ca 
165 miljarder kr. År 1995 sker endast en svag förbättring räknat i kro
nor, men som andel av BNP minskar ändå underskottet till 10,2 %, se 
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tabell 9. 3. Kostnader och intäkter vid ett eventuellt medlemskap i EU in
går inte i beräkningarna. 

Tabell 9.3 Den offentliga sektorns inkomster och utgifter 
Löpande priser 

Miljarder kr. 

1992 1993 1994 1995 

Inkomster 886,l 866,6 872,3 897,4 
~katter och avgifter 734,9 722,7 735,3 765,0 
Ovriga inkomster 151,2 143,9 137,0 132,4 

Utgifter 993,l 1 062,1 1 037,4 1 059,1 
Transfereringar till hushåll 348,7 376,3 389,5 397,8 
Subventioner m.m. 122,7 159,3 111,l 109,8 
Ränteutgifter 82,3 83,6 91,4 96,9 
Konsumtion 400,3 400,2 404,1 411,5 
Investeringar 39,2 42,6 41,3 43,1 

Finansiellt sparande -107,0 -195,5 -165,1 -161,7 

Procent av BNP 
Skatter och avgifter 51,0 49,8 49,3 48,3 
Utgifter 69,0 73,2 69,5 66,9 
Finansiellt sparande -7,4 -13,5 -11,l -10,2 

Anm.: I investeringar ingår investeringar i personalbostäder, lagerinvesteringar samt 
köp och försäljning av fastigheter och mark. 
Källor: Konjunkturinstitutet, Riksrevisionsverket, Statistiska centralbyrån och 
Finansdepartementet. 

De stora sparandeunderskotten har lett till en försämring av den offent
liga sektorns finansiella ställning. År 1990 hade den offentliga sektorn en 
finansiell nettofurdran motsvarande 8 % av BNP. Den sedan 1991 snabbt 
ökande statsskulden har medfört att den offentliga sektorn fått en netto
skuld, som vid utgången av 1993 beräknas till motsvarande ca 15,5 % av 
BNP. Det är dock furtfarande lägre än i många andra länder. Genom de 
fortsatt stora underskotten under prognosperioden närmar sig den svenska 
nettoskulden snabbt samma nivå som genomsnittet för OECD-länderna, 
se diagram 9.2. Sveriges relativa position är dock något sämre än vad 
som framkommer i diagram 9.2, eftersom den offentliga sektorns 
pensionsåtaganden är förhållandevis stora i Sverige. Det borde föranleda 
en mindre offentlig nettoskuld genom en större förmögenhet i AP-syste
met. 

En viktig orsak till försämringen av de offentliga finanserna är att 
skatteinkomsterna minskat. Som framgått ovan beror det huvudsakligen 
på den svaga utvecklingen av skattebaserna, medan skatterefurmen och 
andra regeländringar haft mindre betydelse. Efter skattereformen 1991 
har ett stort antal förändringar av skattereglerna vidtagits, av såväl struk
turella som av statsfinansiella skäl. Regelförändringarna avspeglas i viss 
utsträckning på makronivå av förändringar i skattekvoten (skatterna och 
avgifterna som andel av BNP). Men det är inte bara förändringar i skatte
regler som har betydelse för skattekvoten. Den beror också på hur skatte
underlagen utvecklas i förhållande till BNP. Även betalningsrutiner och 
redovisningsprinciper påverkar skattekvoten. 

1-1 Riksdagen !993194. I sam/. Nr /00 Bilaga I 
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Diagram 9.2 Den offentliga sektorns finansiella oettostillning 
Andel av BNP 
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Kllllor: OECD, Statistiska centralbyrån och FinBJ1sdepartementet. 

Från 1990 till 1993 sjönk skattekvoten med 6 procentenheter, som 
framgår av tabell 9.4. Det motsvarar ett skattebortfull på ca 87 miljarder 
kr. räknat på 1993 års BNP-nivå, och utgör således ett mått på det totala 
skattebortfullet exkl. effekt av ändrad BNP. Av detta beräknade skatte
bortfull beror ca 15 miljarder kr. på att de offentliga myndigheterna se
dan skattereformen inte längre betalar mervärdesskatt och 12 miljarder 
på sänkt arbetsgivaravgift till sjukförsäkringen för att kompensera arbets
givarna för övertagande av sjuklönekostnader. I båda dessa full minskade 
också de offentliga utgifterna i motsvarande grad. Denna del av skatte
sänkningen är således neutral för den offentliga sektorns sparande. En del 
av skattekvotsnedgången beror på högre sparkvot och högre vinstandel 
1993 än 1990 samt på skillnaden i inkomster av slutskatteregleringen, 
vilket sammanlagt beräknas motsvara ett skattebortfull på ca 30 miljarder 
kr. Det är endast resterande skattebortfull på ca 30 miljarder kr. som kan 
hänföras till effekter av regeländringar beslutade av nuvarande och tidi
gare riksdagar. Därav utgör en betydande andel bortfall av tillfälliga skat
ter, som gällde t.o.m. 1991. 

Slutsatsen är således att av skattekvotsminskningen på 6 procentenheter 
mellan 1990 och 1993 beror ca 1/3 på regeländringar inkl. effekt av att 
tillfälliga skatter upphört och ca 1/3 är resultatet av budgetneutrala skat
teändringar. Ca 1/3 är en följd av att en ohållbart låg sparkvot och vinst
andel 1990 drev upp skatteinkomsterna det året. 

Skattekvoten beräknas minska med ytterligare ca 1,5 procentenheter 
från 1993 till 1995. Orsakerna till den fortsatta nedgången av skattekvo
ten kan hänföras till utvecklingen av företags- och mervärdesskattema, 
se tabell 9.4. 
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Tabell 9.4 Skatter och avgifter 
Procentandel av BNP 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 

Hushållens direkta skatter 21,5 19,l 19,0 19,2 20,1 20,0 
Företagens direkta skatter 2,0 0,9 1,3 2,2 1,6 1,2 

Arbetsgivaravgifter 17,2 17,1 16,l 14,0 13,7 13,7 

Mervärdesskatt 8,3 8,8 8,0 8,1 1,5 7,3 
Övriga indirekta skatter 6,8 6,9 6,7 6,3 6,2 6,1 

Skatter och avgifter 55,8 52,8 51,0 49,8 49,3 48,3 

KtJllor: Konjunkturinstitutet, Riksrevisionsverket, Statistiska centralbyrån och Fi-
nansdeparternentet. 

Hushållens direkta skatter ökar genom att grundavdraget reducerats 
fr.o.m. 1994 och slopats helt under 1994 och 1995 vid den statliga in
komstbeskattningen. En egenavgift till den obligatoriska arbetslöshets
försäkringen införs fr.o.m. 1994. Avgiften, som är avdragsgill vid in
komstbeskattningen, utgår på inkomster upp till 7 ,5 basbelopp (264 000 
kr. 1994) och är 1 % 1994 och höjs till 2 % 1995. Skatterna på enskild 
näringsverksamhet och på avkastningen av aktier har sänkts fr.o.m. 1994. 
År 1995 slopas förmögenhetsskatten och kapitalinkomstskatten sänks till 
25 %. 

Företagens skatteinbetalningar väntas minska 1994. Det beror på till 
stor del på att företagsskatterna drogs upp 1993 av tillfälliga effekter. 
Dessutom innebär regeländringarna i företagsbeskattningen fr.o.m. 1994 
en viss skattesänkning under 1994 och 1995, till följd av avsättning till 
periodiseringsfonder. Företagsskatterna sjunker ytterligare 1995 när av
skattningen av reserverade vinstmedel upphör. 

Det generella anställningsstödet (GAS), som gäller under 1994, och 
systemet med utbildningsvikariat bekostas genom att arbetsgivarna Br 
göra avdrag på arbetsgivaravgifterna. Dessa arbetsmarknadspolitiska åt
gärder drar ned arbetsgivaravgifterna som andel av BNP. 

Mervärdesskatteintäkterna utvecklas svagt under prognosperioden, trots 
en ökning av den privata konsumtionen. Bostadsbyggandet, som är den 
andra större skattebasen för mervärdesskatten, minskar mycket kraftigt. 

Flera punktskatter höjdes vid årskiftet 1993/94 med 4 % . År 1995 sker 
en ytterligare höjning av punktskatterna genom att de ska räknas upp med 
inflationen under 1994. Fastighetsskatten för hyreshus har sänkts från 2,5 
till 1,5 % fr.o.m. 1994 för att motverka den höjning av fastighetsskatte
beloppet, som i annat fall skulle uppkomma genom de höjda taxeringsvär
dena. Nominellt oförändrade skattebelopp medför en trendmässig minsk
ning av skattens andel av BNP. 

Den offentliga sektorns utgifter har ökat kraftigt under konjunkturned
gången, trots de förändringar som skett beträffande redovisningen av 
mervärdesskatt på de offentliga myndigheternas inköp och arbetsgivar
perioden i sjukförsäkringen (se ovan). Utgifterna dras upp av kostnaderna 
för arbetsmarknadspolitiken och arbetslösheten samt bankstödet. År 1993 
uppgick utgifternas andel av BNP till 73,2 %. 

Prop. 1993/94:100 
Bilaga 1.1 

93 



Utgifterna för arbetslösheten stabiliseras och bankstödet upphör under Prop. 1993/94:100 
prognosperioden. Besparingar i transfereringssystemen och bostadstödet Bilaga 1.1 
får successivt genomslag i utgiftsutvecklingen. Den offentliga konsumtio-
nen beräknas sjunka i volym de närmaste Aren, och dess andel av BNP 
går ned från 27 ,6 % 1993 till 26 % 1995. Ränteutgifterna ökar emellertid 
och beräknas 1995 till motsvarande 6,1 % av BNP. Sammantaget beräk-
nas utgiftskvoten gå ned till ca 67 % år 1995. 

9. 2 Staten inkl. sjuk- och arbetslöshetsförsäkringarna 

Staten inkl. sjuk- och arbetslöshetsförsäkringarna omfattar, förutom den 
del av statens verksamhet som ingår i statsbudgeten, även funder m. m. 
utom budgeten. Statliga affärsverk och bolag ingår däremot inte. 

Bakom försämringen av den offentliga sektorns finansiella sparande 
mellan 1990 och 1993 ligger en ännu större nedgång av statens finansiella 
sparande. Det minskade från ett överskott på ca 19 miljarder kr. 1990 till 
ett underskott 1993 på ca 244 miljarder kr. Till de fuk:torer som orsakade 
försämringen av den offentliga sektorns finanser kommer för statens del, 
att utbetalningen av kommunalskattemedel steg med ca 50 miljarder kr. 
mellan 1990 och 1993, medan de totala skatteinkomsterna minskade. 
Denna utveckling beror på systemet med eftersläpning av utbetalningarna 
av kommunalskatt från staten. 

Tabell 9.5 Staten inkl. ~uk~ och arbetsl&hetsrnrslkringarna 
Löpande priser. Exkl. statliga affärsverk och aktiebolag 

Miljarder kr. 

1992 1993 1994 1995 

Inkomster 443,4 434,7 442,0 464,1 
~katter och avgifter 380,2 383,0 394,4 417,5 
Ovriga inkomster 63,2 51,6 47,6 46,6 

Utgifter 605,9 678,8 637,3 639,9 
Transfereringar till hushåll 215,7 233,5 243,5 242,5 
~idrag till kommuner 79,3 84,9 71,9 67,0 
Ovriga transfereringar 103,7 140,6 92,2 90,7 
Ränteutgifter 72,2 15,0 84,0 90,0 
Konsumtion 118, l 124,6 125,3 128,3 
Investeringar 16,8 20,1 20,5 21,5 

Finansiellt sparande -162,5 -244,1 -195,3 -175,9 
Procent av BNP -11,3 -16,8 -13,1 -11,l 

Anm.: I investeringar ingår även lagerinvesteringar samt nettot av köp och försäljning 
av fastigheter och mark. 
Kllllor: Konjunkturinstitutet, Riksrevisionsverket, Statistiska centralbyrån och 
Finansdepartementet. 

Mellan 1993 och 1995 förbättras statens finansiella sparande med ca 
70 miljarder kr., vilket kan jämföras med ca 35 miljarder kr. för hela 
den offentliga sektorn. Skillnaden beror till stor del på att bidragen till 
kommunerna minskar och att utbetalningen av kommunalskattemedel är 
i stort sett oförändrade under perioden. Det innebär att uppgången i de 
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totala skatteinkomsterna huvudsakligen tillfaller staten. Underskottet i det Prop. 1993/94: 100 
statliga sparandet beräknas uppgå till ca 195 miljarder kr. 1994 och ca Bilaga 1.1 
175 miljarder kr. 1995, se tabell 9.5. 

Den statliga konsumtionen har ökat kraftigt i volym sedan slutet av 
1980-talet. Uppgången beror huvudsakligen på ökade inköp av varor och 
tjänster. Den statliga sysselsättningen, och därmed lönekostnaderna i fasta 
priser, har utvecklats svagare. År 1992 började sysselsättningen minska 
och nedgången fortsatte under 1993. Denna utveckling medförde att ök
ningstakten för den statliga konsumtionen avtog 1992 och mellan 1992 
och 1993 beräknas oförändrad konsumtionsvolym. För 1994 och 1995 
väntas den statliga konsumtionen sjunka med 1 % per år i volym. 

9.3 Allmänna pensionsfonden 

Tabell 9.6 Allmänna pensionsfonden 
Löpande priser 

Miljarder kr. 

1992 1993 1994 1995 

Inkomster 137,5 134,8 133,3 132,4 
Avgifter 83,8 82,6 84,8 88,7 
Övriga inkomster 53,7 52,2 48,5 43,7 

Utgifter 97,9 102,5 109,8 116,1 
ATP 96,4 101,8 109,0 115,3 
övriga utgifter 1,6 07,0 0,8 0,8 

Finansiellt sparande 39,6 32,3 23,4 16,3 
Avveckling av Wnragarfonder 21,5 

Arun: Det i tabellen redovisade finansiella sparandet 1992 har inte reducerats med 
avvecklingen av löntagarfonderna. 
Källor: Konjunkturinstitutet, Riksrevisionsverket, Statistiska centralbyrån och 
Finansdepartementet. 

Den allmänna tilläggspensioneringen (ATP) finansieras till övervägande 
del genom avgifter till den Allmänna pensionsfonden (AP-fonden). AP
fonden har dessutom inkomster på avkastningen av fondens tillgångar, 
som i slutet av 1992 uppgick till ca 510 miljarder kr. Inte sedan 1990 har 
avgiftsinkomsterna täckt pensionsutbetalningarna. En ökande andel av 
pensionerna finansieras med avkastningen på AP-fondens kapital. Det 
beror delvis på den svaga utvecklingen av lönesumman under de senaste 
åren, vilket dragit ned avgiftsinkomsterna. Men det finns också en 
trendmässig försvagning i AP-systemet, eftersom antalet pensionärer med 
full ATP ökar starkt. 

Av de skäl som diskuterats ovan har AP-fondens finansiella sparande 
minskat successivt från ca 47 miljarder kr 1990 till drygt 32 miljarder kr. 
1993. Sparandet sjunker ytterligare de närmaste åren och beräknas 1995 
till ca 16 miljarder kr., se tabell 9.6. Genom att det finansiella sparandet 
är positivt sker en fortsatt uppbyggnad av fondkapitalet, men räntened
gången under de senaste året innebär att avkastningen ändå sjunker. 
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9.4 Den kommunala sektorn 

Den kommunala sektorn består av kommuner och landsting samt försam
lingar och kommunförbund. Det finansiella sparandet förbättrades avse
värt 1992 då sektorn fick ett överskott på ca 16 miljarder kronor, efter 
att ha visat underskott varje år sedan 1985. Bakom denna förbättring låg 
en betydande dämpning av kostnadsutvecklingen, genom att löne- och 
prisökningarna sjönk avsevärt, samtidigt som skatteintäkterna ökade kraf
tigt. Asymmetrin i utgifts- och inkomstutvecklingen har sin grund i den 
tidigare tvååriga eftersläpningen i utbetalningen av kommunalskattemedel. 
Utbetalningen av skattemedel till kommuner och landsting 1992 byggde 
sålunda på skatteunderlaget 1990, då den ekonomiska aktiviteten i ekono
min som helhet var hög och lönesummans ökning förhållandevis kraftig. 

Från och med 1993 har ett nytt system för utbetalning av skattemedel 
till kommuner och landsting införts. Det nya systemet, som inte får fullt 
genomslag förrän 1995, innebär att skatteutbetalningarna sker det år skat
ten avser. Därmed kan inkomster och utgifter budgeteras i samma pris
och löneläge. 

Även vad gäller statsbidragen har ett nytt system införts från 1993. 
Flertalet specialdestinerade statsbidrag har avvecklats och ersatts av ett 
generellt utformat system. Syftet är dels att reducera den statliga detalj
stymingen och därmed ge kommunerna större handlingsfrihet vad gäller 
verksamhetens utformning och prioritering, dels att skapa mer likvärdiga 
ekonomiska förutsättningar mellan kommunerna och mellan landstingen. 
Skatteutjämningsavgifterna och avräkningsskatten har också avskaffats. 

År 1993 minskade skatteintäkterna och statsbidragen sammanlagt med 
ca 6,5 miljarder kr. Det kompenserades dock av att sänkta arbetsgivarav
gifter reducerade kommunernas lönekostnader med ca 6 miljarder kr. Ge
nom att konsumtionsvolymen drogs ned 'med 3 % reducerades den kom
munala sektorns kostnader med ytterligare ca 8 miljarder kr., jämfört 
med om volymen varit offirändrad. Denna utveckling medffirde att det 
finansiella sparandet uppvisade ett överskott av ungefär samma storlek
sordning som 1992, se tabell 9.7. 

Den neddragning av konsumtionsvolymen i kommuner och landsting, 
som inleddes under 1992, väntas fortsätta även 1994 och 1995. Den sva
ga utvecklingen av skatteinkomster och statsbidrag tvingar fram fortsatta 
omprövningar och besparingar. År 1994 tillförs kommunsektorn tillfälligt 
4,2 miljarder kr. i skatteinkomster, till följd av att sänkningen av grund
avdraget inte reducerar kommunernas skatteinkomster förän 1995. Plane
rade arbetsmarknadsåtgärder bidrar också till, att nedgången av den kom
munala konsumtionsvolymen väntas begränsas till 1,5 % under 1994. För 
1995 förutses att konsumtionen minskar med ytterligare 1 % . 

Trots besparingarna försämras det finansiella sparandet i kommunsek
torn under de närmaste åren och 1995 beräknas sektorn åter få ett spa
randeunderskott. Det beräknade underskottet för 1995 på ca 2 miljarder 
kr. är dock lägre än de underskott, som den kommunala sektorn hade 
under perioden 1988-1990. 
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Tabell 9.7 Den kommunala sektorns inkomster och utgifter 
Löpande priser. Exkl. kommunala aktiebolag och stiftelser 

Miljarder kr. 

1992 1993 1994 1995 

Inkomster 399,2 393,2 380,3 379,3 
Skatter 269,3 257,1 256,1 258,8 
Bidrag från staten och 

socialförsäkringssektorn 79,3 84,9 71,9 67,0 
övriga inkomster 50,6 51,3 52,3 53,5 

Utgifter 383,3 376,9 373,5 381,5 
Transfereringar till hushåll 36,5 41,0 37,0 40,l 
övriga transfereringar 42,4 38,0 36,9 36,7 
Konsumtion 282,0 275,4 278,7 283,1 
Investeringar 22,3 22,5 20,9 21,6 

Finansiellt sparande 15,9 16,3 6,8 -2,2 

Anm.: I investeringar ingår förutom kommunala myndigheters investeringar även 
kommunala affärsverks investeringar, investeringar i personalbostäder samt nettot av 
köp och försäljning av fastigheter och mark. 
Källor: Konjunkturinstitutet, Riksrevisionsverket, Statistiska centralbyrån och 
Finansdepartementet. 
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10 Kapitalmarknaden 

Utvecklingen på världens kapitalmarknader har varit turbulent under det 
senaste året. Marknaderna påverkas även fortsättningsvis av lågkonjunk
turen i industriländerna. Lågkonjunkturen har varit en bidragande orsak 
till att det internationella ränteläget fallit avsevärt. I några länder har 
dessutom räntenedgången påverkats av en omläggning till en mer expan
siv penningpolitik. I Europa har även övergången till mer flexibla växel
kurser bidragit till att de nominella räntorna har fallit. Fallet sker emel
lertid från en hög nivå eftersom räntorna tidigare hållits uppe av försvaret 
av de fasta växelkurserna. Manöverutrymmet för penningpolitiken har 
genom övergången till mer flexibla växelkurser formellt sett ökat i dessa 
länder. 

Övriga finansiella marknader har påverkats positivt av de fallande rän
torna. Börserna, inte minst i de nordiska länderna, har visat en stark 
kursutveckling. 

I Sverige har räntorna fallit till historiskt låga nivåer sedan kronan 
började flyta den 19 november 1992. Det betydande räntefallet har under
lättat en stabilisering av de finansiella marknaderna och inte minst ban
kerna har kunnat uppvisa en avsevärd resultatförbättring. Samtidigt har 
den svenska kronan försvagats under året. Den svenska kronans deprecie
ring efter den 19 november 1992 uppgår för närvarande till ca 24 % mot 
D-marken och ca 29 % mot dollarn. Försvagningen av och osäkerheten 
kring den svenska valutan under 1993 beror sannolikt på politisk oro och 
svaga offentliga finanser tillsammans med turbulens på de europeiska 
valutamarknaderna. 

10.1 Den internationella ränte- och valutautvecklingen 

Beslutet av medlemsländerna inom EMS att bredda handgränserna till 
+/-15 % den 2 augusti 1993 innebar att de formella förutsättningarna för 
penningpolitik i Europa ändrades. Formellt kan penningpolitiken nu i 
högre grad inriktas på även andra mål än växelkursen. 

Beslutet att bredda handgränserna kom efter att vissa valutor inom 
ERM ånyo utsatts för ett betydande deprecieringstryck. Tidigare hade 
både det brittiska pundet och den italienska liran lämnat ERM och flera 
av de kvarvarande valutorna devalverats. Dessutom hade flera nordiska 
länder tvingats överge sina fasta växelkurser gentemot ecun. Oron i slutet 
av juli 1993 hade sin grund i att den svaga konjunkturen stärkt förvänt
ningarna om ytterligare lättnader av penningpolitiken i vissa ERM-länder. 
En fortsatt högräntepolitik för att upprätthålla kursen mot D-marken 
framstod som politiskt allt mindre möjlig och därmed allt mindre trovär
dig. Särskilt tydligt var detta i Frankrike. Tysklands roll som ankare i 
samarbetet förutsatte att sänkningar av ränteläget skedde i samklang med 
den tyska penningpolitiken. De stegrade förväntningarna om kommande 
räntesänkningar grusades genom att den tyska centralbanken valde att inte 
sänka diskontot i slutet av juli. Detta medförde en akut press på de andra 
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valutorna inom ERM som inte kunde hejdas med mindre än att valutorna 
i princip släpptes fria. Undantaget var den tyska marken och den neder
ländska gulden som bilateralt behöll det tidigare fluktuationsbandet på 
+/-2,25 %. 

Kursrörelserna har hittills varit relativt små mellan de olika ERM-valu
torna sedan handgränserna vidgades. Det ökade utrymmet för en snabbare 
nedtrappning av de korta räntorna har ännu inte utnyttjats i någon större 
utsträckning. Detta kan ses som ett uttryck för att ERM-länderna fortfa
rande prioriterar någorlunda stabila växelkurser. Länderna vill inte ris
kera att det förtroende som byggts upp för inflationsbekämpningen med 
hjälp av den fasta växelkursen äventyras genom att via snabba räntesänk
ningar tillåta en större försvagning av den egna valutan. Dessutom skulle 
större deprecieringar av enstaka valutor leda till konkurrenskraftsförskjut
ningar mellan EG-länderna, vilket skulle kunna komma att innebära ytter
ligare spänningar inom EG-samarbetet med t.ex. ökade risker för protek
tionistiska inslag. En ytterligare orsak till en försiktig linje synes vara att 
länderna anser att en politik som ger små växelkursvariationer ökar möj
ligheterna för ett framtida stabilt växelkurssamarbete och en eventuell 
kvalificering till ett framtida EMU. 

Diagram 10.1 6-månaders euromarknadsräntor 1991-1993 
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Anm.: Veckogenomsnitt, sista observationen avser 13 december. 
Källa: Finansdepartementet. 

1994 

De försiktiga gradvisa sänkningarna av de korta räntorna kan också 
bero på att flera av de europeiska länderna inte vill riskera att de långa 
räntorna skall stiga vid en sänkning av de korta räntorna. Orsaken till 
detta är att de långa räntorna bedöms vara särskilt viktiga för investe
ringar och konsumtion. 1 Storbritannien har dock de korta räntorna stor 
betydelse, varför den offensiva brittiska sänkningen av de korta räntorna 
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torde vara förhållandevis effektiv för att underlätta en konjunkturupp
gång. 

Den lågkonjunktur som flertalet europeiska länder befinner sig i och 
det medföljande låga inflationstrycket medför att det för närvarande finns 
en relativt stark opinion för ytterligare räntesänkningar. Takten i ränte
sänkningarna torde emellertid i hög grad vara beroende av hur respektive 
länders växelkurser utvecklas och av de tyska räntornas utveckling, som 
alltjämt utgör ett golv för de inhemska räntorna i de flesta europeiska län
derna. 

Detta innebär att utvecklingen i Tyskland även i fortsättningen blir av 
stor vikt för övriga europeiska länder. Sedan september 1992 har Bundes
bank sänkt diskontot 7 gånger med totalt 3 procentenheter till 5,75 %. 
Nedtrappningen har emellertid varit mer försiktig än vad som varit fallet 
vid tidigare konjunkturavmattningar. Detta måste ses mot bakgrund av 
den tyska återföreningen och att den tyska inflationen, delvis som en följd 
av detta, har legat kvar på en relativt hög nivå. 

Diagram 10.2 10-Ariga obligationsräntor 1991-1993 
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Anm.: Veckovisa observationer, sista observationen avser 13 december 1993. 

Källa: Finansdepartementet. 

Bundesbank har sedan handgränserna breddades den 2 augusti 1993 
fortsatt sin försiktiga räntesänkningspolitik. Diskontot har sänkts med 
1 procentenhet och samtidigt har såväl de korta som de långa marknads
räntorna fallit med nästa lika mycket. Det skall påpekas att de långa tyska 
räntorna har fallit i betydande utsträckning sedan sommaren 1992. Den 
tioåriga statsobligationsräntan har t.ex. fallit med över 2 procentenheter 
och noteras idag till 5, 7 % , vilket historiskt sett är ungefär den nivå där 
de långa räntorna befunnit sig vid lågkonjunktur. 

En faktor som talar emot en ytterligare nedgång i de tyska och därmed 
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de europeiska långa räntorna, förutom att de redan ligger på en relativt Prop. 1993/94:100 
låg nivå, är att den amerikanska konjunkturuppgången kan komma att dra Bilaga 1.1 
upp de amerikanska obligationsräntorna. Konjunkturuppgången i USA har 
hittills varit svagare än normalt. Detta har tillsammans med en låg infla-
tionstakt och ett program för budgetkonsolidering på medellång sikt med-
fört att räntorna på amerikanska obligationer har fortsatt att falla trots en 
förbättrad konjunktur, vilket har underlättat nedgången av de långa euro-
peiska räntorna. Den 30-åriga amerikanska statsobligationsräntan t.ex. 
föll från årsskiftet 1992/1993 och med mitten av oktober 1993 med nära 
1,5 procentenheter. Den senaste tiden har dock de långa amerikanska rän-
torna stigit med ca en halv procentenhet och fallet i de europeiska räntor-
na bromsats. Den amerikanska ränteutvecklingen förväntas snarare brom-
sa än stimulera en fortsatt europeisk räntenedgång. 

I och med att uppgången i den amerikanska ekonomin fortsatt under 
hösten och skillnaden i räntenivå i förhållande till de europeiska valutorna 
minskat, har dollarn stärkts mot de europeiska valutorna. Dollarn har 
även den senaste tiden stärkts mot den japanska yenen efter att yenen 
stärkts mycket kraftigt under den första delen av året. I augusti noterades 
yenen till historiskt låga nivåer omkring 100 yen per dollar. Yenens kraf
tiga appreciering under året har bidragit till ett ökat utrymme för japan
ska räntesänkningar trots en redan mycket låg nivå. 

10.2 Den svenska ränte- och valutakursutvecklingen 

Förutsättningarna för den svenska penningpolitiken har efter att kronan 
började flyta blivit mer komplexa. Det slutliga målet, ett stabilt penning
värde, är emellertid oförändrat. Riksbanken har specificerat detta till att 
Konsumentprisindex (KPI) tillåts öka 2 % per år från och med 1995 med 
en tolerans om +I- 1 procentenhet. Riksbanken har samtidigt valt att låta 
räntestymingen direkt inriktas på styrning av det slutliga målet. Till hjälp 
för detta används ett flertal indikatorer på inflationsutveck.lingen. Två av 
de viktigaste av dessa är kronans och de långa obligationsräntomas ut-
veckling. ' 

Enligt en undersökning från Riksbanken publicerad i oktober 1993 är 
inflationsförväntningama i den svenska ekonomin låga för de närmaste 
åren. Riksbanken betonar dock att penningpolitiken skall föras på lång 
sikt och att det är viktigt att det inte finns förväntningar om stigande in
flation på medellång sikt. 

Den svenska kronans utveckling har under 1993 karaktäriserats av 
mycket stora svängningar. Efter det att kronan började flyta den 19 no
vember 1992 har kronan deprecierats med ca 22 % mot ecu-index. 

Under våren skedde en betydande förstärkning av kronan efter att kro
nan under den första delen av året hade påverkats negativt av oron inom 
det europeiska valutasamarbetet samt av inhemsk politisk oro. Under 
sommaren drabbades dock kronan återigen av en försvagning utlöst av 
svaga BNP-siffror och rapporter om den svenska statsskuldens utveck
ling. 
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Diagram 10.3 Kronans depreciering från november 1992 
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Allt fler bedömare betraktar idag den svenska kronan som undervärde
rad med hänsyn till köpkraftsparitet och konkurrenskraft. Därmed torde 
det finnas förväntningar om att kronan kan komma att stärkas framöver. 
Även realekonomiska faktorer som ett växande bytesbalansöverskott talar 
för detta. 

Riksbanken har sedan kronan började flyta i likhet med centralbankerna 
i kontinentaleuropa valt att föra en försiktig penningpolitik med små grad
visa sänkningar av marginalräntan, som utgör det främsta penningpoli
tiska styrmedlet. Totalt sett har marginalräntan sänkts med 4,75 procent
enheter sedan kronan började flyta. Fallet i marknadsräntorna har under 
samma period varit betydande. Nedgången i räntorna har skett under en 
mycket stor omsättning. Omsättningen på räntebärande papper ökade 
t.ex. med drygt 13 % under perioden januari-november 1993 jämfört 
med samma period föregående år. Utländska investerare har i hög grad 
bidragit till det ökade intresset för svenska statsobligationer. Under perio
denjanuari-oktober 1993 uppgick utlandets nettoplaceringar i svenska 
statsobligationer till ca 51 miljarder kronor. Samtidigt har utlandets inne
hav av statsskuldväxlar minskat med ca 49 miljarder kronor. Detta av
speglar emellertid till en del en omläggning, genomförd av Riksgälds
kontoret, till en mer långfristig upplåning som skett under det senaste 
året. 

Prop. 1993/94: HJO 
Bilaga 1.1 

102 



Diagram 10.4 Ränteutvecklingen 1989-1993 
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18-.--~...,....-.~~~.....,...-~.....,...-~.....,...-~.....,...-~.....,...-.....-.....,...-~.....,...-----. 

6+-~~~-+-~~~~r--~~~-+-~~~--+~~~--t 

1989 1990 1991 1992 1993 1994 

Anm.: 6-månaders statsskuldväxlar och 5-åriga statsobligationer. Veckogenomsnitt, 
sista observationen avser 13 december 1993. 
Klllla: Finansdepartementet. 

Under den första delen av året diskonterades relativt kraftiga marginal
räntesänkningar i de korta marknadsräntorna, dvs. korträntorna var lägre 
än den aktuella marginalräntan. Under de senaste månaderna har förvänt
ningarna om snabba marginalräntesänkningar avtagit. Sexmånaders stats
skuldväxlar har redan fallit med över 5 procentenheter sedan november 
1992 och är idag på den lägsta nivån sedan penningmarknaden startade. 
Det senare gäller även för obligationsräntorna. Den tioåriga statsobliga
tionsräntan ligger idag på ca 7,4 %. Den har därmed fallit med ca 3,5 
procentenheter sedan kronan började flyta. Emellertid skall noteras att 
obligationsrdlltorna nu ligger kvar på samma nivå som rådde vid slutet 
av sommaren. 

Förväntningar finns på marknaden om att Riksbanken kommer att fort
sätta att sänka marginalräntan. Samtidigt är det inte troligt att de långa 
räntorna kommer att gå ned lika mycket. Det finns flera förklaringar till 
detta. Dels utgör det utländska ränteläget och särskilt det tyska ränteläget 
ett golv för hur mycket de svenska långa räntorna kan falla och dels 
kommer förväntningar om en ekonomisk återhämtning att leda till att ut
rymmet för fortsatta fall i obligationsräntoma begränsas. 

Differensen mellan svenska och tyska räntor har minskat under året. 
Framför allt minskade skillnaden under senvåren. Därefter har differen
sen för de korta räntorna i stort sett varit oförändrad, medan den för de 
längre räntorna återigen ökat något. För tioåriga statsobligationsräntor har 
skillnaden i stort sett halverats sedan årsskiftet 1992/93 och uppgår idag 
till ca 1,6 procentenheter. För sexmånaders statsskuldväxlar har diffe
rensen varierat runt en dryg procentenhet från och med maj månad. De 
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svenska räntorna kommer även framöver att vara belastade av markna
dens krav på en viss riskkompensation vid placeringar i svensk valuta och 
sannolikt kommer framför allt tyska räntor alltjämt att utgöra en viktig 
referens för marknadens aktörer vid bedömningen av de svenska räntor
na. 

10.3 Utvecklingen på kreditmarknaden 

Kreditmarknaden har under 1993 karakteriserats av fortsatt låg efterfrå
gan på krediter och en stagnerande utlåning men också av en betydande 
förstärkning av bankernas ekonomiska resultat och finansiella situation. 
Utvecklingen har medfört att bankernas förutsättningar att öka kreditut
budet framöver har förbättrats. 

Utlåningen till allmänheten t.o.m. oktober 1993 innebar en minskning 
av den totala lånestocken med ett par procentenheter. En större del av 
nedgången kan hänföras till minskad valutaupplåning men även i svenska 
kronor minskade utlåningen. Omfördelning av kreditstockar inom bank
koncernema och upprättandet av särskilda bolag för problemkrediter har 
gjort statistiken fördelad på institutionella grupper mer svårtolkad än tidi
gare. Allmänt synes det dock vara bankutlåningen till hushåll som har 
sjunkit. Enligt statistiken har denna minskat med ca 10 % per år under 
den senaste treårsperioden. Bankernas totala lånestock hade från årsskiftet 
1992/1993 t.o.m. oktober reducerats med ca 13 %, motsvarande 124 mil
jarder kr., jämnt fördelat mellan kronlån och valutalån. 

Trots den allmänt svaga situationen på bostadsmarknaden uppvisade bo
stadsinstituten alltjämt en viss ökning av utlåningen under 1993. Lån har 
lagts om från banker till lån med bunden ränta i bostadsinstitut. Dessutom 
består nyutlåningen huvudsakligen av projekt påbörjade under tidigare år 
som erhållit finansiering först under 1993. 

Skillnaden mellan bankernas ut- och inlåningsr:intor har enligt Riks
bankens statistik minskat från en toppnivå på i genomsnitt ca 7 ,5 % i 
slutet av december 1992 till ca 6,5 % i slutet av september 1993. Nivån 
på utlåningsräntorna låg för företag och hushåll på ca 11 % respektive ca 
12,5 % i slutet av september, en nedgång på drygt 4 respektive 3 pro
centenheter från årsskiftet. 

Bostadsinstitutens medelränta för nyutlåning med räntebundna lån till 
småhus och bostadsrätter låg i slutet av september på 9,5 %, en nedgång 
med drygt tre procentenheter sedan årsskiftet. Räntesänkningen är där
emot liten för samma period vad avser den genomsnittliga utlåningsräntan 
på hela den utestående bostadslånestocken (0, 7 procentenheter). Det indi
kerar att hushållen totalt sett ännu inte fått särskilt stor del av den bety
dande räntenedgången eftersom bostadslån i allmänhet är räntebundna. 
Stora omläggningar av lån under kommande år bör emellertid förstärka 
trenden med fallande ränteutgifter för fastighetsägarna. 

Prop. 1993/94: 100 
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Diagram 10.5 UtlAning till hushåll, totalt samt från banker och 
bostadsinstitut 

Procent, 12 mån. förändring 
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Allmänt bör räntekonkurrensen på den svenska marknaden stärkas i 
samband med en ökad ekonomisk aktivitet. Positivt för konkurrensen är 
också att nya banker av mer specialiserat slag samt utländska bankfilialer 
är på väg att etableras på den svenska bankmarknaden. 

Bankernas resultatförbättringar har lagt grunden till en allmänt starkare 
kapitalsituation, större buffert mot finansiella påfrestningar och ökad utlå
ningskapacitet. Den internationella upplåningen har vidare kunnat norma
liseras. Resultatförbättringen har framför allt sin grund i den gynnsamma 
ränteutvecklingen. Räntefallet har tillsammans med historiskt höga margi
naler ökat räntenettot, bl.a. till följd av minskande finansieringskostnader 
för den stora volymen problemkrediter, samt möjliggjort betydande reali
sationsvinster på obligationsportföljen. Samtidigt har provisionsintäkterna 
ökat som följd av den livliga valuta- och värdepappershandeln. På kost
nadssidan får bankernas rationaliseringsåtgärder effekt i form av bl.a. 
minskande personalkostnader. Sammantaget redovisade bankkoncernerna 
en resultatförbättring före kreditförluster på omkring 9 miljarder kronor 
för årets nio första månader. 

Den goda intäktsutvecklingen kan således i hög grad hänföras till gynn
samma förlopp på de finansiella marknaderna. I ett längre perspektiv kan 
dessa inte förutses bestå i samma utsträckning. Marginalerna mellan ut
och upplåningsräntorna kommer att pressas i framtiden, om än inte återgå 
till tidigare låga nivåer. Mot detta kan ställas bättre möjligheter till ökade 
lånevolymer framöver samt att problemkrediter till viss del kan tillfriskna 
genom en utveckling med lägre räntor och en allmänekonomisk återhämt 
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ning. Sammantaget bör intjäningsförmågan kunna ligga på en fortsatt Prop. 1993/94: 100 
relativt hög nivå under den närmast överblickbara framtiden. Bilaga 1 .1 

Diagram 10.6 Bankkoncememas intjllning, kreditförluster och rörelseresultat 
(1993 ex.kl. Securum) 
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Källa: Finansdepartementet. 

1993 

Redovisade kreditförluster är alltjämt höga men har överlag sjunkit 
något. I relation till utlåningen ligger förlusterna fortfarande på historiskt 
höga nivåer, 2-3,5 % per år för de mindre tyngda bankerna. Niomåna
dersrapporterna visar på en minskning i storleksordningen 15 miljarder 
kronor varav dock en större del kan sägas härröra från avlyften i Nord
banken till Securum. Jämfört med de kreditförluster som banksystemet 
redovisade för 1992 på ca 74 miljarder kronor bör dock förlustbilden vid 
ingången av 1994, sedan även Gota Bank rekonstruerats och staten tagit 
på sig förlusterna, komma att se väsentligt bättre ut. Förlustnivån på års
basis kan då uppskattas ha sjunkit till under 40 miljarder kronor. Då även 
volymen problemkrediter, dvs. oreglerade fordringar eller fordringar med 
ränteeftergifter, synes ha planat ut under 1993 tyder utvecklingen sam
mantaget på att kulmen i bankernas kreditförluster har passerats. Att kre
ditförlusterna sjunker torde bli avgörande för om bankerna skall kunna 
redovisa fortgående resultatförstärkningar. 

Det samlade rörelseresultatet efter kreditförluster hade i niomånaders
rapporterna sålunda förbättrats avsevärt eller med ca 25 miljarder kronor 
(exklusive Securum). Alltjämt redovisade dock ett par banker förlust. 
Även inräknat de förluster som täcktes av Gota Banks statliga garanti och 
privata försäkring kvarstår den angivna resultatförbättringen i banksyste
met. 

För bostadsinstituten låg kreditförlusterna på en väsentligt lägre nivå 
men utvecklingen visar å andra sidan ännu inte på någon vändning i posi-
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tiv riktning. Till skillnad från bankerna där tyngdpunkten i fastighetsbelå
ningen legat på den kommersiella sektorn, vars kraftiga prisfall tidigt gav 
stora förluster, har det mindre och mer utdragna prisfallet på bostäder 
samt det bättre säkerhetsläget hittills hållit tillbaka förlusterna för bostads
instituten. 

Kreditgivningen till bostäder ställer numera högre krav på projektens 
ekonomi samt på ägarnas egeninsatser. För bygg- och bostadsföretagen 
kan det innebära svårigheter att erhålla krediter. För att lindra problemen 
har regeringen föreslagit vissa förändringar avseende möjligheterna att 
utnyttja räntebidragen samt de statliga kreditgarantierna för bostäder 
(prop. 1993/94:76). 

I huvudsak ger institutens förlustutveckling inte anledning att befara en 
s.k. tredje förlustvåg på kreditmarknaden avseende främst bostadslån. En 
positiv faktor är nedgången i ränteläget vilken allt fler låntagare succes
sivt kommer att fl del av när gamla lån omsätts. Arbetslösheten, den 
höga andelen outhyrda lägenheter samt kostnadsproblemen för senare år
gångar bostadshus innebär emellertid en betydande risk för att instituten 
ännu ett par år framåt måste göra ansenliga förlustreserveringar. Å andra 
sidan bör de närmaste åren medföra bättre marginaler mellan ut- och upp
låning på den totala lånestocken. För nyutlåningen kan räntemarginalerna 
visserligen sjunka men senare års höga marginaler kommer successivt att 
fl större genomslag i hela låneportföljen. 

För bankkoncernerna har den gynnsamma utvecklingen på aktiemarkna
den och ansträngningarna att skaffa nytt kapital utan direkta insatser från 
staten, inneburit betydande tillskott av riskkapital genom nyemissioner 
under hösten. Kapitaltäckningen, dvs. kapitalbasen i relation till place
ringarna, kan därmed förutses ligga på en internationellt sett tillfredsstäl
lande nivå eller omkring 12 % i de mest kapitalstarka bankerna. Förutom 
nödvändig finansiell stadga och bättre kapacitet att bistå med krediter, 
innebär kapitalförstärkningen att behovet av statligt kapitalstöd för bank
systemet minskar. Staten har tidigare betalat ut ca 44 miljarder kronor i 
bankstöd. Kapitalbristen, i huvudsak förlusttäckningen, i samband med 
rekonstruktionen av Gota Bank innebär en ytterligare kostnad för det 
svenska bankstödet på 20 miljarder kronor. Under förutsättning att den 
allmänekonomiska utvecklingen stabiliseras, bör utsikterna vara goda att 
statens direkta kostnader för bankstödet därmed kan slutsummeras (en 
tabell över bankstödets olika delar återfinns i bilaga 8 till budgetpro
positionen). 

10.4 Utvecklingen på aktiemarknaden 

Trots den svaga världskonjunkturen har utvecklingen under 1993 varit 
positiv på flertalet av de stora utländska aktiebörserna. Aktiekurserna har 
generellt gynnats av fallande räntenivåer och i enstaka länder också av en 
förbättrad konjunktur. New Yorkbörsen, som sedan årsskiftet 1992/1993 
fram t.o.m. november stigit med 12 %, har haft draghjälp av låga ameri
kanska räntor och är nu inne på sitt fjärde är med stigande kurser. De 

1.5 Riksdagen 199319./. 1 sam!. Nr 100 Bilaga / 

Prop. 1993/94:100 
Bilaga 1.1 
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låga inhemska räntorna har skapat ett stort utbud av amerikanskt kapital Prop. 1993/94:100 
på världens finansmarknader. Bilaga 1.1 

Diagnun 10.7 Internationell bllrsutvecklina 

Index ultlmo 1989= 100, nationell valuta 
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Anm.: Veckogenomsnitt, sista observationen avser 13 december 1993. 
KlJlla: Finansdepartementet. 

1994 

Tokyobörsen kämpar mot en kraftigt förstärkt yen och en svag inhemsk 
konjunktur. Företagen värderas dock högt i relation till dagens vinstnivå
er vilket tyder pA höga förväntningar om den framtida utvecklingen. 

De europeiska börserna har präglats av spekulationerna mot ERM
valutorna, den svaga europeiska ekonomin men kanske främst av de fål
lande räntorna. Londonbörsen steg kraftigt hösten 1992 efter att pundet 
lämnat ERM och de korta räntorna sjunkit. Under 1993 började tecken 
synas pA återhämtning i ekonomin, vilket ytterligare stimulerade kursut
vecklingen. Uppgången var ändå måttlig i jämförelse med Frankfurtbör
sen. I takt med de lägre räntorna har Frankfurtbörsen skjutit fart under 
1993. Kurserna gick under Arets 11 första månader upp med ca 33 %. 

Kursutvecklingen pA Stockholmsbörsen har varit mycket positiv under 
1993. Under Arets första 11 månader har Veckans Affärers index stigit 
med ca 43 % . Omsättningen har varit mycket hög under Aret. Ackumu
lerat under de 11 första månaderna har börsen omsatt ca 284 miljarder 
kronor, vilket kan jämföras med 165 miljarder kronor under hela 1992. 

De Uigre räntorna har i hög grad bidragit till Arets kursuppgång. Till 
följd av kronans försvagning framstod dessutom flera av de internationellt 
verksamma företagens aktier såsom mycket köpvärda och exportföretagen 
spåddes en lysande utveckling. Flera av de svenska företagens konkur
renskraft har ytterligare stärkts genom kraftiga kostnadsbesparingar. 

Under våren och försommaren mattades emellertid kunruppgången av. 
Flera &'Vllgll rapporter presenterades som pekade pA fi>rtsatta problem för 
många av företagen. Stora valutakursförluster redovisades och flera före-
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tag hade dessutom kurssäkrat sina framtida exportintäkter vilket ledde till 
att deprecieringen inte slog igenom på resultaten fullt ut. 

Breddningen av banden inom ERM i augusti 1993 skapade ytterligare 
fötväntningar på. sjunkande räntor i Europa. En rekordartad kursuppgång 
under mycket hög omsättning tog fiut. Under juli och augusti steg börsen 
med ca 18 % och ett nytt omsättningsrekord sattes när 41,S miljarder 
kronor omsattes på. A-listan under augusti månad. 

Förväntningarna var högt ställda under hösten och flera företags värde
ringar innebar att även relativt goda resultat kunde leda till en besvikelse 
hos placerarna. Under hösten avtog dessutom takten i Riksbankens ränte
sänkningar vilket sannolikt bidrog till en rekyl i börskurserna under fjär
de kvartalet. 

Det utländska intresset bar varit mycket stort. Under A.rets första 10 
månader hat utländska investerare nettoköpt svenska aktier för 28,2 mil
jarder kronor, vilket kan jämföras med svenska placerares nettoinveste
ringar i utländska aktier vilka uppgått till ca 0,2 miljarder kronor under 
samma period. Ca 25 % , motsvarande ca 200 miljarder kronor, av börs· 
värdet kan idag uppskattas ägas av utländska placerare. 

Aktiemarknadens primära funktion som förmedlare av riskkapital bar 
satts på prov det senaste A.ret. Rekordstora volymer aktiekapital har dra· 
gits in till bolagen genom nyemissioner och introduktioner. Under januari 
till november 1993 offentliggjordes nyemissioner till ett värde av ca 25 
miljarder kronor. Den största andelen av de nyemitterade aktierna stå.r 
bankerna för men även skogs-, industri- och tjänsteföretag har utnyttjat 
möjligheten att öka soliditeten via börsen. Den höga omsättningen, netto
tillskottet av kapital och i synnerhet den böjda värderingen av företagen 
på börsen underlättar emissionsvågen. Börsuppgången har även lett till 
att flera företag bar introducerats på börsen av sina tidigare ägare. Även 
staten har fått in 1,9 miljarder kronor från riskkapitalmarknaden genom 
privatiseringen av Celsius. 

Prop. 1993/94: 100 
Bilaga 1.1 

109 



Innehåll Prop. 1993/94: 100 
Bilaga 1.1 

1 Inledning 2 

2 Internationell utveckling 16 
2.1 Sammanfattande översikt 16 
2.2 Länderöversikter 21 

3 Utrikeshandel 28 
3.1 Export och import 28 
3.2 Bytesbalansen 33 

4 Industrin 36 
4.1 Produktion och konkurrenskraft 36 
4.2 Lönsamhet 40 

5 Arbetsmarknad 44 
5.1 Sysselsättning 45 
5.2 U thud av arbetskraft 49 
5.3 Öppen arbetslöshet och arbetsmarknadspolitiska 

åtgärder 51 

6 Löner och konsumentpriser 55 
6.1 Löner 55 
6.2 Konsumentpriser 59 

7 Hushållens ekonomi och privat konsumtion 65 
7.1 Hushållens inkomster 65 
7.2 Privat konsumtion och sparande 68 

8 Investeringar 75 
8.1 Näringslivets investeringar 76 
8.2 Offentliga investeringar 78 
8.3 Bostadsinvesteringar 79 
8.4 Byggnadsverksamhet 82 
8.5 Lagerinvesteringar 84 

9 Den offentliga sektorn 87 
9.1 Den konsoliderade offentliga sektorn 87 
9.2 Staten inkl. sjuk- och arbetslöshetsförsäkringarna 94 
9.3 Allmänna pensionsfonden 95 
9.4 Den kommunala sektorn 96 

10 Kapitalmarknaden 98 
10.1 Den internationella ränte- och valutautvecklingen 98 
10.2 Den svenska ränte- och valutakursutvecklingen 101 
10.3 Utvecklingen på kreditmarknaden 104 
10.4 Utvecklingen på aktiemarknaden 107 

110 



Tabeller 

1.1 Prognosförutsättningar 
1.2 Löner och priser 
1. 3 Försörjningsbalans 
1.4 Bidrag till BNP-tillväxten 
1.5 Nyckeltal 
1.6 Sparande 
2.1 Bruttonationalproduktens utveckling i vissa OECD-länder 
2.2 Den konsoliderade offentliga sektorns finansiella sparande 
2.3 Konsumentpriser och arbetslöshet i vissa OECD-länder 
3.1 Exportmarknadstillväxt, relativa priser, marknadsandelar 

och export av bearbetade varor 
3.2 lmportvägd efterfrågan på bearbetade varor 
3.3 Export och import av varor 
3.4 Bytesbalans 
4.1 Nyckeltal för industrin 
4.2 Industrins rörliga kostnader, produktpriser, marginaler per 

producerad enhet samt bruttoöverskottsandel 
5 .1 Arbetsmarknad 
5.2 Produktion och sysselsättning i timmar 
5.3 Relativa arbetskraftstal för olika åldersgrupper 
5.4 Procentuell förändring av arbetskraftsutbudet 
5.5 Relativ arbetslöshet i olika åldrar 
5.6 Antal personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder 
6.1 Timlöner och arbetskraftskostnader 
6.2 Konsumentpriser 
6.3 Underliggande inflationstakt 
7. I Hushållssektorns disponibla inkomster, konsumtion och 

sparande 
7 .2 Hushållens inkomster 
7. 3 Inkomstöverföringar från offentlig sektor till hushåll 
8.1 Bruttoinvesteringar efter näringsgren 
8.2 Bruttoinvesteringar i näringslivet 
8.3 Offentliga investeringar 
8.4 Bostadsinvesteringar 
8.5 Byggnadsverksamhet 
8.6 Lagervolymförändringar 
9.1 Den offentliga sektorns finansiella sparande - förklaring 

förändringen mellan 1990 och 1993 
9.2 Förändring av den offentliga sektorns finansiella sparande 
9.3 Den offentliga sektorns inkomster och utgifter 
9 .4 Skatter och avgifter 
9.5 Staten inkl. sjuk- och arbetslöshetsförsäkringarna 
9.6 Allmänna pensionsfonden 
9. 7 Den kommunala sektorns inkomster och utgifter 

Prop. 1993/94:100 
Bilaga 1.1 

111 



Diagram 

1.1 Produktion i industrin och i övriga ekonomin 
1.2 BNP, export, privat konsumtion och bruttoinvesteringar 
1. 3 Bruttoinvesteringar (LP) samt bruttoinvesteringar exld. 

bostäder (LP och FP), andelar av BNP 
1.4 Faktisk och potentiell BNP 
1.5 BNP och produktivitet i Sverige 1981-1995 
1.6 Finansiellt sparande i privat och offentlig sektor samt 

bytesbalans 
2.1 BNP-tillväxt i USA, Japan och västra Tyskland 
3.1 Marknadsandel och relativpris för Sveriges export av bearbetade 

varor till 14 OECD-länder 
3. 2 Sveriges räntebärande nettoskuld mot utlandet 
4.1 Industriproduktion och kapacitetsutnyttjande 
4.2 Industrins arbetskostnad per producerad enhet i Sverige 

relativt 14 OECD-Jänder 1980-1995 
4.3 Industrins bruttomarginal enligt NR och Företagsstatistiken 
S.1 Antal varsel samt antal nyanmälda lediga platser 
S.2 Sysselsättning och arbetskraftsutbud 
S.3 Öppet arbetslösa samt personer i konjunkturberoende 

arbetsmarknadspolitiska åtgärder 
6.1 Indikator på den strukturella löneglidningen 
6.2 Nominell timlön inom industrin 
6.3 Prisutvecklingen i Sverige 
6.4 Konsumentpriser 
7 .1 Hushållens nettoförmögenhetskvot 
1. 2 Privat konsumtion 
7 .3 Hushållens skuldkvot 
7.4 Bostadsprisutvecklingen i Finland, Norge och Sverige 
1.5 Hushållens framtidsförväntningar 
7 .6 Hushållens sparkvot 
8.1 Bruttoinvesteringar samt bruttoinvesteringar 

exklusive bostäder som andelar av BNP 
8.2 Antal outhyrda lägenheter respektive antal påbörjade 

lägenheter 
8. 3 Bostadsinvesteringar 
8.4 Byggnadsinvesteringar per sektor 1970-1995 
8.5 Lagerstockar i förhållande till produktion 
8.6 BNP-utveckling och lagerbidrag 
9.1 Den offentliga sektorns finansiella sparande 1970-1995 
9.2 Den offentliga sektorns finansiella nettoställning 
10.1 6-månaders euromarknadsräntor 1991-1993 
10.2 10-åriga obligationsräntor 1991-1993 
10.3 Kronans depreciering från november 1992 
10.4 Ränteutvecklingen 1989-1993 
10.5 Utlåning till hushåll, totalt samt från banker och 

bostadsinstitut 

Prop. 1993/94:100 
Bilaga 1.1 

112 



10.6 Bankkoncememas intjäning, kreditförluster och rörelse
resultat (1993 exkl. Securum) 

10. 7 Internationell börsutveckling 

Prop. 1993/94:100 
Bilaga 1.1 

113 





Utdrag ur riksrevisionsverkets 
inkomstberäkning 

Bilaga 1.2 





REGERINGEN 
FINANSDEPARTEMENTET 

Riksrevisionsverkets inkomstberäkning för budgetåret 1994/95 

Enligt Riksrevisionsverkets (RRV) instruktion skall RRV varje år till rege
ringen lämna en beräkning av statsbudgetens inkomster för det kommande 
budgetåret, avsedd som underlag för inkomstberäkning i budgetpropositio
nen. 

RRV redovisar i denna skrivelse förslag till beräkning av statsbudgetens 
inkomster för budgetåret 1994/95. Beräkningarna har gjorts för varje in
komsttitel för sig. I anslutning till beräkningarna har bedömningar gjorts 
även av det väntade utfallet för budgetåret 1993/94. Underlag för beräkning
arna har bl.a. hämtats från berörda myndigheter. För beräkningarna av in
komstskatterna har dessutom uppgifter från RRV:s taxeringsstatistiska un
dersökning och aktiebolagsenkät utnyttjats. 

Här presenteras en sammanfattning av beräkningsresultaten. I den av 
RRV utgivna publikationen Inkomstberäkningen hösten 1993 redovisas för
utsättningar, antaganden och beräkningsresultat för de olika inkomsttit
larna. För att underlätta en jämförelse med prognoserna i den preliminära 
nationalbudgeten presenteras i bilaga beräkningsresultaten kalenderårsvis 
för åren 1993, 1994 och 1995. 

Den av RRV utgivna Inkomstliggaren för budgetåret 1993/94 kan använ
das som komplement till RRV:s inkomstberäkning. Inkomstliggaren inne
håller utförliga beskrivningar av vad de olika inkomsttitlarna avser och vilka 
bestämmelser som gäller för dem. 

Generaldirektör Inga-Britt Ahlenius har beslutat i detta ärende i närvaro 
av direktör Gert Jönsson, revisionsdirektör Per Östling, avdelningsdirektör 
Jörgen Hansson, revisor Johan Fall, revisor Urban Karlström och föredra
gande, avdelningsdirektör Birgitta Hallstener. 

Stockholm den 16 december 1993 

Inga-Britt Ahlenius 

Birgitta Hallstener 
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SAMMANFATTNING 

Förutsättningar 

RRV:s förslag till beräkning av statsbudgetens inkomster under budgetåret 

1994/95 och den nu gjorda prognosen av inkomsterna under budgetåret 

1993/94 har utförts under sedvanligt antagande om en ekonomisk politik i 

enlighet med de propositioner som av oss är kända enligt nedanstående: 

- 1993/94:3 om villkoren för vegetabilieproduktionen efter budgetåret 

1993/94 
- 1993/94:5 om kommunala bostadstillägg till folkpension år 1994 

- 1993/94:9 om stiftelser 
- 1993/94:11 om utvidgad lagreglering på barnomsorgsområdet m.m. 

- 1993/94:22 om tilläggsskydd för läkemedel, m.m. 

- 1993/94:25 om inriktning av den ekonomiska politiken 

- 1993/94:27 om ändringar i fastighetsbildningslagen 
- 1993/94:29 om vissa ekonomiska regleringar år 1994 mellan staten och 

kommunsektorn 

- 1993/94:37 om vissa pensionsfrågor 

- 1993/94:38 om postlag och en förändrad verksamhetsform för Postver-

ket, m.m. 
- 1993/94:40 om småföretagsutvecklingen 

- 1993/94:45 om uppskovsregler vid bostadsbyten m.m. 
- 1993/94:50 om fortsatt reformering av företagsbeskattningen 

- 1993/94:59 om vissa sjukförsäkringsfrågor 
- 1993/94:66 om arbetsmarknadspolitiska åtgärder för ungdomar och lång-

tidsarbetslösa, m.m. 
- 1993/94:75 om arvoden till privatpraktiserande liikan: och sjukgymnas-

ter samt vissa ersättningar till sjukvårdshuvudmän, m.m. 

- 1993/94:79 om ändring i beskattningen av vissa oljeprodukter 
- 1993/94:80 om en allmän obligatorisk arbetslöshetsförsiikring 
- 1993/94:88 om ändring i lagen ( 1973: 1199) om ersiittning från den inter-

nationella oljeskadefondcn m.m. 
- 1993/94:90 om översyn av tjänsteinkomstbeskattningen m.m. 
- 1993/94:91 om vissa fastighetsskattcfrågor m.m. 

Förutom dessa förutsättningar är bedömningen av konjunkturutvecklingen 

betydelsefull för beräkningen av statsbudgetens inkomster. Den bedömning 

av det ekonomiska Higet som presenterades i Konjunkturinstitutets höstrap

port 1993 har utgjort det huvudsakliga underlaget för antagandena om den 

samhiillsekonomiska utvecklingen. RRV har också löpande haft kontakter 

med Finansdepartementet, friimst tHi med arbetet diir med den preliminiira 
nationalbudgeten fiir år J9lJ.:L Detla har sammantaget lcll till att fiirclig

gande inkomstberiikning baseras p[1 följande antaganden: 
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Utbetald lönesumma inkl. sjuklön 1 

Pensioner 
Konsumentprisindex, årsmedeltal 1 

Privat konsumtion, volym1 

Privat konsumtion, pris1 

Basbelopp, kr 
Bostadslåneränta, procent 
Statens avkastningsränta, procent2 

1 Procentuell förändring från föregående år 
2 Avser budgetåret 1993/94 och 1994/95 

1993 

-1,5 
3,8 
4,7 

--4,0 
1,6 

34 400 
10,7 

11,75 

1994 

3,3 
5,0 
2,6 
0,7 
3,1 

35 200 
8,15 

10,15 

1995 

4,7 
3,9 
3,0 
2,0 
5,7 

35 900 
6,75 

En av RRV genomförd enkätundersökning till svenska aktiebolag, spar

banker och försäkringsbolag ligger även till grund för vissa referensberäk

ningar av juridiska personers inkomstskatt. 
En specifikation av RRV:s beräkningar av statsbudgetens inkomster un 

der budgetåren 1993/94 och 1994/95 framgår av tabell 3. 

Statsbudgetens totala inkomster budgetåren 1993/94 och 1994/95 

I den av riksdagen fastställda statsbudgeten beräknades inkomsterna för 
budgetåret 1993/94 till 343 990 mkr. Enligt de nu redovisade beräkningarna 

kommer statsbudgetens inkomster för budgetåret 1993/94 att uppgå till 
353 253 mkr, vilket är en ökning på 9 263 mkr. I jämförelse med utfallet för 
budgetåret 1992/93 är det dock en minskning med 24 490 mkr eller 6,5 %. 

Statsbudgetens inkomster 
Budgetåret 1994/95 

Övrig skatt på 
varor 
21% 

Skatt på egendom 
6% 

Övriga 
inkomster 

10% 

Fysiska pers.ink. 
8% 

Mervärdesskatt 
31% 

Totalt 367 miljarder kr. 

Socialavgifter 
17% 

Juridiska pers.ink. 
7% 

Enligt de nu redovisade beräkningarna för budgetåret 1994/95 beräknas 
statsbudgetens inkomster till 367 489 mkr. Ökningen i förhållande till vad 
som nu beräknas för budgetåret 1993/94 blir 14235 mkr vilket motsvarar 

4,0 % i ökningstakt. 
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Utveckling av inkomsterna 

De beräknade förändringarna av inkomsterna på statsbudgeten 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, mervärdesskatten, avräkningsskatt, inkoms

ter av statens verksamhet och kalkylmässiga inkomster. De beskrivs närmare 

i nästa avsnitt. 

Tabell I. Förändringar mellan budgetåren 1992/93-1993/94 och 1993/94-1994/95 
(mkr) 

Inkomstgrupp/ 
Inkomsttitel 

1111 
1121 
1122 
1211 
1221 
1222 
1231 
1241 
1251 
1291 
1312 
1341 
1411 
1421 
1424 
1428 
1462 
1511 
2000 
3000 
4000 
5000 

Fysiska personers inkomstskatt 
Juridiska personers inkomstskatt 
Avskattning av företagens reserver 
Folkpensionsavgift 
Sjukförsäkringsavgift, netto 
Allmän sjukförsäkringsavgift 
Barnomsorgsavgift 
Utbildningsavgift 
övriga socialavgifter, netto 
Särskild löneskatt 
Fastighetsskatt 
Stämpelskatt 
Mervärdesskatt 
Bensinskatt 
Tobaksskatt 
Energiskatt 
Kilometerskatt 
Avräkningsskatt 
Inkomster av statens verksamhet 
Inkomster av försåld egendom 
Återbetalning av lån 
Kalkylmässiga inkomster 
Övrigt, nello 

Summa förändringar 

1992/93 till 
1993/94 

+ 4381 
-3529 
-1426 
-6530 
+ 8162 

0 
-8146 
-1104 
-4244 
+ 2183 

+ 804 
+I 381 
-4632 
+ 2941 
+ 1243 

+ 997 
- 1524 
-7787 

- 13383 
-5 743 
+ 1499 

+ 10218 
- 251 

-24490 

1993/94 till 
1994/95 

+ 22303 
-1256 
+ 750 

+ I 094 
+ 1942 
+ 3988 

-387 
-2 

+ 2341 
- 1481 
- 2237 
-1200 
-1200 
+ 460 
+ 243 

+ 3300 
-1292 

0 
-774 
- 113 
- 118 

- 13436 
+ 1310 

+ 14235 

Hur inkomsterna på statsbudgeten utvecklas i förhållande till tidigare bud

getår framgår av nedanstående diagram 

STATSBUDGETENS INKOMSTER 
Utveckling mellan budgetåren 

86/87 87/88 88/89 89/90 90/91 91/92 92/93 93/94 94/95 
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Av diagrammet framgår att förändringen av statsbudgetens inkomster var 

relativt stark för de flesta budgetåren under senare hälften av 1980-talet. 

Budgetåret 1991/92 börjar utvecklingen bli negativ. Detta beror bl.a. på 

konjunkturutvecklingen och skattereformen. Budgetåret 1994/95 beräknas 

utvecklingen av inkomsterna åter att vända. 

I det följande redogörs för de större förändringarna i de beräknade in

komsterna mellan budgetåren 1992/93 och 1993/94 resp. 1993/94 och 

1994/95. 

Fysiska personers inkomstskatt 

Fysiska personers inkomstskatt beräknas öka med 4 381 mkr mellan budget

åren 1992/93 och 1993/94. Detta kan bl.a. förklaras av att biinkomster börjat 

preliminärbeskattas fr.o.m. den 1 januari 1993 samt att beräkningen grundar 

sig på antaganden om att lönesumman kommer att öka under perioden. 

För budgetåret 1994/95 beräknas titeln Fysiska personers inkomstskatter 

till 30 266 mkr, vilket är en ökning med 22 303 mkr jämfört med 1993/94. 

Detta förklaras av att en allmän arbetslöshetsavgift föreslås införas fr.o.m. 

1994. En ytterligare förklaring är att kommunalskatteutbctalningarna slu

tavräknas enligt det gamla systemet sista gången 1994, vilket innebär att 

vissa utbetalningar upphör fr.o.m. 1995. Vidare kan de ekonomiska regle

ringarna mellan staten och kommunsektorn beräknas öka fr.o.m. 1995. 

Detta beror bl.a. på att ökade skatteintäkter till följd av sänkt grundavdrag 

inte längre ska tillfalla kommunerna, utan i stället tillförs staten. Även detta 

innebär minskade utgifter och medför därmed en förbättring av inkomstti

telns netto. Antagandena om en ökande lönesumma bidrar också till in

komsttitelns nettoökning. 

Juridiska personers inkomstskatt 

Nettot på titeln Juridiska personers inkomstskatt beräknas minska med 3 529 

mkr mellan budgetåren 1992/93 och 1993/94. Budgetåret 1993/94 beräknas 
titeln Juridiska personers inkomstskatt till 198 404 mkr. Att nettot 1993/94 

trots detta blir sämre än nettot 1992/93 beror främst på att 1992/93 års netto 

förbättrades med den tillfälliga skatteintäkt som uppstod i samband med att 

Fortia AB försattes i likvidation. 

Mellan budgetåren I 993/94 och 1994/95 beräknas titeln Juridiska perso

ners inkomstskatt minska med 1 256 mkr. Inkomsterna på titeln minskar med 

4 079 mkr. Nettoföriindringen beror huvudsakligen på rcgelförändringar, 

bl.a. reformerad förctagsbeskattning, avdrag for arbetskraftskostnader vid 

renovering och tillbyggnad av bost:ider och föriindrad fastighetsbeskattning. 

Budgetåret 1994/95 beräknas titeln Juridiska personers inkomstskatt till 

18584 mkr. 

Lagstadgade sociala i ·gijier 

Budgetåret 1993/94 hcriiknas nettoinkomsterna frf1n lagstadgade socialavgif

ter 11ppg;'\ till 54057 mkr. Det iir en minskning med 9828 mkr i förh;'\llandc 
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till budgetåret 1992/93. FolkpensionsavgiHen, barnomsorgsavgiften och ut

bildningsavgiften beräknas minska med 6 530 mkr, 8 146 mkr, resp. 1104 
mkr. Dessa minskningar beror i huvudsak på sänkning av avgiftssatserna för 
dessa socialavgifter med sammanlagt 4,3 procentenheter fr.o.m. den 1 ja

nuari 1993. 
Inkomsterna av sjukförsäkringsavgiften beräknas öka med 2 608 mkr mel

lan budgetåren 1992/93 och 1993/94. De ökade inkomsterna beror på höj
ningarna av avgiftssatsen med 0,47 procentenheter fr.o.m. den 1 januari 

1993 och med ytterligare 0,16 procentenheter fr.o.m. den 1januari1994. Ut

gifterna under inkomsttiteln Sjukförsäkringsavgift, netto beräknas minska 

med 5 554 mkr mellan budgetåren 1992/93 och 1993/94. Det beror dels på 
att utgifterna för försäkringskassornas administration numera helt redovisas 

under anslag på statsbudgetens utgiftssida, dels på lägre ersättningar till 

sjukvårdshuvumännen. Nettoinkomsterna på inkomsttiteln Sjukförsäk

ringsavgift beräknas nu uppgå till 5 655 mkr under budgetåret 1993/94. 

Överskottet för inkomsttiteln Övriga socialavgifter, netto beräknas 

minska med 4 244 mkr mellan budgetåren 1992/93 och 1993/94. Minskningen 
beror bl.a. på att 8 300 mkr överfördes från Delpensionsfonden till Arbets

skadeavgiften under budgetåret 1992/93. 

Budgetåret I 994/95 beräknas inkomsterna från lagstadgade socialavgifter 
uppgå till 61573 mkr. Det är en ökning med 7 516 mkr i förhållande till bud

getåret 1993/94. Ökningen beror bl.a. på att den allmänna sjukförsäkrings
avgiften (3 988 mkr) för inkomståret 1993 omförs från fysiska personers in

komstskatt till inkomsttiteln Allmän sjukförsäkringsavgift under budgetåret 

1994/95. 
Inkomsterna av sjukförsäkringsavgiften beräknas öka med 2113 mkr. Ök

ningen beror på höjningarna av avgiftssatsen. 

Skatt på egendom 

Fastighetsskattcn för budgetåret 1993/94 beräknas till 16 916 mkr, vilket är 
en ökning med 804 mkr jämfört med budgetåret 1992/93. 

För budgetåret 1994/95 beräknas fastighetsskattcn uppgå till 14 679 mkr, 
vilket är en minskning med 2237 mkr jämfört med 1993/94. Detta beror 

främst på att skatten på lokaler i hyreshusenheter slopades inkomståret 

1993, vilket ger en minskning av inkomsterna med 4122 mkr. Å andra sidan 
höjdes skatten på småhus, vilket ökar inkomsterna med 2 037 mkr. 

Skart pil 1•arvr och tjänster 

Inkomsten av mervärdesskatt, som netto iir den största inkomsttiteln på 
statsbudgeten. uppgick till 117 832 mkr budgetåret 1992/93. Fiir budgetftren 

1993/94 och llJlJ4/95 hniiknas nu inkomsterna till 113 200 mkr resp. 112000 
mkr. Detta innebiir minskningar på 4 (132 mkr resp I 200 mkr. I nkomstför

iindringarna beror bl.a. pi\ att Tullverket mrkortade kredittiden med ca 15 

dagar vid införandet av det nya tulldatasystemet, vilket gav en possitiv en

gf111gsdfckt pii ca 3 mdkr för budgetåret 1992/93. Di.:ssutom siinkti.:s skatten 
den I januari )l)l)2 till 18 r,:;, pi\ vissa varor och tjänster som I.ex. livsmedel, 
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hotell- och restaurangtjänster samt personbefordran. Den 1 januari 1993 
höjdes skatten på dessa varor och tjänster till 21 %. Därutöver sänktes skat
ten den 1 juli 1993 på bl.a. personbefordran och hotelltjänster till 12 %. 
Denna sänkning beräknas till 800 mkr för budgetåret 1993/94 och till 1000 
mkr för budgetåret 1994/95. 

Antagandet om utvecklingen av privat konsumtion och investeringar på
verkar beskattningsunderlaget för mervärdesskatt. Som tidigare har nämnts 
utgår RRV från att den privata konsumtionen i löpande priser ökar med 
1,6 % år 1993, 3,1%år1994 och med 5,7 % år 1995. 

Bensinskatten uppgick till 19 449 mkr för budgetåret 1992/93. För budget
åren 1993/94 och 1994/95 beräknas inkomsterna för bensinskatt öka med 
2 941 resp. 460 mkr. Ökningen beror främst på höjningarna av koldioxsid
skatt och bensinskatt fr.o.m. den 1 januari 1993. I prop 1993/94:25 föreslås 
att skatterna indexuppräkna per den 1 januari för åren 1994 t.o.m. 1998. 

Tobaksskatten uppgick till 6144 mkr för budgetåret 1992/93. För budget
åren 1993/94 och 1994/95 beräknas inkomsterna på tobaksskatt öka med 
1243 mkr resp. 243 mkr. Ökningarna beror främst på att skatten på tobaks
varor höjdes den 1december1992. Även för tobaksskatten föreligger förslag 
om indexuppräkning per den 1 januari 1994 t.o.m. 1998. 

Inkomsterna av energiskatt uppgick till 14803 mkr budgetåret 1992/93. 
För budgetåren 1993/94 och 1994/95 beräknas inkomsterna till 15 800 mkr 
resp. 19100 mkr. Inkomsterna beräknas således öka med 997 mkr mellan 
budgetåren 1992/93 och 1993/94. Mellan budgetåren 1993/94 och 1994/95 be
räknas ökningen bli 3 300 mkr. Ökningen mellan budgetåren beror främst på 
att en dieseloljeskatt infördes fr.o.m. den 1oktober1993. Därutöver föreslår 
regeringen att energiskatten skall indexuppräknas per den 1 januari 1994 
t.o.m. 1998. 

Avräkningsskatt 

Från den l januari 1991 skall landsting och kommuner erlägga avräknings
skatt till staten. Syftet med denna skatt var att åstadkomma ett budgetmäs
sigt neutralt utfall av skattereformen mellan stat och kommun. Detta inne
bär att visst belopp återfördes till staten från kommunerna. I annat fall skulle 
budgeteffekten av de sänkta statliga skattesatserna belasta staten, medan en 
betydande del av budgetförstärkningen genom basbreddningar skulle till
falla kommunerna. Avräkningsskattcn avskaffades således fr.o.m. 1993. 

Öl'liga inkomster 

Inkomsthuvudgruppen Inkomster av statens verksamhet harminskat med 
13 383 mkr mellan budgetåren 1992/93 och 1993/94. Det beräknas minska 
med ytterligare 774 mkr mellan budgetåren 1993/94 och 1994/95. 

Riintcinkomstcrna minskade sammanlagt med 3 281 mkr mellan budget
ån;n 1992/93 och 1993/94. Av denna minskning hiinför sig 694 mkr till ränte
inkomster p[1 lån för hostadshyggande. Nedläggningen av Byggnadsstyrclsen 
innebar att övriga ränteinkomster minskade med 2 044 mkr mellan budget
åren 1992/93 och 1993/94. Mellan budgetftren 1993/94 och 1994/95 beriiknas 
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minskningen bli 1351 mkr. Av denna minskning hänför sig 1107 mkr till rän
teinkomster på lån för bostadsbyggande. 

Inkomsterna från offentligrättsliga avgifter beräknas minska med 4 459 
mkr. mellan budgetåren 1992/93 och 1993/94 samt med 682 mkr mellan bud
getåren 1993/94 och 1994/95. Minskningarna avser främst inkomster från 
skatteutjämningsavgifter. 

Övriga inkomster av statens verksamhet beräknas minska med 8 110 mkr 
mellan budgetåren 1992/93 och 1993/94. Av denna minskning hänför sig 
5 000 mkr till inbetalning från Arbetslivsfonden och 1840 mkr till försäljning 
av statens aktier i Celsius. Mellan budgetåren 1993/94 och 1994/95 beräknas 
inkomsterna minska med 328 mkr. 

Inkomsthuvudgruppen Återbetalning av lån beräknas öka med 1499 mkr 
mellan budgetåren 1992/93 och 1993/94. Av denna ökning hänför sig 575 mkr 
till återbetalning av övriga lån. Det beror pä ett förtida inlösen av Malmö 
kommuns lån beviljat 1990 på 600 mkr. Från inkomsttiteln Återbetalning av 
lån för bostadsbyggande hänför sig 1147 mkr. Denna ökning beror främst på 
en ökning av amorteringsinbetalningar på annuitetslån. Mellan budgetåren 
1993/94 och 1994/95 beräknas återbetalning av lån att minska med 118 mkr. 

Inom inkomsthuvudgruppen Kalkylmässiga inkomster beräknas avskriv
ningar och amorteringar öka med 13 610 milj.kr. mellan budgetåren 1992/93 
och 1993/94. Mellan budgetåren 1993/94 och 1994/95 beräknas inkomsterna 
minska med 14 662 mkr. Under budgetåret 1993/94 kommer Byggnadsstyrel
sens slutamortering av investeringslån (13 800 mkr) in på inkomsttiteln. 

Känslighetskalkyl 

Storleken på förändringar för den totalt utbetalda löncsumman och den pri
vata konsumtionen har en avgörande betydelse för beräkningsrcsultaten för 
flera inkomsttitlar. RRV har därför utfört en grov 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 
åren 1994 och 1995 kommer inkomsterna på statsbudgeten att utvecklas som 
i nedanstående tablå (miljarder kronor). 

Statsbudgeten 

Summa inkomster 

1993/94 
Prognos 

± 1,8 

1994/95 
Prognos 

± 3,8 

Inkomsterna kommer enligt denna känslighetskalkyl att uppgå till 355, 1 
mdkr för budgetåret 1993/94 och till 317;9 mdkr för budgetåret I 994/95 vid 
antaganden om högre löneutfall och privat konsumtion. En halvårseffekt 
uppkommer för budgetåret I 993/94 och ett nivålyft intriiffar som blir ut
gångspunkt för budgetåret 1994/95. 

Det bör framhållas att denna känslighctskalkyl utgår från den konjunktur
bedömning som inkomstberäkningen grundas p<l. Av den anledningen kan 
känslighetskalkylen endast appliceras på mindre förändringar av dessa anta
ganden. 
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Bruttoredovisning 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 över budgeten, dvs. saldot av in
komster och utgifter tas upp på statsbudgetens inkomstsida. I tabell 2 görs 
en sammanställning av bruttobeloppen budgetåren 1992/93, 1993/94 och 
1994/95. I RRV:s prognosarbete ingår att bedöma utvecklingen av bruttobe
loppen för såväl inkomster som utgifter. En närmare redovisning av dessa 
belopp finns i beskrivningen av resp. inkomsttitel. 

Av tabell 2 framgår att bruttoinkomsterna för budgetåret 1994/95 beräk
nas uppgå till 967 548 mkr vilket är nära tredubbelt så mycket som inkoms
terna netto på statsbudgeten. Utgifterna på inkomsttitlarna beräknas till 
600 059 mkr 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 bruttoinkomsterna 
öka med 3,9 % mellan budgetåren 1993/94 och 1994/95. Mellan samma bud
getår minskar bruttoutgifterna med 2,5 %. Till följd härav ökar nettot på in
komsthuvudgruppen med 58,5 %. 

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. Bruttoinkomsterna för huvudgruppen 
1200 beräknas öka med 3,3 % mellan budgetåren 1993/94 och 1994/95, me
dan bruttoutgifterna beräknas minska med 1 % mellan samma budgetår. 

Bruttoinkomsterna på huvudgruppen 1400 beräknas till 308 477 mkr för 
budgetåret 1993/94 och bruttoutgifterna till 122 235 mkr för samma år. Brut
toutgifterna utgör återbetalningar av mervärdesskatt och den offentliga sek
torns kompensation för i princip all ingående mervärdesskatt. Bruttoin
komsterna ökar med 2,9 % mellan budgetåren 1993/94 och 1994/95 medan 
utgifterna beräknas öka med 5,3 % 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 exkluderade i tabell 2. 
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Tabell 2. Bruttoredovisning av statsbudgetens inkomster budgetåren 1992/93 - 1994/95 (mkr) 

Inkomsthuvudgrupp Inkomster Utgifter 

1992/93 1993/94 1994/95 1992/93 

1000 Skatter 899 677 886 653 912 597 578 417 
varav 11001 Skatt på inkomst 357 618 360 562 374 685 318 953 
12001 Lagstadgade socialavgifter 203 773 191 760 198 137 139 888 
1400 Skatt på varor och tjänster 306 114 308 477 317 486 119 576 
2000 Inkomster av statens verksamhet 43 405 30 022 29 248 -
3000 Inkomster av försåld egendom 5 888 145 32 -
4000 Återbetalning av 15n 5 648 7 147 7 029 -
5000 Kalk(lmässiga inkomster 23 716 31 869 18 642 22 173 
varav 5200 Statliga pensionsavgift netto 22 572 17197 18 632 22 173 

Summa 978 334 955 836 967 548 600 590 
1 Omföringar mellan statsbudgetens inkomsttitlar är exkluderade. 

0 

1993/94 1994/95 

582 475 579 742 
322 537 314 418 
137 703 136 564 
122 235 128 760 

- -
- -
- -

20108 20 317 
20 108 20 317 

602 583 600 059 

Inkomst på stat~budgeten 

I 992/93 1993/94 

321 260 304 178 
38 665 38 025 
63 885 54 057 

186 538 186 242 
43 405 30 022 

5 888 145 
5 648 7 147 
1 543 11 761 

399 - 2 911 

377 744 353 253 

1994/95 

332 855 
60 267 
61 573 

188 726 
29 248 

32 
7 029 

- 1 675 
- 1 685 

367 489 

ttl "t:I 
~a 

OCl '"O 
~ . 
....... ....... . '° N \0 ....... 

\0 
!':' 
....... 
0 
0 
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Tabell 3 Sammanställning av beräkningsresultatet för budgetAren 1993/94 och 1994/95 (tkr) 

1992/93 1993/94 1993/94 1994/95 Förändring 
Inkomsttitel 1993/94- 1994/95 

Utfall Statsbudget Prognos Prognos Belopp Procent 

1000 Skatter: 321259957 307929992 304177850 332855115 28677265 9.43 

1100 Skatt på inkomst: 38664554 38578200 38029000 60267000 22238000 58.48 

1110 Fysiska personers inkomstskatt: 3581503 9313000 7963000 30266000 22303000 280.08 
1111 Fysiska personers inkomstskatt 3 581503 9313000 7963000 30266000 22303000 280.08 
1120 Juridiska personers in· 

komstskatt: 29563830 23486200 24643000 24187000 -456000 -1.85 
1121 Juridiska personers inkomstskatt 23368721 18402000 19840000 18584000 -1256000 -6.33 
1122 Avskattning av företagens reser· 

ver 5167199 3934200 3 741000 4491000 750000 20.05 
1123 Beskattning av tjänstegruppliv 1027910 1150000 I 062000 1112000 50000 4.71 
1130 Ofördelbara inkomstskatter: 1925729 2281000 2025000 2096000 71000 3.51 
1131 Ofördelbara inkomstskatter 192572'; 2281000 2025000 2096000 71000 3.51 
1140 Övriga inkomstskatter: 3593492 3498000 3398000 3718000 320000 9.42 
1141 Kupongskatt 540736 450000 350000 600000 250000 71.43 
1142 Utskiftningsskatt och 

ersättningsskatt 58000 0 0 0.00 0 0.00 
1143 Bevillningsavgift 1228 5000 5000 5000 0 0.00 
1144 Lotteriskatt 2993528 3043000 3043000 3113000 70000 2.30 

1200 Lagstadgade socialavgifter: 63885492 54331100 54057000 61573000 7516000 13.90 

1211 Folkpensionsavgift 42676446 36464000 36146000 37240000 1094000 3.03 
1221 Sjukförsäkringsavgift, netto -2507645 7100100 5655000 7597000 1942000 34.34 
1222 Allmän sjukförsäkringsavgift 0 0 0 3988000 3988000 100.00 
1231 Barnomsorgsavgift 8533 201 400000 387000 0 - 387 000 -100.00 
1241 Utbildningsavgift 1106075 0 2000 0 - 2 000 - 100.00 
1251 Övriga socialavgifter,netto 7103 081 3145000 2859000 5200000 2341000 81.88 
1271 Inkomster av arbetsgivaravgifter 

till arbetarskyddsverkets och ar-
betsmiljöinstitutets verksamhet 526624 552000 550000 571000 21000 3.82 

1281 Allmän löneavgift 173044 0 0 0 0 0.00 
I 291 Särskild löneskatt 6274666 6670000 8458000 6977000 -1481000 -17.51 

1300 Skatt på egendom: 24385027 24585077 25 850350 22288215 -3562135 -13.78 

1310 Skatt på fast egendom: 16537000 16654077 17026350 14679215 -2347135 -13.79 
1311 Skogsvårdsavgifter 425000 106000 110000 0 -110000 -100.00 
1312 Fastighctsskatt 16112000 16548077 16916350 14679215 -2237135 -13.22 
1320 Fönnögenhetsskall: 2 509000 1106000 2174000 2159000 -15000 -0.69 
1321 Fysiska personers förmögen-

hetsskatt 2447000 I 041000 2112000 2095 000 -17000 -0.80 
1322 Juridiska personers förmögen-

hctsskatt 62000 65000 62000 64000 2000 3.23 
1330 A1vsskat1 och gävoskau: 961601 1375000 950000 950000 0 0.00 
1331 Arvsskatt 804017 I 100000 800000 800000 0 0.00 
1332 Gävoskatt 157 584 275000 150000 150000 0 0.00 
l.NO ÖFrig skall ptl egendom: 4377426 5450000 5 700000 4500000 -1200000 -21.05 
1341 Stiimpelskatt 4 Jl8 824 5 450000 5 700000 4500000 - I 200000 -21.05 
Ll42 Skatt på värdepapper 58602 0 0 0 0 (l.00 

1400 Skatt pi'i \'aror och tjiinster: 186537622 190 435 615 186241500 188726900 2485400 1.33 

1410 Al/111ii111111 jiJniilj11i11gssk111tcr: 117831817 115 (}/8000 11.1200 (}(}() 112 000 ()()0 -1200000 -1.06 
1411 Merviirdcsskall 117 SJ I 817 115 018000 11.1200 000 112000000 -1200000 -1.06 
1420, 1430 Ska1t 1lll .11wciflk11 1'11mr: 55133346 630805011 (){) 1645011 64714300 4549800 7.56 
I ·121 Bensinskall 19449456 2J 60()0()0 22.191)000 2285001)() 460000 2.05 
1<122 Siirskilda varuskall<:r 6.19554 I) I) () I) ().()1) 
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1992/93 1993/94 1993/94 1994/95 Föriindring 
Inkomsttitel 1993/94-1994/95 

Utfall Statsbudget Prognos Prognos Belopp Procent 

1423 Försäljningsskatt på 
motorfordon 1246947 1580000 I 160000 1340000 180000 15.52 

1424 Tohaksskatt 6 143 638 8000000 7 387000 7630000 243000 3.29 
1425 Skatt på spritdrycker 5788432 5 990000 6183000 6423 000 240000 3.88 
1426 Skatt på vin 2836 884 J 100000 3150000 3 247 000 97000 3.08 
1427 Skatt på malt- och liiskedrycker 2919333 2698000 2898000 2 990800 92800 3.20 
1428 Energiskatt 14802 526 16972000 15 800000 19100000 3300000 20.89 
1429 Särskild avgift på svavelhaltigt 

briinslc 0 500 500 500 0 0.00 
1431 Särskild skatt på elektrisk kraft 

från kärnkraftverk 105 982 140000 120000 142 000 22000 18.33 
1432 Kassettskatt 84569 0 0 () 0 0.00 
1433 Skall på videobandspelare 63 867 0 0 0 0 0.00 
1434 Skatt på viss elektrisk kraft 992 785 933 000 I 015 000 928 000 -87000 -8.57 
1435 S~rskild skatt mot försurning 59373 67000 61000 63000 2000 3.28 
1440 Overskoll vid försälj11i11g av i·a-

ror med statsmonopo/: 141 228 200000 200000 200000 0 0.00 
1442 Systembolaget AB:s inlevcrc-

raclc överskott 141228 200000 200000 200000 0 0.00 
1450 Skatt på tjänster: 1398130 1257000 1195 000 1157000 -38000 -3.18 
1451 Reseskatt 304810 125000 75000 0 - 75 000 - 100.00 
1452 Skatt på annonser och reklam 979827 1012000 1000000 1027000 27000 2.70 
1454 Skatt på spel 113 493 120000 120000 130000 10000 8.33 
1460 Skall på vägtrafik: 6726975 5260000 5166000 3874000 -1292000 -25.01 
1461 Fordonsskatt 3910992 3925000 3 874000 3874 000 0 0.00 
1462 Kilometerskatt 2815983 1335000 1 292000 0 - I 292 000 - 100.00 
1470 Skutt på import: 4975 488 5185115 5926000 6381600 455600 7.69 
1471 Tullmedel 4975488 5185115 5 926000 6381600 455 600 7.69 
I ·ISO Övriga skaller på varor och 

tjänster: 330638 435000 390000 400000 10000 2.56 
1481 Ovriga skatter på varor och 

tjänster 330 653 435000 390000 400000 10000 2.56 
1482 Tillfällig regional investerings-

skatt -15 0 0 0 0 0.00 

1500 Avriikningsskatt 7787 2<i2 0 0 0 0 0.00 

1511 Avräkningsskatt 7787 262 0 0 0 0 0.00 

2000 Inkomster av statens 
verksamhet: 43405 003 28236278 30022400 29248135 -774265 -2.58 

2100 Rörelseöverskott: Il 561119 11619636 12946413 13028268 81855 0.63 

'' . 0 Affiirs1·erkens inlevererade 
iil'erskott: 1971 582 1456616 824015 496 789 -327226 -39. 71 

2111 Postverket~ inlevererade 
överskott 50344 99134 98802 0 -98 802 -100.00 

2112 Televerkets inlevererade 
överskott 398 779 8.'iOOOO 220500 0 -220500 -100.00 

21 IJ Statens järnvägars inlevererade 
överskott 0 0 () 0 0 0.00 

2114 Luftfartsverkets inleverer~de 
överskott 183 324 177 529 177083 101589 -15 494 -8.75 

2116 Affärsverket svenska kraftniils 
inlevererade utdelning 250000 194(100 1'!4320 200000 5 <180 2.92 

2117 Dorniinverkets inlevererade 
överskott IOJ80h<i 0 0 0 Il 0.00 
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Prop. 1993/94:100 
Bilaga 1.2 

1992/93 1993/94 1993/94 1994/95 Föriindring 
Inkomsttitel 1993/94- 1994/95 

Utfall Statsbudget Prognos Prognos Belopp Procent 

2118 Sjöfartsvcrkets inlevererade 
överskott 51069 so 153 50030 49700 -330 -0.66 

2119 Affärsverket svenska kraftniits 
inlevcrans av motsvarighet till 
s~atlig skatt 0 85200 83280 85 500 2220 2.67 

2120 Ovriga myndigheters inlevere· 
rade överskott: 337537 179000 356720 172868 -183 852 -51.54 

2123 Inlevererat överskott av uthyr-
ning av ADB-utrustning 138699 0 0 0 0 0.00 

2124 Inlevererat iiverskott av Riks-
giildskontorets garantiverk-
sam het 198838 179000 356720 172868 -183 852 -51.54 

2125 Inlevererat överskott av åtgiir-
der för att stärka det finansiella 
systemet 0 0 () () 0 0.00 

2130 Riksbankens inlei'ererade 
överskott: 7300000 7900000 9500000 10400000 900000 9.47 

2131 Riksbankens inlevererade 
iivcrskott 7300000 7900000 9500000 10400 000 900000 9.47 

2150 Överskott från spel verksamhet: 1952000 2084020 2265678 195861 I -307067 -13.55 
2151 Tipsmedel 1163 815 1232400 1635000 1296000 -339000 -20.73 
2152 Lotterimedel 788 185 851620 630678 662611 31933 5.06 

2200 Överskott av statens fastighets-
förvaltning: 777877 500000 1138000 2145 000 1007000 88.49 

2210 Överskott 11v fastighetsförvalt-
nmg: 777877 500000 1138000 2145 000 1007000 88.49 

2214 Overskott av Byggnadsstyrcl-
sens verksamhet 777877 500000 1138000 2145 000 1007000 88.49 

2300 Ränteinkomster: 8571940 5505727 5290721 3940146 -1350 575 -25.53 

2310, 2320 Räntor ptl näringsltln: 158570 150540 144 896 88613 -56283 -38.84 
2314 Ränteinkomster på lån till 

fiskeriniiringen 9592 11455 11029 I 1412 383 3.47 
2316 Ränteinkomster på vattenkrafts-

lån 119 113 104 93 -Il -10.58 
2318 Ränteinkomster på statens lån 

till den mindre skeppsfarten 706 800 700 300 -400 -57.14 
2321 Ränteinkomster på skogsviiglån 12 9 9 6 -3 -33.33 
2322 Räntor på övriga niiringslån, 

Kammarkollegiet 94641 87345 82962 75 102 -7860 -9.47 
2323 Riintor på övriga näringslån, 

Statens jordbruhverk 3152 1500 1800 1700 -100 -5.56 
2325 Räntor på Postverkcts statslån 50348 49318 48292 0 -48 292 -100.00 
2330 Räntor på bostadsltln: 4694792 4091885 3999900 2892385 -1107515 -27.69 
2332 Ränteinkornstt:r på lån för 

bostadsbyggande 4 692431 4090000 3998000 2890600 -1107 400 -27.70 
2333 R~inteinkomster på lån för 

bostadsförsiirjning för mindre 
bemedlade barnrika familjer 116 85 100 85 -15 -15.00 

2334 Riintor pt1 övriga bostads!fin, 
Boverket 2 245 1800 1800 1700 - I()() -5.56 

2340 Rii11tor 1u1 stwlielt/11: 23400 15140 21140 19630 -1510 - 7.14 
2341 R~inteinkomster p:1 statens l;\n 

för universitetsslutlier och 
g:1ra11tilti11 for studerande 132 140 140 l.10 -10 -7.14 
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Prop. 1993/94:100 
Bilaga 1.2 

1992/93 1993/94 1993/94 1994/95 Föriindring 
Inkomsttitel 1993/94-1994/95 

Utfall Statsbudget Prognos Prognos Belopp Procent 

2342 Ränteinkomster på allmänna 
studielån 23268 15000 21000 19500 -1500 -7.14 

2350 Rii11torpå energispar/än: 205130 156000 164000 //0800 -53200 -32.44 
2351 Räntor på energisparlån 205 130 156000 164000 I 10800 -53 200 -32.44 
2360 Räntor på medel u1•.rn/la till 

pensioner: 9154 7000 7 (}()() 6000 -1000 - 14. 29 
2361 Räntor på medel avsatta till 

folkpensionering 9154 7000 7000 6000 -1000 -14.29 
2370 Räntor pil beredskaps/ugri11g: 632110 644393 575659 539958 -35701 -6.20 
2371 Räntor på beredskapslagring 

och förrådsanläggningar 632 I 10 644393 575 659 539958 -35701 -6.20 
238(), 2390 Ovrigu ränteinkomster: 2848784 440769 378126 282 760 -95366 -25.22 
2383 Ränteinkomster på statens 

bosättningslån 0 0 0 0 0 0.00 
238.'i Ränteinkomster på lån för 

studentkårslokaler 63 60 60 60 () 0.00 
2386 Ränteinkomster på lån för 

allmänna samlingslokaler 9561 9000 8500 8000 -500 -5.88 
2389 Ränteinkomster på lån för inven-

tarier i vissa specialbostäder 50 45 45 40 -5 - I I.I I 
2391 Riinteinkomster på markförviirv 

för jordbrukets rationalisering 724 700 700 700 0 0.00 
2392 R..äntor på intressemedel 18314 4283 6875 6875 0 0.00 
2394 Ovriga ränteinkomster 248080 249681 184 946 161 085 -23861 -12.90 
2395 Räntor på siirskilda räkningar i 

Riksbanken 527531 177000 177000 106000 -71000 -40.11 
2396 Riintcinkomstcr på det av 

byggnadsstyrelsen förvaltade 
kapitalet 2044461 0 () 0 0 0.00 

2400 Aktieutdelning: 1522 684 2328000 1867 836 2455 238 587402 31.45 

2410 Inkomster av stutem aktier: 1522684 2328000 1867 836 2455238 587402 31.45 
2411 Inkomster av statens aktier 1522 684 2328000 1867836 2455 2]8 587402 31.45 

2500 Offentligriittsliga avgifter: 10292 514 5007055 5 833 188 5151373 -681815 - ll.69 

2511 Expeditions- och ansöknings-
avgifter 504437 1055538 559000 571 006 12006 2.15 

2522 Avgifter för granskning av filmer 
och videogram 9228 7500 7500 6500 -I 000 -13.33 

2524 13idrag för ungdomspraktik 0 0 300000 1 000000 700000 233.33 
2527 Avgifter för statskontroll av 

krigsmaterieltillverkningen -2938 I 1 () 0.00 
2528 Avgifter vid bergsstaten 3408 6205 3005 1655 -1350 -44.93 
2529 Avgifter vid patent- och registre-

ringsv;iscndet 9296 9900 9400 9500 100 1.06 
2531 Avgifter för registrering i före-

nings- m.n. register 37 520 19050 190:'i0 9 550 -9500 -49.87 
2532 Avgifter vid kronofogdemyndig-

heterna 0 905000 905 000 I 038000 133 000 14.70 
25J4 Vissa avgifter rör registrering av 

körkort och motorfordon 181 fi02 181 5J2 I 088 7M I 088 764 0 0.00 
2535 Avgifter fiir statliga g;1rantier 152767 182 909 li0569 22620 -37949 -62.(i5 
2536 Lotteriavgifter 1724 1605 1825 1825 () 0.00 
2537 Miljiiskyddsavgift 70633 890(,() 6'.~no fi8 250 JO 1Ul4 
2538 Miljiiavgift på hekiimpnings-

medel och handelsgödsel 170114 161>350 121>8.Jli 91) <J22 -21i924 -2 l.2J 
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Prop. 1993/94:100 
Bilaga 1.2 

1992/93 1993/94 1993/94 1994/95 Förändring 
Inkomsttitel 1993/94-1994/95 

Utfall Statsbudget Prognos Prognos Belopp Procent 

2539 Täktavgift 29016 40767 30000 30000 () 0.00 
2541 Avgifter vid Tullverket 59143 73000 127 493 137 235 9742 7.64 
2542 Patientavgifter vid tandläkar-

utbildningen 3869 5000 4500 4500 0 0.00 
2543 Skatteutjämningsavgift 8 778157 1396000 1396 000 0 - I 396 000 -100.00 
2545 Närradioavgifter 5629 4608 3330 3 330 0 0.00 
2547 Avgifter för Telestyrelsens 

verksamhet () 3485 190000 159000 -31000 -16.32 
2548 Avgifter för Finansinspektio-

ncns verksamhet 97815 96500 86200 99300 13100 15.20 
2549 Avgifter för provning vid 

riksprovplats 8886 3727 8000 3000 -5000 -62.50 
2551 Avgifter från kärnkraftverken 168 638 171953 164120 168235 4 ]]5 2.51 
2552 Övriga offentligrättsliga avgifter 3570 587365 674365 629180 -45 185 -6.70 

2600 Försäljningsinkomster: I 021286 1322140 1309117 1190 631 -118486 -9.05 

2611 Inkomster vid kriminlavården 150610 210000 176749 198500 21751 12.31 
2624 Inkomster av uppbörd av 

felparkeringsavgifter 70152 84615 84615 84615 0 0.00 
2625 Utförsäljning av 

beredskapslagcr 145021 337000 403 700 225 500 -178200 -44.14 
2626 Inkomster vid Banverket 655503 690525 644053 682016 37963 5.89 

2700 Böter m.m.: 819537 I 023720 909395 937 479 28084 3.09 

271 I Restavgifter och 
dröjsmålsavgifter 458181 647000 530 682 535 752 5070 0.96 

2712 Bötcsmedel 361296 376670 378 648 389657 11 009 2.91 
2713 Vattcnföroreningsavgifter m.m. 60 50 65 70 s 7.69 
2714 Sanktionsavgifter m.m. 0 0 0 12000 12000 100,0 

2800 Övriga inkomster av statens 
verksamhet: 8838046 930000 727 730 400000 -327 730 -45.03 

2811 Övriga inkomster av statens 
verksamhet 8838046 930000 727 730 400000 -327730 -45.03 

3000 Inkomster av försåld egendom: 5887 611 1000 144801 31640 -113 161 -78.15 

3100 Inkomster av försålda 
byggnader och maskiner: 46128 0 0 0 0 0.00 

3110 Affärsverkens inkomster av för-
sålda fastigheter och maskiner: 0 0 0 (} 0 0.00 

3120 Statliga myndigheters inkomster 
av försålda byggnader och 
maskiner: 46128 0 0 () () 0.110 

3124 Statskontorets inkomster av 
försålda datorer m.m. 0 () 0 () () 0.00 

3125 Uyggnadsstyrelscns ink av 
försålda byggnader 46128 0 () () 0 0.00 

3200 Övriga inkomster av markför-
siiljning: 4248 I 000 I 000 I 000 0 0.00 

.1211 Övriga inkomster :1v markför-
siiljning 4 248 I OOIJ I OIJO I OUO () ().(){) 
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Prop. 1993/94: 100 
Bilaga 1.2 

1992/93 1993/94 1993/94 1994/95 Ffoiindring 
Inkomsttitel 1993/94 - 1994/95 

Utfall Statsbudget Prognos Prognos Belopp Procent 

3300 Övriga inkomster av försåld 
egendom: 5837235 0 l43 801 30640 -113 \6l -78.69 

3311 Inkomster av statens gruv-
egendom 8036 0 42 701 30640 -12061 -28.25 

3312 Ovriga inkomster av försåld 
egendom 5 829199 0 101 100 0 -101 100 - 100.00 

4000 Återbetalning av lån: 5 648211 6114 806 7147 489 7029045 -118444 -1.66 

4100 Åtcrhetalning av näringslån: 138 681 128641 131170 116 847 -14323 -10.92 

4110 /{terbetalning av indmtrilån: 0 0 0 0 0 U.00 
4120 ";!lerbetalning t1v jnrdb111kslå11: 34376 30853 28343 26969 -1374 -4.85 
4123 Aterbetalning av l:'m till 

f~~keriniiringen 34376 30853 28343 26969 -1374 -4.85 
4130 Aterbeta/11i11g a1· öFriga 

närings/ån: 104305 97788 102827 89878 -12949 -12.59 
4131 Återbetalning av vattenkraftslån 233 268 229 240 Il 4.80 
4133 Återbetalnin~ av statens lån till 

den mindre skeppsfartcn 2829 2600 3200 1900 -1300 -40.63 
4135 1terbetalning av skogsv:iglfrn 27 37 26 25 -1 -3.85 
4136 Aterhetalning av övriga närings-

l~n. Kammarkollegiet 94 763 88083 92572 80913 -11659 -12.59 
4137 Aterbctalning av övriga närings-

lfm, Statens jordbruksverk 
4138 Aterbctalning av tidigare in-

2952 1800 1800 1800 0 0.00 

friade statliga garantier 3501 5000 5000 5000 0 0.00 

4200 Återbetalning av bostadslån 
m.m.: 2354996 3 002150 3502150 4 001900 499750 14.27 

4212 Återbetalning av lån för 
qostadshyggande 2352525 3000000 3 500 000 4000000 500000 14.29 

421."l Aterbetalning av lån för 
bostadsförsiirj ning för mindre 
~emedladc barnrika familjer 533 450 450 400 -50 -Il.Il 

4214 Aterbetalning av övriga bostads-
lån, Boverket 1938 1700 I 700 1500 -200 -11. 76 

4300 Återbetalning av studielån: 2 738684 2610140 2 503110 2504110 1000 0.04 

4311 Återbetalning av statens lån för 
universiletsstudier 66 140 LID !LO () 0.00 

4312 Återbetalning av allmiinna 
studielån 2559 4000 3000 3000 0 0.00 

4313 Återbetalning av studiemedel 2 736059 2606000 2500000 2 501 000 1000 0.04 

4400 Åtcrhctalning a•; cncrgisparlån: 235530 250000 250000 250000 0 0.00 

4411 Återbetalning av energisparlån 235 530 250000 250000 250000 0 0.00 

4500 Återbetalning av iivriga lån: 180320 123 875 761059 156188 -604871 -79.48 

4514 Återbetalning av lån för student-
k;°1 rslokaler 232 18ll 180 170 -10 -5.56 

4515 Återbetalning av lån för 
~~llmiinna samlingslokaler 6456 7000 6500 (, 500 0 0.00 

45 l(i Aterbetalning av utgivna 
startlf1n och bidrag 3 917 5000 4000 3 500 -500 -12.50 

4517 Återbetalning fr:I~ 
P<1rtugalfondc11 7032 5500 5 500 5 h\)l) 100 UQ 
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Prop. 1993/94:100 
Bilaga 1.2 

1992/93 1993/94 1993/94 1994/95 Fiiriindring 
Inkomsttitel 1993/94- 1994/95 

Ut[all Statsbudget Prognos Prognos Belopp Procent 

4519 Återbetalning av statens 
l~o~ättningslån 0 0 0 0 0 0.00 

4521 Aterbetalning av lån för inventa· 
rjcr i vissa specialbostiider 134 90 100 90 -JO -10.00 

4525 Aterbetalning av lån för svenska 
. ~N-styrkor 87412 45000 90000 100000 10000 11.11 

4526 Aterbctalning av övriga lån 75137 61105 654 779 40328 -614451 -93.84 

5000 Kalkylmässiga inkomster: 1542 573 1708034 11760900 -1675000 - 13 435 900 -114.24 

5100 Avskrivningar och amorteringar: 1061 950 2489034 14671900 10000 -14661900 -99.93 

5110 AfFirsl'Crkens avskri1ni11gar och 
a111or1eri11gar: 0 0 0 0 0 0.00 

5113 Statens jiirnvägars avskrivningar 0 0 () () 0 0.00 
5120 A1·skriv11i11gar pil faslighetcr: 9063 0 13800000 0 -13 800000 -100.00 
5121 Avskrivningar på fastigheter 9063 0 13 800000 0 - 13 800 000 - 100.00 
5130 Uppdragsmyndigheters komplc-

mc11tkostnader 233148 167760 10000 0 -10000 -100.00 
srn Uppdragsmyndighcters m.11. 

komplementkostnader 233148 167760 10000 0 -10000 -100.00 
5140 Ovriga avskrivningar: 819739 2321274 861900 10000 -851900 -98.84 
5143 Avskrivningar på ADB-utrust-

nmg 806991 2308374 849000 () -849000 -100.00 
5144 Avskrivningar på förrådsanliigg-

ningar för civilt totalförsvar 12748 12900 12900 10000 -2900 -22.48 

5200 Statliga pensionsavgifter. netto: 398747 -781000 -2911000 -1685 000 1226000 -42.12 

5211 St~Hliga pensionsavgifter, netto 398747 - 781 000 -2911000 -1685 000 1 226000 -42.12 

5300 Statliga avgifter: 81876 0 0 0 0 0.00 

5311 Avgifter för företagshälsovård 81876 0 0 0 0 0.00 

SUMMA INKOMSTER 377743355 343990110 353253440 367488935 14 235 495 4.03 
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Vissa tabeller 
rörande den statsfinansiella 
utvecklingen, m.m. 

Bilaga 1.3 





Tabell I. Statsbudgetens utveckling 1972/73-1994/95 
Miljoner kronor 

1972173 1973174 1974175 1975176 1976177 197717& 197&179 1979/&0 19&0/81 1981/82 1982/83 198318<+ 

Inkomster 54513 61489 72490 93934 104360 112113 119664 132491 155287 167131 191280 221165 
Utgifter 60718 70881 83187 97658 114845 137292 158341 182475 215238 235164 277879 298265 
Anslag1 61195 70928 82914 97232 114739 136331 158605 181417 214783 236406 277031 297882 
Rörliga krediter 
(- = minskad disposition) -476 -47 +273 +426 +106 +961 -264 +1058 +455 -1242 +848 +383 
Saldo -6205 -9393 -10698 -3724 -10484 -25179 -38678 -49984 -59951 -68033 -86599 -77100 

1984/85 1985/86 1986/87 1987/88 1988/89 1989/90 1990/91 1991/92 1992/93 1993/94 1993/94 1994/95 
Stats- Ny be- Förslag 
budget3 räkning 

Inkomster 260596 275099 320105 332552 367707 401553 403487 397725 377744 343990 349616 359643 
Utgifter 329136 321901 335266 336669 349600 398140 437987 478483 565548 549662 566693 532129 
Anslag1 330281 322241 334996 336856 349626 397891 - - - 542162 562693 515629 
Förändring av anslags-
behållningar2 +7500 +1000 12000 
Rörliga krediter 
(- = minskad disposition) -1144 -340 +270 -187 -26 +248 
Saldo -68540 -46802 -15161 -4117 + 18107 +3413 -34500 -80758 -187805 -205672 -217077 172486 
-
1Förändring av anslagsbehållningar har för utfallsåren beräknats i anslagen. 
21nkl. beräknat tillkommande utgiftsbehov. netto. 
3enligt 1992/93:FiU33 (tekniska justeringar ej beaktade här) 

t::C '"O -·...., -o 
~ '"O 
i:» • --\0 
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Tabell 2. Statsbudgetens realekonomiska utveckling 1982/83-1992/93 
Miljoner kronor, löpande priser. 

1982/83 1983/84 1984/85 1985/86 1986/87 

Inkomster 191 280 221 165 260 596 275 099 320 105 

Direkta skatter 42 820 53 075 75 318 68 570 90 644 
Indirekta skatter 116 610 134 627 146 797 164 516 183 400 
Övriga inkomster 31 850 33 463 38 481 42 013 46 061 

Utgifter 277 880 298 265 329 137 321 901 335 267 

Statlig verksamhet 65 450 70 883 71 667 74 769 82 128 
Konsumtion 52 510 56 766 60 242 60 253 70 033 
Investeringar 12 940 14 117 11 425 10 516 12 095 

Transfereringar exkl. 
statsskuldräntor 147 120 152 905 168 571 176 129 183 884 
Till hushåll inkl. 
social försäkrings-
sektorn 59 250 63 380 69 426 77 217 85 216 
Till kommuner 47 360 52 362 57 009 54 720 58 337 
Övriga 40 510 37 162 42 136 44 192 40 331 

Statsskuld räntor 48 200 60 387 75 234 66 509. 63 812 
Räntor inom landet 34 050 40 442 46 206 47 156 50 157 
Räntor utom landet 9 740 12 245 13 975 12 537 10 027 
Valutaförluster 4 410 7 700 15 053 6 816 3 628 

Övriga utgifter (främst 
finansiella transaktioner 
och rörliga krediter) 17 110 14 090 13 665 4 494 5 443 

N 

1987 /88 1988/89 1989/90 

332 552 367 707 401 553 

99 879 122 871 130 569 
193 472 201 023 223 534 
39 201 43 813 47 450 

336 669 349 600 398 140 

84 721 88 039 104 503 
72 901 79 518 92 567 
11 820 8 521 11 936 

192 799 204 725 226 273 

91 850 98 643 107 784 
60 641 62 856 69 245 
40 308 43 226 49 244 
53 410 53 179 63 696 
40 704 42 044 51 110 

9 783 8 314 8 551 
2 923 2 821 4 035 

5 739 3 657 3 668 

1990/91 1991/92 

403 487 397 725 

100 869 63 100 
249 023 261 021 
53 595 73 604 

437 987 478 484 

115 740 117 759 
105 591 108 071 

10 149 9 688 

259 261 294 989 

112 890 126 677 
88 339 97 006 
58 032 71 306 
61 033 60 043 
51 830 49 275 

7 333 6 720 
1 870 4 048 

1 953 5 693 

1992/93 

377 743 

63 050 
250 423 

64 270 

565 548 

134 678 
118 096 

16 582 

356 765 

144 253 
103 332 
109 180 

73 091 
7 580 

19 474 
46 037 

1 014 
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..... Tabell 3. Statsskulden vid slutet av budgetåren 1981/82 -1992/93 m.m. (Milj.kr.) -.J 

:;._, 

a: Budgetår Stats- Därav 
!:>.. skulden --
~ Ränte- Riks- Premie- Stacs- Spar- Lån hos Alle- Riks- Stacs- Sk au- Till- Konto- Lån i För-
~ löpande obliga- obliga- skuld- obliga- statsin- mans- gälds- skuld- kam- fälligt kredit Ut- fallna 
...... obliga- tioner. tionslån förbin- tions- st itu- sparan- konto växlar mar- sparande i riks- ländsk räntor 
'O 

~ tionslån Stats- del ser lån tioner de växlar banken valuta4 på stats-
;c obliga- och fon- skulden 
:"' tions der m.m. - lån1 

"' "' ~ Vid slutet av budgetåret 

~ 1981182 319 686 170 047 - 23 225 1 263 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 I 353 - 62 800 12 463 - - 102 947 52 120 
ttJ 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 I 245 - - 128 259 61 459 
...... 1987/88 597 621 169 939 88 300 52 600 310 34 024 8 895 48 470 - 70 5~ 14 460 - - 110 123 58 609 

1988/89 589 712 148 935 91 600 58 100 30 29 084 13 324 61 393 - 76 091 - - 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 
1991/92 710 982 - 287 0391 47 800 6 10 346 15 387 66 810 5 548 227 632 - - -6 793 57 207 66 560 
1992/93 960 611 - 414 746 52 400 6 5 088 8 379 67 001 8 428 233 820 - - -169 114 339 857 86 313 

Förändring under budgetåret 

1981182 +66 718 + 52 169 - + 2 000 - +3 420 + 689 - - - - 7 374 - - +15 814 + 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 + I 353 - + 4 090 +Il 615 - - +21 520 + 8 386 
1984/85 +76 823 + 12 140 - + 2 196 - +5 119 - 643 + 9 155 +25 200 -12 463 - - +36 120 + 7 506 
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 - +I 441 -12 070 - - +7770 80 
1987/88 - 11 627 - 15 007 + 9 700 I 000 Il - I 537 + 489 +Il 820 - -Il 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 + I 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 t:O ""O 
1992/93 +249 629 - +127 707 +4 600 - -5 258 -7 008 + 191 +2 880 +6 188 - - -162 321 +282 650 +19 753 ..... '"1 

...... 0 
Il' 'O 

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 ~ '° 
~ulden till aktuella valutakurser. w '° N 

idigare har bokförts utlöpande nominellt belopp. Fr.o.m. 1988/89 bokförs nyemmiuerade växlar till inköpsvärdet. --'° 4Fr.o.m. 1990/91 efter avdrag för uppköpta obligationer. w 
....... 
0 

w 0 
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Uthållig utveckling 

1 Sambanden mellan miljö och ekonomi 

Miljö och tillväxt 

Den av regeringen i finansplanen aviserade strategin för en snabb åter
gång till full sysselsättning bygger på att den svenska ekonomin skall 
växa snabbt under de kommande åren. Förutom arbetstillfällen skapar 
tillväxten också utrymme för välfärdsförbättringar i andra avseenden. 
Med en politik för tillväxt kan såväl hushållens som den offentliga 
sektorns reala inkomster växa snabbare än de annars skulle ha gjort. 

Ekonomisk tillväxt är emellertid inte synonymt med ökad välfärd. 
Välfärden omfattar dimensioner som inte fångas upp av de traditionella 
tillväxtmåtten. Det gäller t.ex. miljön. Det är därför viktigt att särskilt 
uppmärksamma de eventuella problem med avseende på miljön som en 
snabb ekonomisk tillväxt skulle kunna ge upphov till. 

Regeringen har tidigare i höst presenterat en proposition om upp
följning av FN:s konferens om miljö och utveckling år 1992 (prop. 
1993/94: J J 1). I en bilaga till denna redovisas tillståndet i den svenska 
miljön. 

Ett viktigt krav på den ekonomiska politiken är att den skall leda till en 
långsiktigt hållbar utveckling. Därigenom kan framtida generationer få 
överta en nationalförmögenhet, inkl. miljö- och naturresurser, som är 
minst lika stor som dagens. De ekonomiska och sociala systemen måste 
därför byggas så att de är förenliga med grundläggande ekologiska och 
naturvetenskapliga principer. Naturens bärkraft sätter ramarna för en 
ekologiskt hållbar ekonomisk utveckling. 

Historiskt sett har många miljöproblem varit intimt sammankopplade 
med den ekonomiska tillväxten. Med ökande produktion i industrisektorn 
följde länge ökande utsläpp av miljöfarliga ämnen och även i andra 
avseenden en negativ miljöpåverkan. Under de senaste decennierna har 
denna utveckling brutits på flera områden i Sverige och övriga i-länder. 
Den första oljekrisen utgjorde i vissa avseenden en vändpunkt. De 
kraftiga oljeprishöjningama gav upphov till en effektivisering i energiut
nyttjandet. Därmed kunde det tidigare nära sambandet mellan ökad 
produktion och ökad energikonsumtion brytas. Samma utvecklingsmön
ster kan observeras när det gäller andra miljöpåverkande aktiviteter. 

Ekonomikommissionen (SOU 1993: J 6) påpekar att denna utveckling 
hänger samman med att kunskapens växande betydelse har förändrat den 
ekonomiska utvecklingens karaktär. Varje krona i bruttonationalprodukten 
fordrar idag allt mindre mängder energi och naturresurser, och ger en 
motsvarande mindre miljöpåverkan, medan kunskapsinnehållet ökar. 
Samtidigt kan dock skaleffekten av en expanderande ekonomi göra att de 
totala utsläppsmängderna ändå ökar. Kommissionens slutsats är att den 
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effektivaste metoden att undvika konflikter mellan ekonomisk tillväxt och· Prop. 1993/94: 100 
miljöhänsyn är att använda ekonomiska styrmedel. Bilaga 1.4 

Ekonomisk tillväxt är förknippad med ökade investeringar och en 
teknologisk förnyelse som kan leda till minskade utsläpp. Tillväxten 
skapar också de resurser som behövs för att klara högt ställda ambitioner 
vad gäller miljön och välfärden. I tider av ekonomisk nedgång skjuts 
däremot investeringarna på framtiden samtidigt som miljöarbetet riskerar 
att nedprioriteras. 

Samtidigt får vi inte blunda för det faktum att det fortfarande finns 
miljöproblem som förefaller intimt förknippade med den ekonomiska 
tillväxten. Det gäller t.ex. koldioxidutsläppen. För att undvika att dessa 
ökar när tillväxten tar fart krävs därför särskilda insatser. Den indexering 
av vissa miljörelaterade punktskatter som regeringen föreslog i höstpro
positionen om inriktningen av den ekonomiska politiken (prop. 
1993/94:25) skall ses i detta sammanhang. 

Ett grundläggande problem är att resursanvändningen i samhället till 
övervägande del är en linjär process. Under tillverkningsprocessen upp
kommer olika avfallsprodukter som sprids i luften och vattnet. När 
varorna slutligen använts färdigt blir även de avfall som oftast förbränns 
eller deponeras. Olika typer av avfall - utsläpp, sopor m.m. - ackumule
ras i miljön och ger upphov till skadliga effekter. För att uppnå en 
uthållig ekonomisk utveckling måste resurs- och energianvändningen 
effektiviseras och avfallet återföras i naturliga kretslopp eller återan
vändas i produktionen. 

Det bör även noteras att miljöpåverkan av enskilda varor under senare 
år ökat markant i förhållande till de s.k. punktutsläppen. För att 
förebygga risken att miljöfaror byggs in i varorna har regeringen i prop. 
1992/93: 180 slagit fast ett allmänt producentansvar. Detta innebär i 
princip att producenten är skyldig att ta hand om en vara när den tjänat 
ut. Syftet är att all produktion på sikt skall kretsloppsanpassas, så att 
varorna kan återvinnas eller återanvändas och tillverkas med energi- och 
materialsnåla processer. 

Miljön och den internationella integrationen 

Nära förknippad med frågan om tillväxtens miljöeffekter är frågan om 
den internationella integrationens konsekvenser. för miljön. Såväl EES
avtalet som ett eventuellt EU-medlemskap kan väntas leda till en ökad 
ekonomisk tillväxt och en förändrad ekonomisk struktur i Sverige. Rege
ringen har tillsatt en utredning som skall belysa miljökonsekvenserna av 
såväl EES-avtalet och som EU-medlemskap. Utredningen lämnar sitt 
slutbetänkande i februari 1994. 

Vissa preliminära reflektioner kan dock göras redan nu. 1992 års lång
tidsutredning diskuterade miljöeffekterna av integrationen. Där konstate
rades att det antagligen är integrationens allmänna effekter, den ökade 
tillväxten och strukturomvandlingen, som kommer att spela störst roll för 
miljön. I EU-kommissionens utvärdering av den inre marknadens miljö-
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effekter konstateras att det krävs särskilda åtgärder för att förhindra att 
den ökade integrationen leder till negativa miljöeffekter. Det gäller 
framför allt åtgärder för att minska energiförbrukningen och trafikens 
miljöproblem. Den ekonomiska tillväxt vi hittills upplevt har alstrat 
trafik, och transporterna har ökat i snabbare takt än produktionen. Det 
råder ingen tvekan om att det krävs omfattande åtgärder på det inter
nationella planet för att uppnå en minskning av trafikens miljöproblem. 
Internalisering av trafikens miljökostnader med hjälp av miljöskatter kan 
vara ett effektivt sätt att minska trafikens miljöpåverkan. 

Ökad integration behöver dock inte medföra längre transporter. Korta 
transporter över nationsgränserna kan ibland ersätta långväga transporter 
inom ett land, när ländernas gränser öppnas för handel. Men inte heller 
ökade transporter behöver nödvändigtvis leda till en sämre miljö. Miljö
effekterna av handeln måste ses i ett helhetsperspektiv där transporten 
bara är en av många miljöaspekter. 

Den strukturomvandling som följer av ökad integration med omvärlden 
är också av betydelse. Författarna till bilaga 7 till EG-konsekvensutred
ningen, samhällsekonomi, menar att den svenska näringsstrukturen i 
större utsträckning kommer att inriktas mot den s.k. basindustrin om 
Sverige står utanför EU än vid ett medlemskap. Ett utanförskap skulle 
därför innebära en större negativ miljöpåverkan. Den ökade konkurrens 
som följer av den internationella integrationen ökar också kraven på 
effektivitet i resursutnyttjandet, vilket kan ha positiva miljöeffekter. 

2 Ekonomiska styrmedel 

Miljöräkenskaper och miljöskulden 

Regeringens politik syftar till att uppnå en varaktigt hög tillväxt vars 
miljöeffekter är förenliga med naturens förmåga att bearbeta och tåla 
olika sorters miljöbelastning - en uthållig tillväxt. 

Det är välbekant att det konventionella måttet på ekonomisk tillväxt, 
dvs. tillväxten i bruttonationalprodukten, inte tar hänsyn till miljö- och 
naturresursförsl imingen. 

På förslag av rniljöräkenskapsutredningen (SO U 1991 : 3 7) har regering
en därför lagt ut tre uppdrag som skall leda fram till en bättre belysning 
av kopplingarna mellan ekonomi och miljö. Statens naturvårdsverk 
arbetar med att ta fram ett system av s.k. miljöindex, som skall ge en 
samlad bild av tillståndet i några svenska ekosystem. Statistiska central
byrån arbetar med att ta fram fysiska miljöräkenskaper som beskriver 
flödet av olika miljöförstörande substanser i ekonomin. Slutligen har 
Konjunkturinstitutet fått i uppdrag att utarbeta monetära miljöräkenska
per, som visar miljöförstöringens kostnader och värdet av förändringar 
i naturresurserna. 

I en internationell jämförelse ligger Sverige väl framme på dessa 
områden. Det måste dock framhållas att det i många avseenden handlar 
om grundläggande vetenskaplig kunskapsuppbyggnad. Vägen till ett 
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färdigt system för löpande redovisning av även ett begränsat urval av 
miljökostnader torde därför vara ganska lång. 

Ett begrepp som vunnit snabbt insteg i den svenska debatten under det 
senaste året är miljöskulden. Begreppet lanserades i en rapport (SOU 
1992:58) med samma namn från miljövårdsberedningen. I rapporten 
definieras miljöskulden som kostnaden för att åtgärda miljöskador som 
är tekniskt-ekonomiskt återställbara samt storleken på det kapital som 
erfordras för att betala återkommande reparationsinsatser. Den totala 
svenska miljöskulden uppskattas till 261 miljarder kronor för 1990, 
medan den årliga ökningen beräknas uppgå till knappt 7 miljarder kronor. 
Det senare beloppet är alltså den summa som skulle behöva avsättas varje 
år och användas för motåtgärder för att den svenska miljötillståndet inte 
skall försämras. Av den fortgående ökningen av miljöskulden förorsakas 
ungefär hälften av aktiviteter utanför Sverige (utsläpp av försurande 
ämnen). 

Ekonomikommissionen föreslår i sitt betänkande (SOU 1993: 16) en 
regelbunden redovisning av den s.k. miljöskuldens utveckling. 

Miljöskuldsberäkningar är emellertid behäftade med betydande 
problem. Konjunkturinstitutet framhåller i sitt remissvar till Ekonomi
kommissionen att begreppet miljöskuld förefaller diffust. Man förordar 
istället att den miljökorrigerade nettonationalprodukten används för att 
bedöma om den ekonomiska tillväxten varit miljömässigt hållbar. 

Det kan ifrågasättas om det är meningsfullt att försöka beräkna 
nationens ackumulerade miljökapital eller miljöskuld. Det rimliga är att 
i första hand försöka fånga förändringarna i naturkapitalets värde, så att 
ökningen av miljöskulden kan stoppas. Även sådana beräkningar är 
emellertid behäftade med betydande praktiska och teoretiska problem. 
Det framstår därför som orealistiskt att Sverige under de närmaste åren 
skulle kunna redovisa regelbundna, officiella beräkningar av miljöskul
dens storlek. Arbetet bör i första hand inriktas på att etablera monetära 
räkenskaper som redovisar de löpande kostnaderna för miljö- och 
naturresursförstöringen. Detta är också inriktningen på regeringens 
uppdrag till Konjunkturinstitutet. 

I avsaknad av monetära miljöräkenskaper framstår de redovisade miljö
skuldsberäkningarna ändå som en värdefull källa till information om 
miljöförstöringens kostnader. Begreppet miljöskuld har också ett 
pedagogiskt värde eftersom det visar att statsskulden inte är den enda 
skuld dagens generation efterlämnar, och att ökningen av båda måste 
bringas att upphöra. 

Vår strävan att säkerställa ett gott liv också för våra efterkommande 
kräver att vårt samhälle förvaltar naturen så att vi kan lämna en oförstörd 
miljö till framtidens generationer. Avsaknaden av exakta beräkningar av 
miljöskulden och av monetära miljöräkenskaper får inte innebära att 
nödvändiga miljöbeslut skjuts på framtiden. Av denna anledning har i 
regeringsförklaringen slagits fast att miljöskulden inte får öka. 

Prop. 1993/94: 100 
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Styrmedel i miljöpolitiken 

Regleringar har alltmer förlorat sin tidigare självklara plats när det gäller 
att begränsa de miljöproblem som förknippas med det moderna samhället. 
Istället för regleringar används idag i många fal! även ekonomiska styr
medel, information och frivilliga branschåtgärder. 

Senare års utveckling inom miljöpolitiken kan karakteriseras som en 
övergång från kvantitetsbaserade till prisbaserade instrument dvs. 
ekonomiska styrmedel. Förändringen grundas på en ökad insikt att 
marknadsinstrument i vissa fall kan ge en mer kostnadseffektiv lösning 
än detaljerade tekniska föreskrifter och traditionella regleringar. 
Marknadsinstrument skapar dessutom incitament till insatser utöver vad 
som kan uppnås genom en reglering och kan även ge skatteintäkter för 
staten. I många fall kan dock miljöeffekten vara så skadlig att en viss typ 
av utsläpp helt bör förbjudas. I andra fall kan en kvantitativ reglering 
vara att föredra på grund av att den kan vara förhållandevis enkel att 
motivera, kontrollera och administrera. Vid varje introduktion av ett 
styrmedel bör en analys genomföras av miljöproblemets karaktär och 
vilket styrmedel som är mest ändamålsenligt och kostnadseffektivt för att 
uppnå den effekt som åsyftas. 

Miljöskatter 

I avsaknaden av fullständigt definierade äganderätter har användningen 
av naturresurser och utsläpp av miljöfarliga ämnen tidigare ofta varit helt 
gratis. Detta har lett till en ineffektiv resursallokering och onödig 
miljöförstöring. Ett sätt att undvika detta är att internalisera kostnaderna 
för miljöförstöringen i den miljöstörande verksamheten med hjälp av 
miljöskatter. 

En miljöskatt bör teoretiskt utformas så de privatekonomiska kost
naderna för ett extra utsläpp motsvarar de samhällsekonomiska kost
naderna för det extra utsläppet. Kostnaden för att använda miljön beaktas 
då på samma sätt som övriga produktionskostnader. Därmed skapas 
incitament för hushållning med tidigare icke prissatta naturresurser vid 
val av produktionsinriktning och produktionsmetod. 

En fördel med miljöskatter jämfört med de flesta typer av kvantitativa 
regleringar är att miljöskatterna verkar mera generellt. Om ett miljöskad
ligt utsläpp skattebeläggs så skapar detta ekonomiska incitament för 
reduktion av utsläppet på valfritt sätt och inte bara på det eller de sätt 
som föreskrivs i en viss reglering. Företagen får således incitament att 
begränsa utsläppet bl.a. genom utveckling av ny teknik för produktion av 
varan samt genom att utveckla substitut till den aktuella varan. 

I den mån utsläppet kvarstår inkluderas kostnaden för miljöeffekten i 
varupriset på ett samhällsekonomiskt riktigt sätt. Detta leder till att även 
köpare av berörda varor får ekonomiska incitament till att använda mera 
miljövänliga alternativ. 
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En annan fördel med miljöskatter är att de kan göra det möjligt att 
påverka den del av miljöproblemen som är relaterade till konsumtionen 
och varornas slutliga omhändertagande. På senare tid har de miljöp
roblem som är förknippade med varornas konsumtion, och ej enbart med 
deras produktion, kommit att uppmärksammas allt mer (Bilaga 6 till 
långtidsutredningen 1992 och DsM 1992:58). 

Vid kvantitativ reglering i form av tillstånd för utsläpp av viss mängd 
finns inga ekonomiska incitament för reduktion av utsläppet under denna 
nivå. Incitamenten för användare av varan att försöka övergå till mera 
miljövänliga alternativ är små. 

En möjlig nackdel med miljöskatter är att det kvantitativa utfallet i 
form av t.ex. utsläppsminskning kan vara svårt att förutse. I vissa fall kan 
därför överlåtbara utsläppsrätter, som sätter en ram för de totala 
utsläppen, vara att föredra. 

För att miljöskatter och andra ekonomiska styrmedel skall utgöra ett 
fungerande och framgångsrikt inslag i miljöpolitiken krävs att medlen kan 
administreras och kontrolleras. 

En första förutsättning för en miljöskatt är att en lämplig grupp skatt
skyldiga kan preciseras. En andra förutsättning är att skatteunderlaget kan 
preciseras på ett entydigt och ändamålsenligt sätt. En tredje förutsättning 
är att skatteunderlaget kan redovisas och kontrolleras på ett godtagbart 
sätt. Myndigheterna skall således ha möjlighet att kontrollera de skatte
skyldigas uppgifter om t.ex.. kvantiteter av aktuella utsläpp. Miljöskatter 
kräver slutligen uppbördsregler som preciserar när och hur skatterna skall 
betalas. 

En ytterligare faktor som påverkar hur omfattande användningen av 
miljöskatter kan vara är Sveriges konkurrenskraft. Alltför höga skatter i 
relation till omvärlden riskerar att leda till att produktion flyttar 
utomlands och att arbetstillfällen går förlorade, samtidigt som den 
negativa miljöeffekten riskerar att bestå i ett globalt perspektiv. Detta är 
dock ett argument som inte enbart gäller miljöskatter: Andra former av 
skatter, liksom även administrativa styrmedel i fonn av regleringar, 
innebär också en kostnad för dem de omfattar och påverkar konkurrens
kraften. 

I vilken utsträckning konkurrenskraften försämras av svenska miljökrav 
beror dels på andra länders miljökrav, dels på utformningen av våra egna 
styrmedel. Detta talar starkt dels för ett ökat internationellt samarbete för 
höjda miljökrav i våra konkurrentländer, dels för ekonomiska styrmedel 
som ofta är mer flexibla och därför kan innebära att miljökraven uppnås 
till en lägre kostnad än vid regleringar. Rätt utformade kan höga miljö
krav också bidra till teknisk utveckling som stärker konkurrensförmågan 
och bidrar till fler jobb. 

Överlåtbara utsläppsrätter 

Bubblor eller utsläppsrätter diskuteras ofta bland miljöekonomer. Syftet 
med en utsläppsram är dels att begränsa utsläppen till en viss nivå 
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(ramen), dels att genomföra åtgärderna för att minska utsläppen där det 
är billigast. 

Statens naturvårdsverk fick regeringens uppdrag att till den 1 mars 
1993 utarbeta förslag till användning av utsläppsramar för närsalter 
(kväve och fosfor). SNV bedömer att det är möjligt men komplicerat att 
tillämpa utsläppsramar. Ramens storlek, nuvarande lagstiftning, diffusa 
utsläpp, avloppsreningsverkens långa avskrivningstider, behovet av 
tydliga signaler samt den initiala fördelningen av kvoter är några av de 
frågor som SNV anser måste ytterligare belysas. 

Det är viktigt att forskningen och utvecklingsarbetet kring utsläppsrätter 
fortsätter. Det gäller inte minst system som kan öppna möjlighet för 
handel mellan länder inom ramen för internationella miljökonventioner. 
Svensk forskning ligger redan idag långt framme på detta område. 

För att system med överlåtbara utsläppsrätter skall fungera krävs en väl 
fungerande marknad med tillräckligt många säljare och köpare. Den 
lokala påverkan skall vidare vara begränsad i förhållande till regional 
eller global påverkan vilket innebär att fortsatta· försök bör ske där 
utsläppen har sådan karaktär, t.ex. svavel- och koldioxid. 

Fortsatt utvecklingsarbete i Sverige bör inriktas mot att klarlägga vilka 
åtgärder som krävs för att skapa fungerande incitament för köpare och 
säljare. En försöksverksarnhet bör lämpligtvis avse ett väl avgränsat 
miljöproblem och ett lämpligt val av utsläppskällor. Försöken kan i ett 
senare skede successivt utvidgas genom att miljöambitionerna höjs och 
ytterligare utsläppskällor inkluderas i systemet. 

3 Erfarenheter och intäkter av miljörelaterade 
skatter i Sverige 

I Sverige introducerades ekonomiska styrmedel i miljöpolitiken i mitten 
av 1970-talet. Användningen har därefter successivt ökat. Det stora 
genombrottet kom under slutet av 1980- och början av 1990-talet i 
samband med att Miljöavgiftsutredningen presenterade sina betänkanden 
(SOU 1989:21, 84, samt SOU 1990:59). 

Beskattningen på miljöområdet har även inslag av rent fiskal natur, 
dvs. beskattningen sker primärt för att staten skall erhålla skatteintäkter. 
De flesta skatter på miljöområdet innehåller såväl den styrande som den 
fiskala komponenten i olika omfattning. 

Resultatet från en översiktlig utvärdering av de ekonomiska styrmedel 
som hittills använts i miljöpolitiken i Sverige visar att miljöskatter/av
gifter med fördel kan användas för att minska miljöpåverkan. Enligt 
utredningen har styreffekten generellt varit god, och de administrativa 
kostnaderna för insamling och kontroll av skatterna har varit låga. 

De viktigaste miljörelaterade skatter som idag används är i huvudsak 
följande: 

Koldioxidskatt infördes 1991 samtidigt som den allmänna energiskatten 
halverades. Det skattepliktiga området sammanfaller med energiskattens 
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bränslebeskattning. Den generella koldioxidskattenivån motsvarar 
33,3 öre/kg utsläppt koldioxid. En lägre energibeskattning för industrin 
infördes den 1 januari 1993. Samtidigt slopades det tidigare systemet med 
nedsättning av energi- och koldioxidskatt vid industriell tillverkning. 

Reformen innebar att tillverkningsindustrin inte längre betalar någon 
energiskatt och att koldioxidskatt tas ut med 25 % av den generella 
nivån. Även växthusnäringen skall omfattas av den särskilda industribes
kattningen, men speciella övergångsregler gäller till och med 1994. Fram 
till dess finns även det gamla nedsättningssystemet kvar, men det har 
endast betydelse för ett fåtal företag med mycket hög koldioxidskattebe
lastning. 

En fördel ur miljösynpunkt av energiskatteomläggningen är att även 
den energiintensiva industrin numera får betala koldioxidskatt i för
hållande till hur mycket fossilbränslen som används. Med nedsättnings
reglerna togs däremot inga energiskatter ut så snart skattebelastningen 
översteg en viss andel av försäljningsvärdet. I detta avseende innebär 
alltså de nya reglerna en mera direkt koppling mellan skatteinbetalningar 
och miljöpåverkan. En nackdel är dock att reformen minskat skillnaden 
i beskattning mellan kol och olja och mer miljövänliga alternativ. 

Koldioxidskatt tas även ut på bensin och för de oljeprodukter som 
används vid inrikes flygtrafik. Koldioxidskatten ger ca 10,8 miljarder 
kronor budgetåret 1993/94. 

Svavelskatt tas ut med 30 kr/kg svavel för kol- och torvbränslen och 
med 27 kr/m3 olja för varje tiondels vikrprocent svavel i oljan, såvida 
svavelinnehållet överstiger O, l viktprocenr. Har svavelutsläppen 
reducerats i förhållande till ingående svavelinnehåll återbetalas 30 kr/kg 
svavel som utsläppen har minskat med. 

Intäkterna från svavelskatten uppgår rill ca 0,22 miljarder kronor 
budgetåret 1993 /94. 

Bensinskatt utgår, enligt lagen (1961:372) om bensinskatt, för bensin 
som är avsedd för motordrift och andra motoralkoholer m.m. Den 
1 januari 1986 differentierades skatten på blyfri bensin och blyad bensin 
och den blyfria bensinen fick en lägre skatt än den blyade bensinen. 
Syftet med denna differentiering var att främja införandet av blyfri 
bensin. Skattesatserna för blyfri bensin och blyad bensin har härefter 
ändrats flera gånger. Bensinskatten är efter senaste ändringen 3 kr 14 öre 
per liter för blyfri bensin och 3 kr 65 öre per liter för annan bensin. 

Vid den senaste höjningen (årsskiftet 1992/93) vidgades samtidigt 
differentieringen mellan skatten på blyad respektive oblyad bensin, vilket 
fått som följd att den blyade bensinen nu är på väg ut från marknaden. 
Denna snabba utveckling är ett bra exempel på att miljödifferentierade 
skatter kan skynda på den tekniska utvecklingen, i det här fallet av 
alternativ till blyad bensin. 

För ren metanol och etanol- och metanolblandning tas skatten ut med 
80 öre per liter. I syfte att möjliggöra försöksverksamhet i tillräckligt stor 
omfattning har skatten slopats på ren etanol som används för drift av 
motorfordon. 

Bensinskatten ger ca 17,8 miljarder kronor budgetåret 1993/94. 
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Försäljningsskatt på motorfordon utgår enligt lagen (1978:69) om 
försäljningsskatt på motorfordon. Den 1 juli 1992 infördes ett miljöklas
system för nya fordon där fordonen i samband med avgasgodkännande 
hänfördes till miljöklass 1, 2 eller 3 och försäljningsskatten differentiera
des med hänsyn härtill. Syftet med differentieringen är att påskynda 
introduktionen av fordon med goda miljöegenskaper. Miljöklassystemet 
för tunga fordon har emellertid ännu ej trätt i kraft. 

Försäljningsskatten på motorfordon ger budgetåret 1993/94 ca 1,2 
miljarder kronor i intäkter till staten. 

Den allmänna energiskatten tas ut dels på elektrisk kraft, dels på 
kolbränslen, oljeprodukter, naturgas och gasol. Enez:giskatten på 
oljeprodukter är sedan 1991 differentierad i tre miljöklasser för att öka 
användningen av miljövänliga drivmedel. 

Dieseloljeskatten infördes den 1 oktober 1993 samtidigt som kilometer
skatten avskaffades. Dieselolja är tekniskt sett likvärdig med eldningsolja. 
Med hänsyn till den stora skatteskillnaden beroende på användningsom
råde märks den oljan för vilken dieseloljeskatt inte tas ut, medan olja för 
fordonsdrift är omärkt. Den märkta oljan används huvudsakligen för 
uppvännningsändamål men också i vissa arbetsmaskiner, traktorer m.m. 
Under hösten 1993 uppmärksammades vissa hälsoproblem med den 
märkta dieseloljan. Dessa är nu föremål för en utredning som skall vara 
klar före utgången av maj 1994. 

Skatteintäkterna för den allmänna energiskatten uppgår till ca 7 ,8 
miljarder kronor budgetåret 1993/94 och beräknas för diseloljeskatten till 
ca 1,4 miljarder kronor under samma tid. 

Ytterligare två skatter tas ut på elproduktion, nämligen skatt på 
elektrisk kraft som framställs i vattenkraftverk och en särskild skatt på 
elkraft från kärnkraftverk. Intäkterna från dessa skatter uppgår till ca 1,0 
respektive 0,12 miljarder kronor budgetåret 1993/94. Dessa båda skatter 
har i huvudsak en fiskal karaktär. 

Tabell 3.1 Statens inkomster från miljöskatter 
Budgetåret 1993/94, miljarder kronor 

Koldioxidskatt 
Svavel skatt 
Bensinskatt (exkl koldioxidskatt) 
Försäljningsskatt på motorfordon 
Allmän energiskatt 
Diesel oljeskatt 
Skall på viss elektrisk kraft (vattenkraft) 
Särskild skatt på elektrisk kraft (kärnkraft) 
Summa 

10,8 
0,22 

17,8 
1,2 
7,8 
1,4 
1,0 
0,12 

40,34 

Kväveoxidavgift utgår sedan den 1 januari 1992, enligt lagen 
(1990:613) om miljöavgift på utsläpp av kväveoxid vid energiproduktion. 
Avgiften omfattar alla pannor med en tillförd effekt av minst 10 
megawatt och uppmätt nyttiggjord energiproduktion av minst 50 
gigawattimmar under redovisningsperioden. Syftet med lagen är att 

19 Riksdagen 1993194. I sam/. Nr 100 Bilaga 1 

Prop. 1993/94: 100 
Bilaga 1.4 

9 



minska utsläppen av kväveoxider. Avgiften uppgår till 40 kr/kg utsläppt 
kväveoxid räknat som kvävedioxid. 

Intäkterna från avgiften återförs till de betalningsskyldiga i förhållande 
till nyttiggjord energi från varje produktionsenhet. Detta innebär att 
företag med små specifika utsläpp av kväveoxider får tillbaka ett större 
belopp än de betalar in medan företag med stora specifika utsläpp 
förlorar på systemet. Kväveoxidavgiften ger på grund av sin utformning 
inget bidrag till statskassan. Systemet anses vara effektivt men omfattar 
endast ca 5 % av de svenska utsläppen av kväveoxider. 

Sedan den 1 januari 1994 finns en avgift på kadmiuminnehållet i 
handels gödsel. Avgiften ger obetydliga intäkter. 

Utöver dessa skatter och avgifter finns på ett antal områden andra 
former av ekonomiska styrmedel. Exempel på sådana är bilskrotnings
premien på 1500 alternativt 500 kronor per fordon (beroende på tid efter 
genomförd bilprovning), avgifter på handelsgödsel och bekämpnings
medel och bly- och kvicksilverbatterier samt pantsystemen för glas- och 
PET-flaskor. Vad gäller nickellkadmiumbatterier har försäljarna/produ
centerna av dessa åtagit sig att själva ansvara för ett återtagningssystem. 

I regeringens saneringsprogram för de offentliga finanserna som 
presenterades i kompletteringspropositionen 1993 ingår en post på 
8 miljarder kronor i höjda miljö- och punktskatter. I regeringens 
höstproposition om inriktningen av den ekonomiska politiken 1993 
presenterades ett förslag om indexering av miljö- och punktskatter som 
förstärker de offentliga finanserna med ca 6, 7 miljarder kronor per år (i 
1993 års priser) i full effekt, vid saneringsprogrammets slut. Cirka två 
tredjedelar av detta belopp (dvs. knappt 5 miljarder kronor) avser höjda 
energi- och miljöskatter, tobaksskatten oräknad. 

Förutsättningarna för att införa en avfallsskatt håller för närvarande på 
att utredas (Dir. 1993:68). 

Energiskatteutredningen (Fi 1992:80) skall redovisa resultatet av sitt 
arbete under våren. Utredningen har enligt direktiven att göra en teknisk 
översyn av energibeskattningen. I uppdraget ingår bl.a. att föreslå 
erforderliga anpassningar till vad som gäller inom EU. Andra frågor som 
kommer att behandlas av utredningen är avgränsningen av det skatteplik
tiga området och vissa tekniska frågor om bl.a. vindkraft. 

4 Den fortsatta användningen av ekonomiska 
styrmedel 

Man kan dela upp miljöbeskattningen i två områden. Dels finns sådana 
skatter som i första hand är avsedda att ha en styrande effekt som innebär 
att den miljöstörande verksamheten minskar. Dessa kallas hädanefter 
ekonomiska styrmedel. Dels finns miljöskatter som i första hand är 
avsedda att även på sikt ge ett statsfinansiellt bidrag som gör det möjligt 
att sänka andra skatter. Detta kallas skatteväxling och behandlas i nästa 
kapitel. 
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Ekonomiska styrmedel har främst miljösyfte, dvs tanken är att med 
hjälp av ekonomiska incitament styra mot en minskad förorening. 
Svavelskatten, kväveoxidavgiften och differentieringen av bensinskatten 
anses vara effektiva ekonomiska styrmedel. Svavelutsläppen har minskat 
kraftigt och blyad bensin har i princip försvunnit från marknaden. 

I ett land med redan högt skattetryck, som Sverige, är det av vikt att 
identifiera möjligheter att öka användningen av ekonomiska styrmedel i 
miljöpolitiken utan att skattetrycket höjs totalt sett. Ett ökat skattetryck 
skulle leda till en försämring i ekonomins funktionssätt och försvagad 
konkurrenskraft. Två sådana möjligheter är: 
i) Användning av differentierade skattesatser, dvs. i stället för att ha 

enhetliga skattenivåer bör i ökad utsträckning övervägas möjligheten 
att differentiera skattesatserna utifrån potentiellt olika miljöpåverkan 
för det objekt som är föremål för beskattning. Miljöklasserna för 
olika typer av bränsle är exempel på skattekonstruktioner som styr 
effektivt mot en lägre grad av miljöpåverkan. 

ii) Avgiften på utsläpp av kväveoxider från större förbränningsan
läggningar framstår som ett lyckat exempel på ett ekonomiskt 
styrmedel i svensk miljöpolitik. Anledningen är att en hög grad av 
miljöstyrning åstadkommits samtidigt som skattetrycket för betal
ningskollektivet som helhet behållits oförändrat. Återföringen av 
inbetalade medel till de mest effektiva producenterna är sannolikt 
orsaken till att systemet inte bara accepterats utan faktiskt uppskattats 
av flertalet av de betalningsskyldiga. 

I detta ljus kan liknande system med återföring till betalningskollektivet 
utifrån grad av miljöpåverkan övervägas där risk för konkurrenssnedvrid
ningar annars föreligger. 

Utöver skattefinansiellt neutrala lösningar bör även möjligheten för 
staten att minska utgifterna i kombination med en ökad grad av miljöstyr
ning övervägas. I den s.k. Brundtlandrapporten fastslogs att regeringar 
bör överväga att ta bort miljöskadliga subventioner. Detta är även något 
som Riksdagen ställt sig bakom i samband med behandlingen av prop. 
1991/92:150 Bilaga 1:12. 

I detta sammanhang kan nämnas beskattningen av förmånsvärdet av 
tjänstebilar. Genom den schabloniserade utformningen är marginalkost
naden för privat körning med tjänstebil i många fall mycket liten. En 
naturlig utgångspunkt är istället att förmånen i princip skall värderas till 
ett belopp som motsvarar de kostnader den skattskyldige skulle ha haft 
om han själv hade svarat för dem. Beredningen av dessa frågor pågår i 
regeringskansliet så att ett förslag skall kunna träda i kraft den 1 januari 
1995. Syftet är att uppnå en mer korrekt beskattning och positiva 
miljöeffekter inom ramen för oförändrad nivå på beskattningen av tjänste
bilar och ett enkelt och obyråkratiskt system. 
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5 Miljörelaterad beskattning - skatteväxling 

Skattesystemets struktur kan utformas så att den bidrar till att uppfylla 
väsentliga miljömål. Som framgått av det tidigare har miljörelaterade 
skatter införts. De intäkter sådana skatter ger kan skapa utrymme för 
angelägna skattesänkningar, samtidigt som de kan bidra till samhälls
ekonomisk effektivitet på så sätt att de korrigerar brister i den sam
hällsekonomiska prissättningen. Det finns mot denna bakgrund anledning 
att utreda förutsättningarna för ytterligare miljörelatering inom skattesys
temet. Hänsyn måste härvid självfallet tas till andra angelägna mål som 
exempelvis en bibehållen konkurrenskraft och att skattetrycket inte höjs 
av eventuella förändringar. En sådan parlamentarisk utredning kommer 
att tillsättas inom kort. 

I debatten har tankar på en systematisk växling av vissa skatter mot 
mera miljörelaterade framförts. Avsikten är att skatteuttaget ökas på 
aktiviteter som bör dämpas, därför att de har negativa miljöeffekter, och 
därmed kan minskas på verksamhet som bör uppmuntras, t.ex. före
tagande, arbete och sparande. Skatteväxling innebär därmed i sig vare sig 
en sänkning eller höjning av skattetrycket så länge miljöskatten inte 
minskar utsläppen och därmed reducerar skattebasen. 

En ökning av miljöskatterna som finansierar nya utgifter på t.ex. 
miljöns område skulle däremot innebära en höjning av det totala skatte
trycket och utgör därför inte någon skatteväxling. 

Grundtanken med skatteväxlingen är att uppnå två mål, nämligen en 
dämpning av miljöfarlig verksamhet och skattesänkningar på andra 
områden som sammantaget kan ge en rad dynamiska effekter, t.ex. öka 
sysselsättningen. Det är dock inte självklart att dessa båda mål går att 
uppfylla samtidigt. 

En förutsättning för skatteväxling är att utrymme skapas för skatte
sänkningen på t.ex. arbete genom ökad miljöbeskattning. Det innebär en 
övergång från en relativt konstant skattebas (arbete) till en ofta lättflyktig 
skattebas (miljöfarlig verksamhet). En miljöskatt med stark styreffekt 
innebär att skattebasen minskar i takt med den miljöskadliga verksam
heten. Därmed minskar statens intäkter. Detta kan då kompenseras med 
nya skattehöjningar men det finns svårigheter i att bedöma styrkan av 
beteendeförändringar. För att undvika att skattebasen urholkas med 
ökande budgetunderksott som följd, krävs därför att förutsättningarna 
noga undersöks innan förändringar genomförs. 

En säker finansiering kräver att en miljöskatt med en stabil skattebas. 
Detta kan erhållas genom att sätta skattesatsen till en sådan nivå att den 
styrande effekten reduceras, vilket å andra sidan innebär att den positiva 
miljöeffekten minskar. För att skattebasen skall kunna behållas krävs att 
det är relativt svårt att minska utsläppen av de skattepliktiga förorening
arna. Detta inträffar bl.a. när den process som orsakar föroreningarna är 
svår att ersätta. Ett exempel på sådana utsläpp är idag koldioxid. 
Slutsatsen är att det är svårt att på samma gång uppnå en förbättrad miljö 
och samtidigt säkerställa den finansiering som krävs för att kunna sänka 
skatten på arbete. En skatteväxling kan dock innebära en samhällsekono-
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misk förbättring även om utsläppen inte minskar, om skatten motsvarar 
den samhällsekonomiska kostnaden för utsläppen. 

De effekter en växling från skatt på arbete till strängare beskattning av 
miljöfarlig verksamhet får för ekonomin som helhet är oklara. Vilka 
effekter får det på företagen och hur påverkas sysselsättningen? Det råder 
idag delade meningar om huruvida en skatteväxling faktiskt leder till 
ökad sysselsättning. Skatteväxling innebär en relativ prisförändring som 
bidrar till strukturförändringar. Dessa kan på kort sikt leda till utslagning 
av arbetstillfällen i miljöstörande verksamhet, samtidigt som skatte
växlingen skapar förutsättningar för nya miljövänligare verksamheter. 
Därmed blir det också konsekvenser för Sveriges internationella 
konkurrenskraft, framför allt i ett europeiskt perspektiv. Det är därför 
viktigt att olika möjliga effekter på detta område analyseras noggrant 
innan några förändringar görs. 

Det finns inför en eventuell framtida skatteväxling sålunda ett flertal 
frågeställningar som måste belysas. Det är viktigt arr förändringssignaler 
är tydliga och att ridsperspektiver är långt både när det gäller anpassning 
och utvärdering. Frågan om skatteväxling, inom ramen för ett oförändrat 
skattetryck och en bevarad svensk konkurrenskraft, bör därför belysas 
inom ramen för den ovan aviserade utredningen om miljörelaterade 
skatter. 

6 Internationella frågor 

Miljöskatter och svenskt medlemskap i EU 

Frågan om hur den framtida användningen av ekonomiska styrmedel 
eventuellt påverkas vid ett medlemskap i den Europeiska Unionen utreds 
av miljökonsekvensutredningen, som kommer att lägga sitt slutbetänkande 
under 1994. Utredningen om teknisk översyn av energibeskattningen skall 
även anpassa energi- och miljöskatter på bränsleområdet till EU:s regler. 
Här redogörs enbart för de frågor som kommit upp i medlemskapsför
handl ingarna. 

Sedan den inre marknaden genomfördes den 1 januari 1993 har EU 
infört harmoniserade regler för bl.a. oljeprodukter. 

EU :s mineraloljedirektiv förutsätter att endast en skattesats tillämpas 
för resp. oljeprodukt. Sverige har två olika nivåer för beskattning av 
energi, eftersom vår höga skattenivå annars skulle riskera att slå ut den 
konkurrensutsatta industrin. Sverige har därför begärt att få behålla en 
särskild skattenivå för industri och växthusnäring. Den svenska skatteni
vån för industrin och växthusnäringen överstiger klart EU:s miniminivå. 

Sverige har även i förhandlingarna begärt att få behålla skattedifferenti
ering för oljeprodukter med hänsyn till miljöklasser. Mineraloljedirektivet 
anger att alla produkter som används som fordonsbränsle också skall 
beskattas som fordonsbränsle. Även biobränslen som används för 
fordonsdrift skall således beskattas på samma sätt som fossila bränslen. 
I Sverige beskattas metanol eller etanol som blandas i bensin med endast 
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80 öre/liter medan ren etanol för fordonsdrift är skattefri. Inblandning i 
bensin och dieselolja av vegetabiliska produkter är dessutom skattefri. 

Sverige har krävt att även fortsättningsvis få reducera skatten på'- eller 
befria från skatt - motoralkoholer och andra vegetabiliska fordons
bränslen. Av miljöskäl och administrativa skäl energibeskattar inte 
Sverige metan som framställs genom biologiska processer. I övrigt 
beskattas metan som naturgas. I förhandlingarna har därför framställts 
krav om att få behålla möjligheten till skattefrihet för avfallsgas. 

Bland flera av EU:s medlemsländer är intresset för användning av 
miljöskatter stort. Flera medlemsländer har också aviserat utredningar om 
skatteväxling. Holland och Danmark har nyligen genomfört försök med 
skatteväxling. I sammanhanget bör också noteras att EU-kommissionens 
vitbok om tillväxt, konkurrenskraft och sysselsättning framställer 
skatteväxling som en intressant och möjlig åtgärd för att förbättra miljön 
och minska arbetslösheten i Europa. Vitboken godkändes av Europeiska 
Rådet i december 1993 . 

Riokonferensens uppföljning i Sverige 

Regeringen har under hösten 1993 presenterat en proposition om den 
svenska uppföljningen av FN:s konferens om miljö och utveckling år 
1992 (prop. 1993/94: 111). 

I Riodeklarationens princip 16 har länderna kommit överens om att 
enskilda länder skall sträva efter att internalisera miljökostnader genom 
användning av ekonomiska styrmedel. I samma princip uttalas också klart 
förorenarens skyldighet att betala för de skador som uppstår till följd av 
dennes verksamhet. 

I Agenda 21 slås vidare fast att det är nödvändigt att utforma ekono
misk-politiska reformer som främjar en effektiv planering och användning 
av resurser för en hållbar utveckling genom en sund ekonomisk och 
social politik, genom att införliva de sociala och miljömässiga kost
naderna vid prissättning av resurser. Särskilt betonas vikten av att låta 
miljökostnaderna påverka producenternas och konsumenternas beslut, att 
bryta tendensen att miljön behandlas som en "fri nyttighet", och därmed 
skjuta över miljökostnaderna på andra delar av samhället, på andra länder 
eller på kommande generationer. 

Agenda 21 har remissbehandlats. En mycket stor majoritet av 
remissinstanserna stöder ambitionen att internalisera miljökostnader 
genom användning av ekonomiska styrmedel. Flera instanser pekar på 
vikten av att regeringen utarbetar en strategi för användning av ekono
miska styrmedel i miljöpolitiken, samt att det är angeläget att Sverige 
offensivt driver utvecklingen internationellt. 

Som en del av uppföljningen av Riokonferensen pågår mycket lokalt 
arbete i Sverige. Detta beskrivs närmare i den ovan nämnda propositio
nen. 
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Klimatpolitiken 

I samband med FN:s konferens om miljö och utveckling 1992 underteck
nades en ramkonvention om klimatförändringar. Konventionen innebär 
att de industrialiserade länderna som ett första steg åtar sig att till år 2000 
försöka stabilisera utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser. 

Enligt klimatkonventionen skall åtagandena mot klimatförändringar 
kunna vidtas gemensamt av konventionens parter, s.k. joint implementa
tion. Möjligheten till gemensamt genomförande har tagits in i klimatkon
ventionen för att möta kravet på kostnadseffektivitet. Detta innebär att 
konventionens parter inte ser någon motsättning mellan nationella 
ansträngningar och t.ex. regionalt samordnade insatser för att minska 
globala miljöproblem. 

De klimatpolitiska åtgärderna måste utgå från högt ställda krav på 
kostnadseffektivitet. Kostnadsskillnaderna när det gäller att begränsa 
utsläppen av koldioxid mellan länder eller samhällssektorer kan vara 
mycket stora. Länder som redan har genomfört långtgående minskningar 
i användningen av fossila bränslen eller av andra orsaker tillgodoser sitt 
energibehov huvudsakligen utan fossilbränslen uppvisar ofta jämförelsevis 
höga marginalkostnader för att ytterligare minska koldioxidutsläppen. 
Länder med stor andel olja eller kol i sin energiförsörjning eller med en 
ineffektiv energianvändning har däremot ofta små kostnader för en 
minskning av utsläppen från en ofta hög nivå. 

Marginalkostnaderna för att minska koldioxidutsläppen i Sverige är 
höga medan de i flera av våra grannländer och i utvecklingsländerna är 
låga. Detta innebär att det är samhällsekonomiskt mer lönsamt för 
Sverige att göra insatser där kostnaderna är lägst. 

Svavelförhandlingar 

Drygt 80 % av svavelnedfallet i Sverige kommer från andra länder. Det 
är därför uppenbart att vi måste arbeta internationellt för att komma till 
rätta med detta problem. Ett första svavelprotokoll hade som mål att de 
deltagande länderna skulle reducera sina utsläpp med 30 % . Sedan en tid 
tillbaka pågår förhandlingar om ett nytt svavelprotokoll. Ett nytt avtal 
beräknas vara färdigt för undertecknande i juni 1994. 

Protokollet skall baseras på kritiska belastningsgränser, dvs. vad 
naturen tål samt differentierade utsläppsåtaganden och utsläppens 
transportvägar. 

För att erhålla kostnadseffektivitet vad gäller utsläppsminskningar 
grundar sig förhandlingsarbetet på en vetenskaplig modell, i istället för 
som tidigare enhetliga procencuella reduktioner i alla länder. 

Sverige har i förhandlingarna även drivit frågan om gemensamt genom
förande av insatser med andra länder. Sverige skulle då kunna till
godoräkna sig svavelreducerande insatser vi gör i t.ex. Baltikum eller 
Polen. 
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GAIT, handel och miljö 

I Agenda 21 slås fast att handels- och miljöpolitik skall vara ömsesidigt 
stödjande i strävan att uppnå hållbar utveckling. Det sägs också att en 
liberalisering av världshandeln är ett medel för uppnåendet av detta mål. 

Sverige har varit pådrivande i det arbete som numera pågår såväl inom 
GATT som OECD, för att analysera relationerna mellan handels- och 
miljöåtgärder och utreda behovet av eventuella justeringar i det multi
laterala regelverket. 

De svenska utgångspunkterna för detta arbete är: 
Det är lika självklart att miljöaspekter beaktas vid handelspolitiskt 
beslutsfattande som att handelspolitiska aspekter beaktas vid ut
formningen av miljöpolitiska åtgärder. 
Globala och gränsöverskridande problem bör lösas multilateralt och 
inte genom unilaterala handelsåtgärder. 
Regelverket i GATT bör ändras för att ge utrymme för handelsåt
gärder inom ramen för internationella miljökonventioner. 

Den svenska ambitionen är att förhandlingar snarast påbörjas i GATT 
om nödvändiga justeringar av det multilaterala regelverket. Det lycko
samma slutförandet av Uruguayrundan är ett viktigt bidrag från handel
sområdet för uppfyllande av målet om uthållig utveckling. Utvecklings
ländernas möjlighet till handel och därmed till en positiv ekonomisk, 
social och miljömässig utveckling förbättras. Uppgörelsen innebär att ett 
särskilt miljöprogram inrättas och att miljöfrågornas institutionella 
behandling ses över. Sverige verkar för att ge miljöfrågorna en mer 
etablerad plats i GATT, närmast genom upprättandet av en miljökommitte 
i den nya världshandelsorganisationen (WTO). 

Miljön i Central- och Östeuropa 

De gamla planekonomierna har efterlämnat ett arv av förödd miljö, 
ineffektiva, förorenande industrier och gigantiska felsatsningar inom 
jordbruksområdet. Avsaknaden av priser som mått på resursanvändningen 
ledde till ett enormt slöseri med bl.a. insatsvaror vilket medförde ett 
stigande tryck på regionens naturresurser. Effekterna på människors hälsa 
i de mest utsatta områdena är betydande. 

Som ett resultat av den pågående ekonomiska reformprocessen kommer 
en stor del av den gamla industrin att läggas ned. Detta kombinerat med 
högre energipriser kommer att leda till betydande effektivitetshöjningar 
och därmed reduktioner av framför allt luftutsläppen. 

Utsläppen kan dock åter komma att öka när den ekonomiska tillväxten 
tar fart. Det är därför viktigt att miljöaspekterna integreras fullt ut i de 
strukturella reformer som nu genomförs och att en miljövänlig teknologi 
byggs in från början i de investeringar som görs. 

Huvuddelen av de miljöförbättrande åtgärder som vidtas i Central- och 
Östeuropa finansieras av länderna själva, och så måste det vara även i 
fortsättningen. I Ungern och Polen räknar man t.ex. med att internatio-
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nella insatser svarar för ca 5 % av den totala finansieringen. Det 
internationella stödet kan dock spela en avgörande roll genom att 
möjliggöra en högre kvalitet och ett snabbare genomförande av miljöin
satserna. 

Att förbättra miljön, särskilt i Östersjöregionen, är en av huvud
målsättningarna för det svenska östsamarbetet. Östsamarbetet är viktigt 
också för vår egen miljös skull. Minskade utsläpp från Östeuropa 
kommer att bidra till att den svenska miljön förbättras, särskilt för
surningssituationen. 

Den vikt som miljön ges kan dock inte enbart mätas i den andel av 
samarbetsstödet som avsätts till miljöändamål, utan är också avhängigt i 
vilken utsträckning vi lyckas integrera miljöfrågorna i alla delar av 
östsamarbetet. Det är därför viktigt att miljösatsningarna ingår som en del 
i en sammanhållen svensk strategi för samarbetet med Central- och 
Östeuropa. 

För att uppnå en god kostnadseffektivitet är det dessutom väsentligt att 
de svenska insatserna nära samordnas med andra internationella insatser. 
Genom att initiera och delta i sådana insatser kan Sverige fungera som 
katalysator för bidrag från andra länder till för oss angelägna ändamål. 

Östersjöprogrammet, som syftar till att återställa den ekologiska 
balansen i Östersjön, utgör exempel på ett pragmatiskt inriktat samarbete 
omfattande såväl berörda länder i öst och väst som de internationella 
finansiella institutionerna. Genom en samverkan mellan bilaterala och 
multilaterala insatser är det möjligt att ta ett samlat grepp på Östersjöns 
miljö. 
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Bilaga 2 till budgetpropositionen 1994 

Statschefen och regeringen 
(första huvudtiteln) 

A. Kungliga hovstaten 

A 1. Hans Maj :t Konungens och det Kungliga husets hov
hållning 

1992/93 Utgift 
1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

24 677 ()()() 
24 677 ()()() 
30 085 ()()() 

Från anslaget bekostas statschefens officiella funktioner. Bl.a. avlönas 
ca 60 anställda. 

Myndigheter under Försvarsdepartementet har sedan länge utfört 
fl.ygtransporter för den kungliga familjens officiella resor inom och 
utom landet. Kostnaderna för sådana fl.ygtransporter belastar för närva
rande anslag under fjärde huvudtiteln (Försvarsdepartementet). Rege
ringen anser att kostnaderna i fortsättningen bör belasta detta anslag. En 
sådan omläggning ger en tydligare kostnadsbild och ett mer renodlat 
beställaransvar för fl.ygtransportema. Anslaget bör för detta ändamål 
räknas upp med 4,8 miljoner kronor. En motsvarande minskning görs 
av anslag under fjärde huvudtiteln. 

Regeringen beräknar anslaget för nästa budgetår till 30 085 000 
kronor, vilket utöver överföringen av medel från fjärde huvudtiteln 
motsvarar pris- och löneomräkning av innevarande budgetårs anslag. 

Enligt vad regeringen erfarit pågår en organisationsöversyn inom de 
kungliga hov- och slottsstatema. Resultatet av översynen kan ge an
ledning att ändra anslagsstrukturen. Regeringen återkommer i så fall till 
riksdagen i frågan. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Hans Maj:t Konungens och det Kungliga husets hovhållning för 
budgetåret 1994/95 anvisar ett förslaganslag på 30 085 000 kr. 
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B. Kungliga slottsstaten 

B l. De kungliga slotten: Driftkostnader 

1992/93 Utgift 
1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

29 174 333 
28 638 000 
29 416 000 

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 representationslo
kaler och kontor. I Stockholms slott finns bl.a. Riksmarskalksämbetet, 
Hovmarskalksämbetet, Hovförvaltningen, Ståthållarämbetet och Hus
gerådskammaren med Bernadottebiblioteket. Vissa delar av slottet visas 
för allmänheten. En del av Drottningholms slott används av kungen och 
hans familj som bostad och en annan del visas för allmänheten. I Ulriks
dals slott har lokaler upplåtits för Världsnaturfonden. Slottet har även 
öppnats för allmänheten och används delvis för utställningar. I anslut
ning till slottet finns en utställningslokal för drottning Kristinas krö
ningsvagn och i det s.k. Orangeriet finns ett skulpturmuseum. Haga 
slott används som bostad för prominenta gäster från utlandet. Grips
holms 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 allmänheten. 

Riksmarskalksämbetet 

Riksmarskalksämbetet föreslår med hänvisning till en framställning från 
Ståthållarämbetet ett anslag på 30,5 miljoner kronor för budgetåret 
1994/95. 

Riksrevisionsverkets revisionsberättelse innehåller inga invändningar. 

Regeringens överväganden 

Regeringen beräknar anslaget för nästa budgetår till 29 416 000 kronor, 
vilket motsvarar pris- och löneomräkning av innevarande års anslag. 

Förslag till rik..'idagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till De kungliga slotten: Driftkostnader för budgetåret 1994/95 an
visar ett förslagsanslag på 29 416 000 kr. 
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B 2. Kungliga husgerådskammaren 

1992/93 Utgift 
l 993/94 Anslag 
l 994/95 Förslag 

11 160 177 
10 803 ()()() 
11 058 ()()() 

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 och dylikt. 

Av medel från detta anslag avlönas ca 40 anställda. 

Riksmarskalksämbetet 

Riksmarskalksämbetet föreslår med hänvisning till en framställning från 
Husgerådskammaren ett anslag på 21 372 000 kronor för budgetåret 
1994/95. Av det föreslagna beloppet är 7 665 000 kronor beräknat 
engångsvis. 

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 tillförts ökade 
resurser för detta ändamål. 

I sin framställning begär nu Husgerådskammaren inom ramen för 
långtidsplaneringen ytterligare resursförstärkningar. Vidare föreslår 
Husgerådskammaren att särskilda medel anvisas för nyanskaffning av 
möbler, textilier m.m. samt för förbättrade vårdinsatser av de Bernadot
teska familjestiftelsernas bestånd av möbler, konst och konsthantverk. 

Riksrevisionsverkets revisionsberättelse innehåller inga invändningar. 

Regeringens övervägaiideri 

Regeringen har genom särskilt beslut år 1993 ställt 1 miljon kronor till 
Husgerådskammarens forfogande från anslaget Bidrag till utvecklings
arbc:te inom kulturorrirådet under elfte huvudtiteln (Kulturdepartemen
tet). Beloppet skall användas för sysselsättningsskapande åtgärder med 
konservering och vård av möbler och konstföremål på de kungliga 
slotten, 

Regeringen beräknar anslaget för nästa budgetår till 11 058 000 
kronor, vilket motsvarar pris- och löneomräkning av innevarande bud
getårs anslag. 
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Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Kungliga husgerådskammaren för budgetåret 1994/95 anvisar ett 
förslagsanslag på l l 058 000 kr. 
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C. Regeringen 

Ny anslagsstruk-tur för regeringskansliet 

Regeringens förslag: 

De nuvarande anslagen på statsbudgeten till departementen - utom 
Utrikesdepartementet - och regeringskansliets övriga delar, ansla
gen till utredningar m.m. samt ytterligare ett antal anslag med nära 
anknytning till verksamheten i regeringskansliet förs samman till 
ett gemensamt anslag för regeringskansliet budgetåret 1994/95. 
Anslaget Utrikesförvaltningen, i vilket ingår såväl Utrikesdeparte
mentet som utrikesrepresentationen, behålls. 

Bakgrund till regeringens förslag: Den institutionella ramen för rege
ringens arbete anges i 7 kap. l § regeringsformen. Där föreskrivs att 
det för beredning av regeringsärenden skall finnas ett regeringskansli i 
vilket ingår departement för skilda verksamhetsgrenar samt att regering
en fördelar ärenden mellan departementen. Grundlagsbestämmelsema är 
således mycket kortfuttade och allmänt hållna. Bestämmelserna är med 
avsikt utfom1ade på detta sätt för att ge regeringen ett. stort eget hand
lingsutrymme i frågor som rör regeringsarbetets organisation och be
drivande. 

Regeringskansliet består för närvarande av Statsrådsberedningen, vars 
uppgift är att biträda statsministern och övriga statsråd om dessa inte 
biträds av något departement, tretton departement med uppgift att be
reda regeringsärenden samt det gemensamma förvaltnings- och arbets
givarorganet Regeringskansliets förvaltningskontor. Den närmare orga
nisationen av regeringskansliet framgår av departementsförordningen 
(1982: 1177), förordningen (1982: 1282) med instruktion för Utrikes
departementet och förordningen (1988:1147) med instruktion för Rege
ringskansliets förvaltningskontor. 

Riksdagen anvisar medel till departementen samt Statsrådsberedning
en och Regeringskansliets förvaltningskontor över femton olika anslag, 
som är uppförda under tretton huvudtitlar på statsbudgeten. Under var 
och en av dessa huvudtitlar finns vidare anslag till utredningar m.m. 
från vilka främst bekostas de kommitteer och särskilda utredare som 
statsråden tillkallar efter regeringens särskilda bemyndiganden, men 
även vissa andra kostnader för utredningar av olika slag samt utvärde
ringar och uppföljningar m.m. Under de anslagsgrupprubriker (s.k. 
littera) som inleder departementshuvudtitlama på statsbudgeten finns 
dessutom i vissa full anslag till specialattacheer som är placerade i 
utlandet, i regel i anslutning till Sveriges beskickningar och delegatio
ner. För Utrikesdepartementets vidkommande bekostas verksamheten av 
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ett anslag som är gemensamt för Utrikesdepartementet och den svenska 
utrikesrepresentationen. 

Regeringen beslutar själv om indelningen i departement, medan 
riksdagen anvisar anslag till departementen. Denna ordning innebar 
tidigare bl.a. att mera betydande omorganisationer inte kunde genom
föras förrän riksdagen anvisat anslag till nya departement eller medgett 
en disposition av anvisade anslag på så sätt att en tänkt departementsin
delning kunde genomföras. För att göra det möjligt att undvika kompli
cerade övergångslösningar under den förhållandevis långa tid det tar att 
få till stånd ett riksdagsbes!U:t medgav emellertid riksdagen år 1991 att 
regeringen, vid organisatoriska förändringar inom regeringskansliet som 
hänger samman med omfördelningar av arbetsuppgifterna, får disponera 
anvisade anslag till departement och utredningar m.m. på ett annat sätt 
än det för vilket anslagen beräknats (prop. 1990/91: 100 bil. 2, bet. 
1990/91 :FiU20, rskr. 1990/91: 132). En förutsättning för detta är dock 
att den samlade anslagssumma som riksdagen anvisat för regeringskans
liet som helhet inte överskrids annat än i mycket begränsad omfattning. 

Även riksdagens bifall till regeringens förslag i 1993 års komplette
ringsproposition (prop. 1992/93: 150 bil. 6, bet. 1992/93 :FiU30, rskr. 
1992/93:454) ökade regeringens möjligheter att fortlöpande anpassa 
regeringskansliets organisation och arbetsformer till ändrade förhållan
den. Regeringen gavs genom detta beslut möjlighet att merbelasta an
slagen till departementen under förutsättning att anslaget till Regerings
kansliets förvaltningskontor i samma mån inte utnyttjades. För att ytter
ligare öka flexibiliteten i regeringskansliets organisation anvisade riks
dagen samtidigt för innevarande budgetår ett reservationsanslag på 50 
miljoner kronor för regeringskansliets gemensanuna ändamål och för 
oförutsedda, angelägna insatser. 

Skälen för regeringens förslag: De motiv som låg bakom de åtgärder 
riksdagen beslutade om vid riksmötena 1990/91 och 1992/93 grundades 
på uppfattningen att regeringskansliet skall vara en samlad resurs för 
regeringen vid regeringsärendenas beredning, även om det organisato
riskt skall vara uppdelat i olika departement för skilda verksamhets
grenar. Bemyndigandet från år 1991 har också underlättat de ändringar 
i departementsorganisationen som vidtagits under senare tid. 

Enligt regeringens mening är det angeläget att gå vidare på den in
slagna vägen. Regeringskansliets arbete är nu mer än tidigare präglat av 
snabba nationella och internationella förändringar. Det statsfinansiella 
läget ställer krav på långtgående omställningar inom hela den offentliga 
sektorn. Fortsatt avreglering och delegering samt utveckling av mål
och resultatstyrning kräver nya arbetssätt och förutsätter en ny rollför
delning mellan regeringen och förvaltningsmyndigheterna. Bolagisering 
och privatisering av delar av statlig verksamhet samt strävandena att 
öppna den offentliga sek'1:orn för konkurrens ändrar fortlöpande förut
sättningarna för verksamheten. EES-avtalet och ett EU-medlemskap för 
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Sverige får vittgående konsekvenser för arbetet i hela den svenska 
statsförvaltningen, men framför allt i regeringskansliet. Mycket talar för 
att de ändringar av verksamhetsförutsättningarna som här angetts bara i 
grova drag kommer att kräva förändringar av regeringskansliets organi
sation och arbetsformer, t.ex. i fråga om antalet departement och grän
serna för deras ansvarsområden. Men ännu finns inte tillräckligt under
lag för sådana överväganden. Uppenbart är emellertid att man redan nu 
måste öka möjligheterna att fortlöpande anpassa regeringskansliets 
organisation och dess insatser till de krav på flexibilitet som ställs på 
den högsta ledningen av statsförvaltningen i den omställningsperiod som 
Sverige nu är inne i. 

Det bästa sättet att uppnå ökad flexibilitet och samtidigt markera att 
regeringskansliet skall vara en samlad resurs för beredningen av rege
ringsärenden är att föra samman anslagen till departementen och ut
redningarna samt de anslag i övrigt som bekostar verksamhet i rege
ringskansliet. En sådan ordning stämmer väl överens med det synsätt på 
regeringens rätt att bestämma över sin organisation som konunit till 
uttryck i den inledningsvis refererade grundlagsbestämmelsen. 

Också den nuvarande inriktningen på ökad mål- och resultatstyrning 
visar att statsmakterna har övergett den tidigare mycket detaljerade 
utgiftsprövningen och numera inriktar sig på en budgetprövning av mer 
principiell karaktär. 

Det finns skäl att här erinra om Riksdagsutredningens strävan att på 
olika sätt reformera riksdagens arbete med budgetregleringen. En viktig 
fråga i det sammanhanget har varit omfattningen av budgetproposi
tionen. Enligt utredningens uppfattning bör antalet anslag begränsas och 
presentationen mer än hittills knyta an till de förändringar som regering
en vill uppnå. 

De nuvarande anslag, som enligt regeringens mening inte bör finnas 
kvar i statsbudgeten utan ersättas av ett nytt anslag, är följande: 

andra huvudtiteln: 

A l Statsrådsberedningen, ramanslag 
A 2 Justitiedepartementet, ramanslag 
A 3 Utredningar m.m., ramanslag 
A 5 Gemensamma ändamål för regeringskansliet 

m. m., reservationsanslag 

fjärde huvudtiteln: 

A l Försvarsdepartementet, ramanslag 
A 2 Utredningar m.m., ramanslag 
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femte huvudtiteln: 

A l Socialdepartementet, ramanslag 
A 2 Utredningar, utveckling, samverkan, 

ramanslag 

sjätte huvudtiteln: 

A l Kommunikationsdepartementet: ramanslag 
A 2 Utredningar m.m., ramanslag 

sjunde huvudtiteln: 

A 1 Finansdepartementet, ramanslag 
A 2 Ekonomiska råd, förslagsanslag 
A 3 Utredningar m.m., ramanslag 
E 6 Regeringskansliets förvaltningskontor, 

ramanslag 

åttonde huvudtiteln: 

A 1 Utbildningsdepartementet, ramanslag 
A 2 Utredningar m.m., ramanslag 

nionde huvudtiteln: 

A l Jordbruksdepartementet, ramanslag 
A 2 Lanthruksråd, förslagsanslag 
A 3 Utredningar m.m., ramanslag 

tionde huvudtiteln: 

A l Arbetsmarknadsdepartementet, ramanslag 
A 2 Utredningar m.m., reservationsanslag 
A 4 Arbetsmarknadsråd, förslagsanslag 

elfte huvudtiteln: 

A l Kulturdepartementet, ramanslag 
A 2 Utredningar m.m., ramanslag 

tolfte huvudtiteln: 

A l Näringsdepartementet, ramanslag 
A 2 Utredningar m.m., ramanslag 
A 3 Industriråd/industriattache, 

ramanslag 
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trettonde huvudtiteln: 

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

fjortonde huvudtiteln: 

A l Miljö- och naturresursdepartementet, 
ramanslag 

A 2 Utredningar m.m., reservationsanslag 

Utrikesdepartementets verksamhet budgeteras gemensamt med verksam
heten vid utlandsmyndighetema. En sådan sektoriell budgetering är 
naturlig med tanke på det sätt verksamheten bedrivs. Något motsvaran
de arbetssätt förekommer inte när det gäller övriga departement. Det 
finns därför enligt regeringens mening anledning att i detta sammanhang 
särbehandla Utrikesdepartementet i förhållande till regeringskansliets 
verksamhet i övrigt. Tredje huvudtitelns anslag Utrikesförvaltningen bör 
således finnas kvar. Däremot kan med detta anslag sammanföras andra 
anslag på tredje huvudtiteln som har nära anknytning till verksamheten 
inom Utrikesdepartementet och utrikesförvaltningens övriga delar. 

Den förordade ordningen innebär för departementen inte någon annan 
ändring än en rent anslagsteknisk. Någon ändring i departementens 
ställning sker inte. Från det enskilda departementets synpunkt innebär 
förslaget i praktiken inte någon ändring vad gäller ansvaret för de egna 
resurserna och den egna verksamheten. Oförutsedda, angelägna upp
gifter kan dock lättare mötas genom insatser av särskilda resurser. 
Anslagsomläggningen medför inte några ändringar av de ekonomiad
ministrativa rutinerna i departementens verksamhet. Likaså kommer den 
nuvarande budgetprocessen med prövning av medelsbehov i en dialog 
mellan departementen och Finansdepartementets budgetavdelning att 
finnas kvar, såväl när det gäller medel för departementens förvaltnings
kostnader som för den utre<lningsverksarnhet de förutser. Däremot 
kommer fördelningen av medel på olika departement inte längre alt ske 
genom riksdagsbes\ut utan genom regeringens beslut i regleringsbrev. 

Det nya anslaget bör ha anslagsbeteckningen ramanslag, vilket nume
ra är den vanliga anslagsformen för statlig verksamhet av denna karak
tär och som en stor del av de nuvarande anslagen redan har. I några fall 
- när det gäller anslag till utredningar m.m. och anslaget till gemensam
ma ändamål för regeringskansliet - är dock anslagsfonnen reservations
anslag. I dessa fall bör de medelsreservationer som kan finnas på an
slagen vid utgången av budgetåret 1993/94 tillföras det nya ramanslaget 
Regeringskansliet m.m. Även eventuella anslagssparanden och utnyttja
de krediter på de tidigare ramanslagen bör föras över till det nya ram
anslaget. Avsikten med detta är att respektive departement skall kunna 
utnyttja de vid övergången befintliga medelsreservationema, anslagsspa-
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randena och anslagskreditema även när deras verksamhet i fortsättning
en bekostas från det nya, sanunanslagna anslaget. 

Frågan om var i statsbudgeten det nya anslaget till regeringskansliet 
skall föras upp är närmast riksdagens sak att avgöra inom ramen för 
budgetregleringen och statsbudgetens upprättande. Anslaget är inte 
särskilt hänförligt till någon av de sektorer av statsförvaltningen, vilkas 
gränser dras upp av departementens verksamhetsområden, och det är 
knappast rimligt att skapa en ny huvudtitel på statsbudgeten för detta 
ändamål. Regeringen förordar därför att anslaget förs upp under en 
särskild grupprubrik under statsbudgetens första huvudtitel, vid sidan av 
de redan befintliga som avser de kungliga hov- och slottsstatema. Be
nämningen på första huvudtiteln bör därvid ändras till Statschefen och 
regeringen. I förslaget till statsbudget är det nya anslaget uppfört på 
detta sätt. 

Anslagsberäkning för budgetåret 1994/95 

C 1. Regeringskansliet m.m. 

Nytt anslag (förslag) I 687 419 000 

En samlad beräkning av de medel, som från olika håll på statsbudgeten 
för innevarande budgetår står till regeringens förfogande för de ändamål 
som avses bli tillgodosedda från detta anslag, uppgår till ca 1 668 
miljoner kronor. Av detta belopp utgör ca 314 miljoner kronor, dvs. 
knappt en femtedel, kostnader för utredningsverksamhet, huvudsakligen 
inom kommitteväsendet. Medlen fördelar sig på följande sätt när det 
gäller Statsrådsberedningen och departementen: 

Statsrådsberedningen 
Justitiedepartementet 
Försvarsdepartementet 
Socialdepartementet 
Kommunikationsdepartementet 
Finansdepartementet 
Utbildningsdepartementet 
Jordbruksdepartementet 
Arbetsmarknadsdepartementet 
Kulturdepartementet 
Näringsdepartementet 
Civildepartementet 
Miljö- och naturresursdepartementet 

49 224 ()()() 
93 429 ()()() 
71 252 ()()() 

135 209 ()()() 
77 016 ()()() 

170 216 ()()() 1 

65 160 000 
49 291 000 
62 180 000 
51 249 000 
71046000 2 

62 510 000 
81 618 ()()() 3 

1 Därutöver föreslås på tilläggsbudget 8 000 000 kr (prop. 1993/94: 105). 
2 Därutöver föreslås på tilläggsbudget 300 000 kr (prop. 1993/94: 105). 
3 Därutöver föreslås på tilläggsbudget 10 200 000 kr (prop. 1993/94:105). 

Prop. 1993/94: 100 
Bil. 2 

12 



För budgetåret 1994195 beräknas under det nya anslaget medel för 
departementens - utom UD - resor i samband med internationella för
handlingar. Sådana kostnader har tidigare betalats från tredje huvud
titelns anslag Särskilda förhandlingar med annan stat eller inom interna
tionell organisation, vilket anslag inte finns med i förslaget till statsbud
get för nästa budgetår. Vidare har ökade medel beräknats för att följa 
verksamheten inom internationella organ och annat svenskt deltagande i 
det internationella samarbetet samt för kompetensutveckling inom rege
ringskansliet. 

I det avtal som nu gäller för statligt anställda (RALS 1993-95) har 
avtalats att varje myndighet fr.o.m. den l april 1995 skall göra avtalad 
avsättning till Trygghetsstiftelsen. Under anslaget har medel beräknats 
för departementens m.fi. avsättningar för detta ändamål. Det nuvarande 
anslaget Trygghetsåtgärder för statsanställda på sjunde huvudtiteln tas 
bort ur statsbudgeten. 

Den beräknade omfattningen av utredningsverksamheten under nästa 
budgetår har stor betydelse för medelsbehovet under detta anslag. Kom
mitteberättelsen (skr. 1993/94: 103), som överlämnas samtidigt med 
denna proposition, innehåller en redovisning av kostnaderna för pågåen
de och under år 1993 avslutade kommitteer och för utvecklingen av 
kostnaderna för kommitteväsendet totalt sett under de senaste budgetå
ren. 

Sammantaget beräknas medelsbehovet under nästa budgetår för detta 
anslag till l 687 419 000 kr. Av detta belopp utgör 14 miljoner kronor 
ett engångsbelopp som hänger samman med evakuering av Arvfurstens 
palats under en ombyggnad nästa budgetår och ökad ADB-drift inom 
regeringskansliet. 

Alla departement kommer fr.o.m. nästa budgetår att tillämpa bestäm
melserna om räntebeläggning av statliga medelsftöden när det gäller 
medel för förvaltningskostnader. Departementen kommer att tilldelas 
räntekonton med kredit i Riksgäldskontoret och medel från detta anslag 
kommer att föras till dessa konton. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
l. till Regeringskansliet m. m. för budgetåret 1994/95 anvisar ett 
ramanslag på l 687 419 000 kr, 
2. medger att utgående reservationer på de nuvarande reservations
anslagen till Utredningar m.m. under tionde och fjortonde huvudtit
larna samt Gemensamma ändamål för regeringskansliet m.m. får dis
poneras i enlighet med vad som anförts, 
3. godkänner det som regeringen förordar om överföring av anslags
sparande och anslagskrediter på de tidigare ramanslagen till ramansla
get Regeringskansliet m.m. 
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Register 

3 
3 

4 
4 
5 

7 
12 

A. Kungliga hovstaten 
l Hans Maj:t Konungens och det 
Kungliga husets hovhållning 

B. Kungliga slottsstaten 
l De kungliga slotten: Driftkostnader 
2 Kungliga husgerådskammaren 

C. Regeringen 
l Regeringskansliet m.m. 

Totalt för Statschefen och regeringen 

30 085 ()()() 
30 085 000 

29 416 ()()() 
11 058 ()()() 
40 474 000 

l 687 419 ()()() 
1 687 419 000 

1757978 000 

Prop. 1993/94: 100 
Bil. 2 

14 





gotab ·~5515. Stocl-.!lo!rT1 199? 
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1993/94: 100 Bilaga 3 

Justitiedepartementet 
(andra huvudtiteln) 
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Bilaga 3 till budgetpropositionen 1994 

Justitiedepartementet 
(andra huvudtiteln) 

I Allmänt 

1.1 Ansvarsområdet: Rättssamhället, rättssäkerheten och rätl<itrygg
heten 

Justitiedepartementet bereder lagstiftningsärenden på många områden som 
är centrala för rättssamhället. Först och främst bör grundlagarna nämnas. 
Departementet handlägger också viktiga delar av den lagstiftning som reg
lerar de enskilda medborgarnas förhållande till staten och andra offentliga 
organ. Hit hör bl.a. straftlagstiftningen, de regler som styr polisens, 
åklagarnas och kriminalvårdens verksamhet samt reglerna om förfarandet 
vid våra domstolar. Andra betydelsefulla områden är lagregler om en
skildas inbördes förhållanden, t.ex. inom familjerätten, köprätten, bolags
rätten, fastighetsrätten och immaterialrätten. 

Till Justitiedepartementets verksamhetsområde hör bl.a. domstolsväsen
det, åklagarväsendet, polisen och kriminalvården, alltså de kärnfunktioner 
i samhället som utgör huvudparten av rätLwäsendet. 

Verksamheten på Justitiedepartementelc;; område är således grundlägg
ande för den enskildes rättssäkerhet och rätl'itrygghet, dvs. den enskildes 
självklara krav på trygghet för liv, hälsa, integritet och egendom. Rättc;;
säkerheten ställer krav på bl.a. likformighet och förutsebarhet i normgiv
ning och rätlc;;tillämpning. Rättstryggheten uppnås främst genom effektivi
tet i brotlc;;bekämpningen. 

Det nödvandiga förnyelsearbetet inom den offentliga sektorn berör 
också rätt,.samhället, som måste stå välrustat inför framtiden. Ambitionen 
är att ytterligare förbättra användningen av rättsväsendets begränsade 
resurser och därigenom förstärka den enskildes rättssäkerhet och rättc;;
trygghet. 

~ 
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1.2 Förnyelsen av rättssamhället 

Några huvudpunkter: 
Rättssamhället skall befästas och stärkas ytterligare. 
Grundlagsskyddet för äganderätten samt för närings- och 
yrkesfriheten förbättras och Europakonventionen om mänskliga 
rättigheter blir en del av den svenska rätten. 
Grundlagsändringar möjliggör ett svenskt EU-medlemskap. 
Personvalsinslaget i valsystemet skall öka. 
Domstolsväsendet reformeras. 
Närpolisverksamhet, dvs. en förbättrad kvarterspolis, utvecklas 
i hela landet. 
Brottsbekämpningen effektiviseras hos polis och åklagare, bl.a. 
föreslås medel för 30 nya EKO-åklagare. 
Brottsoffrens ställning stärks och en brottsofferfond inrättas. 
Reformer på bostadspolitikens område sätter den enskilde i 
centrum. 

Den nuvanmde regeringen bedriver ett omfattande arbete som syftar till 
att reformera rättssamhället i väsentliga delar. Många aktuella reform
frågor rör en stärkt rättstrygghet och rättssäkerhet och har sin bakgrund 
i uppfattningen att en negativ utveckling måste vändas. Vissa frågor har 
sin bakgrund i den ökande internationaliseringen, där Sveriges samarbete 
med EU-staterna står i förgrunden. Andra hänger samman med krav på 
största möjliga effektivitet i utnyttjandet av rättsväsendets resurser i en 
tid då dessa knappast kan ökas totalt sett. Sammantaget innebär reform
arbetet att rätt<>säkerheten och rättstryggheten skall stärkas, brotl<>ligheten 
bekämpas med kraft och rättsväsendet utnyttjas effektivt. 

Det finns anledning att redan inledningiwis nämna några viktiga frågor, 
som senare kommer att behandlas mera i detalj. 

Äganderätten samt närings- och yrkesfriheten är av grundläggande be
tydelse i vårt samhällssystem men har hittills inte reglerats på ett lika ut
tryckligt sätt i det svenska grundlagsskyddet för medborgerliga fri- och 
rättigheter som i andra länders konstitutioner. På grundval av Fri- och 
rättighetskommittens arbete föreslår regeringen att regeringsformens be
stämmelser byggs ut på denna punkt. Kommitten fort.,ätter sitt arbete 
med att överväga om domstolskontrollen av förvaltningsbeslut kan 
utökas. Kommittens uppdrag i denna del har sin bakgrund i Sveriges 
deltagande i det europeiska samarbetet som ställer krav på domstols
prövning av frågor som hos oss förut har prövats enbart av förvaltnings
myndigheter och regeringen. I integrationsarbetet ingår också det uppdrag 
som fullgjort<> av Grundlagsutredningen inför EG och som följts upp 
genom förslag till grundlagsändringar som skall möjliggör-.t ett svenskt 
medlemskap i EU. Här kan vidare nämnas de förslag regeringen lagt 
fram om ett ökat inslag av personval i det svenska valsystemet, en 
förändring som skall ge medborgarna bättre möjligheter att påverka vilka 
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som skall representera dem i de politiska församlingarna. De nu nämnda 
förslagen har lagts fmm i bred enighet mellan riksdagspartierna. 

Domstolsväsendet skall stå väl rustat inför framtiden. Ett omfattande 
översynsarbete syftar till att se till att domstolarna kan utnyttjas på ett så 
rationellt sätt som möjligt. Detta är av betydelse inte minst för den en
skilde, som skall kunna få sin sak behandlad på ett så rättssäkert 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. Förvaltningsdomstolarna handlägger ofta mål 
av stor vikt för den enskilde, vare sig det gäller frihetsberövanden, 
sociala förmåner, skatter eller annat som påverkar hans civila rättigheter 
och skyldigheter. 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 göm att 
detta kan hantera en ökande måltillströmning och nya arbetsuppgifter som 
delvis hänger samman med internationaliseringen på rättsområdet. Därför 
genomförs nu successivt åtgärder som består i att överföra uppgifter som 
inte består i rättskipning från domstolar till förvaltningsmyndigheter, göra 
en bättre fördelning av måltyper mellan de allmänna domstolarna och de 
allmänna förvaltningsdomstolarna, bredda länsrätternas behörighet så att 
de blir allmänna förvaltningsdomstolar i mem egentlig betydelse än för 
närvarande, begränsa måltillströmningen till överinstanserna utan att ge 
avkall på rättssäkerhet<>kmven samt så långt det är möjligt avskaffa spe
cialdomstolar. För åklagarväsendet arbetas med förändringar med liknan
de syften, vilka tar sikte på bl.a. renodling och organisationsförändring
ar. 

Hc)ga krav måste ställas på straffiagstiftningens fasthet och konsekvens. 
En allmän inriktning vid kommande översyn av stmffrätten skall vara att 
straff skall vara förbehållet sådana förfaranden för vilka straffrättsliga 
sanktioner verkligen behövs. Det innebär också att statsmakterna måste 
reagera med skärpa mot särskilt sådana brott som hårt drabbar den en
skilde. Regeringen tänker då på exempelvis våldsbrott och narkotikabrott. 

Påföljdssystemet är centralt i straffiagstiftningen. Snabba, tydliga och 
konsekventa reaktioner på brott är av stor betydelse för förnnkringen av 
straffiagstiftningen i allmänhetens rättsmedvetande och för att påföljds
systemet skall verka avhållande på människors brottsbenägenhet. Av sär
skilt stor betydelse är samhället<> reaktion på brott av ungdomar. Arbetet 
med lämnade förslag till förändringar av åtgärderna mot unga lagöver
trädare pågår. 

Polisen har en centrnl roll i rättssamhället. Det är viktigt att arbetet 
med att rationalisera och effektivisera polisens verksamhet drivs vidare 
med krnft. Det måste utvecklas en närpofo,-verksamhet som bygger på 
ökad synlighet och tillgänglighet samt på ett förebyggande, problemorien
terat polisarbete i närn samverkan med de människor som finns i lokal-
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samhället. Detta innebär att den nuvarande kvarterspolisverksamheten 
utvecklas och förbättras. Samtidigt måste den brottsutredande verksam
heten utvecklas i takt med att kriminaliteten blir allt grövre men också 
allt mer sofistikerad. Det internationella polissamarbetet och polisens för
måga att effektivt bekämpa den internationella och organiserade brottslig
heten måste utvecklas. 

Den ekonomiska brottsligheten utgör ett fortsatt, allvarligt problem. 
Det brett upplagda arbetet med effektiviseringar, ökad flexibilitet, inklu
sive ianspråktagande av extern expertis och utökat myndigheL-;samarbete, 
fortsätter. För att bekämpa den ekonomiska brotL'iligheten bör medel för 
ytterligare 30 åklagare tillföras åklagarväsendet. 

Inom kriminalvården pågår sedan några år ett omfattande förändrings
arbete vid såväl kriminalvårdsanstalterna som häktena och frivården. 
Arbetet syftar till att skapa en rationellare kriminalvård samtidigt som 
kvaliteten skall förbättrns. Det sker bl.a. genom att tillsynspersonalen får 
ansvarsfullare arbetsuppgifter genom att s.k. kontaktmannaskap införs. 
Fängelseutredningen har gjort en genomgripande översyn av kriminal
vården i anstalt. Utredningens förslag har remissbehandlats och bereds 
nu vidare inom Justitiedepartementet. Utvecklingsarbetet inom frivården 
är inriktat på åtgärder som kan effektivisern skyddstillsynen i dess olika 
former. Frivården föreslås även få ansvaret för den försöksverksamhet 
med intensivövervakning med elektronisk kontroll som planeras. 

Gärningsmännen har länge stått i centrum i kriminalpolitiken, och 
brottsoffren har kommit i skymundan. Nu har brottsofferfrågorna getL<> 
starkt ökad vikt, och åtskilliga reformer görs i syfte att stärka ställningen 
för dem som utsatL'i för brott. Det är fråga om ett brett upplagt arbete. 
En huvudpunkt i detta är inrättandet av en brotL'iofferfond. 

Inom civilrätten pågår ett omfattande reformarbete avseende bl.a. aktie
bolagsrätt, regler för stiftelser, immaterialrätt och tnmsporträtt. 

För den enskilde medborgaren är bostadspolitiken av stor betydelse. 
Bostadspolitiken inriktas på att alla skall ha möjlighet till en brn bostad 
till ett rimligt pris. Inom JustitiedepartementeL.., område vidtas flern olika 
åtgärder beträffande bostadslagstiftningen. Bl.a. pågår arbete på en re
form som stärker de enskilda hyresgästernas ställning, bl.a. genom änd
ringar i hyresförhandlingslagen. Enskilda hyresgäster skall ges möjlighet 
att stå utanför det kollektiva hyresförhandlingssystemet. Inom Justitiede
partementet övervägs vidare frågan om införande av en form av ägar

lägenheter. 
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1.3 Internationellt samarbete 

Några huvudpunkter: 
Svensk rätt förändras på vissa områden till följd av EES-avtal
et och inför ett EU-medlemskap. 
Samarbetet inom Norden, Europarådet, FN m.fl. inter
nationella organ fortsätter. 
Sverige lämnar bidrag till utvecklingen i Central- och Öst
europa på det rättsliga området. 
Sverige tar initiativ till ett internationellt samarbete för att be
kämpa brott i Östersjöregionen. 

Under de senaste åren har lagstiftningsarbetet i Justitiedepartementet i 
hög grad kommit att rörn den anpassning av svensk rätt till EG:s rätts
system som följer av de åtaganden som Sverige gör genom det s.k. EES
avtalet. Sålunda har stora delar av den centrnla 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-av
talet fått anstånd under viss tid med att genomförn de behövliga lag
ändringarna. Arbetet med att anpassa ~vensk rätt på dessa områden till 
EG-rätten kommer därför att fortsätta under år 1994. 

De förändringar som kan föranledas av ett svenskt medlemskap i EU 
har också stor aktualitet på grund av Sveriges medlemskapsansökan. En 
interdepartemental arbetsgrupp, Gränskontrollgruppen, har i slutet av år 
1993 redovisat en bred genomlysning av konsekvenserna av ett EU-med
lemskap när det gäller gränskontroll, bekämpning av internationell brott<;
lighet m.m. Därefter har tillsatt<; två utredningar inom kommitteväsendet 
med uppdrag att mera i detalj överväga frågor om den yttre gränskon
trollen respektive narkotikabekämpning m.m. i ett EU-perspektiv. Härtill 
kommer ett omfattande arbete att förändra och utveckla de rättsliga och 
polisiärn kontakterna med länder inom EU, inom ramen för den s.k. 
tredje pelaren. 

Men även andra internationella frågor än sådana som rör förhållandet 
till EU får betydelse för svensk rätt. Inom flera olika internationella 
organisationer medverkar Sverige i arbete på blivande internationella 
överenskommelser som kan få stor prnktisk betydelse även för ~vensk 
rättsutveckling. Så är t.ex. fallet inom olika organ inom FN-systemet -
IAEA (atoman!>varighet), IMO (ajörätt), UNCITRAL (handelsrätt) och 
WIPO (immaterialrätt). Sådant arbete pågår också inom andra mellanstat
liga organisationer, såsom UNIDROIT (bl. a. återställande av stulna kul
turobjekt) och OECD (atomanwarighet m.m.). Även inom GAIT pågår 
förhandlingar. 

Atomansvarighetsfrågoma har särskilt accentuernts i anslutning till på
gående kärnsäkerhetssamarbete med Österuropa och det forna Sovjet
unionen. Flertalet östeuropeiska stater har inte anslutit sig till Wienkon
ventionen och det tilläggsprotokoll som förenar Paris- och Wienkonven-
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tionerna. Detta förhållande innebär för närvarande svårigheter för Sverige 
och andra OECD-stater att bl.a. engagera sig i projekt som innebär di
rekta tekniska förbättringar och installationer av säkerhetsutrustning i de 
östeuropeiska reaktorerna. Atomansvarighel'>frågorna bör därför ha en 
fortsatt hög prioritet i det internationella arbetet med särskild inriktning 
på problemen i Östeuropa och det forna Sovjetunionen. 

Det nordiska samarbetet på lagstiftningsområdet har trnditionellt varit 
av stor betydelse. Stora delar av lagstiftningen på centrala rättsområden, 
t.ex. inom den allmänna förmögenhetsrätten och familjerätten, har till
kommit i nordiskt samarbete. Det har resulterat i att vi på flera rätl'>
områden har i stort sett överensstämmande lagregler i de nordiska länd
erna. Denna rättslikhet är enligt regeringens mening av stort värde. Det 
finns därför anledning att vidmakthålla ett nära nordiskt samarbete på 
lagstiftningsområdet. Ett praktiskt exempel på sådant samarbete är arbetet 
med att införliva EG-direktivet om oskäliga avtalsvillkor med de nordiska 
rätl<>ordningarna (se avsnitt 3.2). 

Det nordiska lagstiftningssamarbetet har fördjupal<> under den senaste 
tiden genom arbetet med anpassningen till EG:s rätl<>system. Genom 
EES-avtalet och Sveriges ansökan om medlemskap i EU torde det också 
finnas nya förutsättningar för ett allt fastare och mer vidsträckt nordiskt 
lagsti ftningssamarbete. 

Nordiska överläggningar i olika lagstiftningsärenden pågår fortlöpande 
på flera områden, t.ex. beträffande familjerätt, avtalsrätt, immaterialrätt 
och transporträtt. 

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 koncen
trerats på rättsutvecklingsbistånd till de tre baltiska staterna, men kon
takter har också förekommit med andrn länder. 

Från svensk sida har ingåtts särskilda avtal om rättsutvecklingsbistånd 
med Estland och Lettland. Enligt de båda avtalen bidrnr Swrige till rätts
utvecklingen 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 svenskajurist
er såsom konsulter granskar lagförslag som arbetal'> 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 levemnser av juridisk litteratur till Est
land, Lettland och Litauen samt rättsliga seminarier för baltiska jurister. 

Det har också förekommit ett omfattande antal kontakter mellan före
trädare för lagstiftningsorgan och rätlwäsende i Sverige och de tre baltis
ka staterna. Inledande kontakter för samarbete och utbildning har före
kommit på flera områden. Således har den svenska polisen under det 
gångna året på olika sätt drivit ett biståndsprogrnm för utveckling av 
polisorganisationerna i de tre baltiska staterna. Progrnmmen har sin 
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tyngdpunkt i kunskapsöverföring, men omfattar även materiell hjälp, 
t.ex. för att förstärka dessa länders gränskontroller. Samtidigt utvecklas 
ett nödvändigt polisiärt samarbete med de baltiska staterna samt med flera 
av de andra staterna i Östeuropa, såsom Ryssland. Här bör vidare 
nämnas den av Sverige initierade konferensen i Borgholm i december 
1993 rörande brottsbekämpningen i Östersjöregionen. Konferensen visade 
på en gemensam syn bland de elva deltagande länderna (Ryssland, 
Vitryssland, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tyskland, Finland, 
Danmark, Norge och Sverige) i frågor om behovet av att bekämpa inter
nationell, organiserad brottslighet i regionen. Arbetet fortsätter i bl.a. två 
arbetsgrupper, varav den ena leds av Sverige. 

De nordiska och de baltiska justitieministrarna höll i augusti 1993 ett 
gemensamt nordiskt-baltiskt justitieministermöte. Vid mötet diskuterades 
bl.a. frågor om det framtida samarbetet och rättsutvecklingsbiståndet. 
Kontakter har också förekommit mellan Baltiska lagstiftningsbyrån (ett 
för de tre baltiska staterna gemensamt rådgivande Iagstiftningsorgan) och 
Nordiska ämbetsmannakommitten för lagstiftningsfrågor. 

2 Offentlig rätt 

2.1 Grundlagsfrågor m.m. 

Några huvudpunkter: 
Grundlagsändringar görs för att möjliggöra ett svenskt med
lemskap i EU. 
Äganderätten och närings- och yrkesfriheten ges ett bättre 
grundlagsskydd. 
Europakonventionen inkorporeras i svensk rätt. 
Valperioden för riksdagen samt landstings- och kommunfull
mäktige förlängs till fyra år. 
Ökat inslag av personval införs i valsystemet. 

Det har varit utmärkande för de konstitutionella reformer som genom
förts i modem tid att de byggt på bred politisk enighet. Vid beredningen 
i regeringskansliet av viktiga konsitutionella ärenden förekommer i de 
flesta fall överläggningar med företrädare för riksdagspartierna. Mot bak
grund av denna långvariga tradition har under hösten partiöverläggningar 
förts om vissa författningsfrågor. Dessa överläggningar avslutades den 
2 december 1993 då partierna nått en överenskommelse. De grundlags
ändringar som nu föreslås grundar sig på denna överenskommelse. 

Sedan den 1 februari 1993 förs förhandlingar om ett 1.venskt medlem
skap i Europeiska Unionen (EU). Sverige har historiskt, politiskt, ekono
miskt och kulturellt en naturlig roll att spela i det europeiska samarbetet 
och endast som medlem i EU kan vi fullt ut delta i detta. EU:s medlems
länder har överlåtit vissa av sina befogenheter till gemenskapen. Den 
!.venska regeringsformen medger i viss utsträckning en sådan befogen-
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hetsöverlåtelse, men dessa möjligheter har inte bedömL'i vara tillräckliga 
för ett svenskt EU-medlemskap. Behovet av grundlagsändringar inför ett 
sådant medlemskap har utretts av Grundlagsutredningen inför EG som 
lagt fram förslag om sådana ändringar i betänkandet EG och våra grund
lagar (SOU 1993: 14). Vidare har inom Justitiedepartementet utarbetats 
en promemoria Våra grundlagar och EG - förslag till alternativ (Ds 
1993:36). Betänkandet och promemorian har remissbehandlaL'i. I prop. 
1993/94: 114 Grundlagsändringar inför ett svenskt medlemskap i Euro
peiska unionen föreslår regeringen ändringar i 10 kap. 5 § regerings
formen - den s.k. EG-paragmfen - som skall ge tillräckliga befogenheter 
för riksdagen att överlåta de besluL..,befogenheter som ett medlemskap 
kräver utan att för den skull avhända riksdagen dess mi:~jligheter att ta 
ställning till framtida förändringar inom EU. 

Fri- och rättighet<>kommitten (Ju 1992: l) har utrett frågan om förstärkt 
grundlagsskydd för fri- och rättigheter och avgett delbetänkandet Fri- och 
rättigheL'ifrågor (SOU 1993:40). Inkorporering i !>Vensk rätt av Europa
rådets konvention om skydd för mänskliga rättigheter och grundläggande 
friheter är ytterligare en fråga som kommitten behandlat och presenterat 
förslag om. Betänkandet har remissbehandlats. Kommitten skall enligt 
sina direktiv (dir. 1991: 119) också överväga frågan om vidgade möjlig
heter till domstolsprövning av förvaltningsbeslut. I denna del forL<>ätter 
kommitten sitt arbete. I prop. 1993/94: 117 Inkorporering av Europa
konventionen och andra fri- och rättighetsfrågor lämnas förslag om grund
lagsskydd för äganderätten, närings- och yrkesfriheten och rätten till 
utbildning samt om inkorporering av Europakonventionen med !>vensk 
rätt. 

Medborgarna bör ges bättre möjligheter att vid de allmänna valen på
verka vilka penmner som skall representera dem i riksdag.:n och kommu
nala beslutande församlingar. Personvalskommitten har i betänkandet 
Ökat personval (SOU 1993:21) redogjort för olika modeller me<l inslag 
av personval samt lämnat förslag för att komma tillrätta med problemen 
när det gäller den fria nomineringsrätten. Riksdagspartierna har enaL-; om 
att fr.o. m. 1998 års val införa personvalsröstning enligt den modifierade 
danska modell som utredningen lagt fram. Redan vid 1994 års val skall 
dock försöksverksamhet genomföras vid kommunfullmäktigvalet i några 
representativa kommuner. Regeringen har i prop. 1993/94: 115 Valperi
odens längd och vissa andrn grundlagsfrågor föreslagit att valperioden 
förlängs till fyrn år och att en grundlagsregel om personval införs. r 
samma proposition föreslås att statschefens behörighetsålder sänks från 
25 till 18 år. Åtgärder mot missbruk av den fria nomineringsrätten och 
eventuell delning av vissa större riksdag~valkreL..,ar skall utredas under 
parlamentarisk medverkan. 

I prop. 1993/94:21 Vissa ändringar i vallagen (1972:620) m.m. före
slås ändringar beträffande valförfarnndet i administrntivt och tekniskt 
hänseende på grundval av några av de förslag som den särskilde ut
redaren i Vallagsutredningen (Ju 1991:2) lagt fram i delbetänkandet VAL 
- Organisation Teknik Ekonomi (SOU 1992: 108). Riksdagen har nyligen 
antagit lagförslagen (bet.1993/94:KU12, rskr. 1993/94:45). Utredningen 
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- numera 1993 års vallagskommitte - fortsätter sitt arbete under parla
mentarisk medverkan och beräknas ha avslutat detta i februari 1994. 

I samband med att Justitiekanslern efter ett omfattande beslag av video
gram under senvåren 1993 väckte åtal enligt yttrandefrihetsgrundlagen 
(YGL) för bl.a. barnpornografibrott uppstod frågan om förhållandet 
mellan å ena sidan rätten att ta del av allmänna handlingar och å andra 
sidan grundlagarnas bestämmelser om beslag och konfiskering. Genom 
ett snabbt lagsti ftningsförfarande (prop. 1992/93: 256, bet. 
1992/93:KU40, rskr. 1992/93:364, SFS 1993:437) ändrades sekretess
lagen bl.a. på så sätt att rätten att ta del av och att erhålla kopior av 
framställningar som tagil<> i beslag och yrkas konfiskerade i mål av nyss 
avsett slag inskränktes. 

Regeringen gav i detta sammanhang Justitiekanslern i uppdrag att när
mare analysera förhållandet mellan tryckfriheL<>förordningens (TF) be
stämmelser om rätten att ta del av allmänna handlingar och å andra sidan 
TF:s och YGL:s bestämmelser om tvångsmedel och konfiskering samt att 
lägga fram de förslag till lagändringar som kunde anses motivernde med 
anledning av analysen. Justitiekanslern avgav den 3 september 1993 en 
rnpport med förslag till ändringar i TF som innebar att rätten att få 
kopior av framställningar som tagits i beslag eller konfiskernL.., i mål en
ligt TF och YGL inskränktes. Rapporten remissbehandlades. Av rnpport
en och remissutfallet framgick att de frågor som behandlas i rnpporten 
kräver en djupare analys än det varit möjlig att görn under den korta tid 
som stått till förfogande. Regeringen har därför inte lagt frnm något för
slag till grundlagsändringar i denna del (jfr prop. 1993/94: 118 s. 13). 

Under de första årens tillämpning av yttnmdefrihetsgrundlagen har 
även några andra frågor aktualiserats. I prop. 1993/94: 118 Några rätte
gångsfrågor i tryckfrihets- och yttnmdefriheL'imål m. m. har regeringen 
föreslagit bl.a. att antalet jurymän i Stockholms län utökas och att rätten 
i yttrandefrihel'imål skall kunna förlänga den tid inom vilken det skall 
väckas åtal eller ansökan göras om konfiskering. 

2.2 Offentlighet och sekretess 

Några huvudpunkter: 
Ändringar i sekretesslagen övervägs bl.a. i fråga om sekretess 
beträffande anmälan till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, 
tjänstetillsättningsärenden samt barns tillgång till uppgifter om 
biologiska föräldrar. 
Bestämmelserna om utrikessekretess i sekretesslagen ses över i 
perspektivet av ett svenskt EU-medlemskap. 

En ur olika aspekter framträdande del av den !i'Venska rättsordningen är 
principen om allmänna handlingars offentlighet. Denna offentlighetsprin
cip begränsas genom regler om sekretess. Sekretesslagen (1980: 100) an
togs av riksdagen år 1980. Lagen innefattar en samlad reglering av sekre-
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tess för allmänna handlingar och tystnadsplikt för offentliga funktionärer. 
Lagens tillämpning följs med stor uppmärksamhet från departementets 
sida. Förslag till ändringar läggs fortlöpande i mån av behov. Flera 
ändringar har trätt i kraft också under 1993. Bl.a. har sekretessbe
stämmelser införts för vissa uppgifter i mål om an!>-var för barnporno
grafibrott och för motsvarande tryckfrihets- eller yttrandefrihetsbrott 
(prop. 1993/94:256). Som nyss nämnts (avsnitt 2.1) har den frågan be
handlats också i samband med ändringar i TF och YG L. 

Inom departementet har utarbetats en promemoria Några frågor om 
sekretess (Ds 1993:55) som behandlar flera sekretessfrågor som har 
aktualisernts i olika sammanhang. Bl.a. behandlas där frågor om sekre
tess beträffande anmälan till Hälso- och sjukvårdens an!>varsnämnd (bet. 
1990/91:KU10, rskr.30), tjänstetillsättningsärenden samt barns tillgång 
till sekretessbelagt material rörande sina biologiska föräldrnr (bet. 
1989/90:KU8y, bet. 1989/90:SoU28 och bet. 1990/9l:KU10 p.11) och 
konkursförvaltares rätt att få ta del av revisionspromemorior som upp
rättal<> inom skatteförvaltningen beträffande konln1rsgäldenärer och sekre
tess för ritningar över bankvalv m.m. Promemorian har remissbehandlats 
och frågorna bereds nu inom departementet med sikte på en lagråds
remiss våren 1994. 

Lokaldemokrntikommittens (C 1992: 1) delbetänkande Handlingsoffent
lighet hos kommunala företag (SOU 1992: 134) har remissbehandlal.; och 
lett till proposition till riksdagen (prop. 1993/94:48). I propositionen före
slogs bl.a. att aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar och 
stiftelser där kommuner, landsting eller kommunalförbund utövar ett be
stämmande inflytande, skall jämställas med myndigheter när det gäller 
handlingsoffentligheten och att enskilda skall få rätt att hos förvaltnings
domstol överklaga beslut av sådana kommunala företag att inte lämna ut 
företagets handlingar. Riksdagen har nyligen antagit lagförslaget (bet. 
1993/94:KU 13, rskr. 1993/94:46). Lokaldemokratikommittensdelbetänk
ande Sekretesslagen i en fri kommunal nämndorganisation (SOU 
1992: 140) är föremål för beredning inom Civildepartementet. Vidare har 
i en proposition till riksdagen (prop. 1993/94: 113) föreslagits regler om 
bevarande av allmänna handlingars karaktär av sådana i de fall offentlig 
verksamhet överförs i privat regi och handlingar ingår i denna överför
mg. 

En särskild utredare - Utredningen om utrikessekretessen (Ju 1993:3) -
har fått i uppdrag att se över bestämmelserna om utrikessekretess i 

sekretesslagen (dir. 1993:32). Syftet med utredningen är främst att när
mare analysera utrikessekretessens innehåll och tillämpning inför ett 
i,venskt medlemskap i EU. Utredningsarbetet beräknas vara avslutat i 
bö~jan av år 1994. 
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2.3 Datalagsfrågor 

Några huvudpunkter: 
Förslag har lagts om ändringar i regeringsformen så att Data
inspektionen skall kunna ges normgivningsbefogenhet i fråga 
om integritetsskydd. 
Förslag om ändringar i datalagen förbereds i syfte att bl.a. be
gränsa det nuvarande tillståndssystemet och därigenom att 
skapa utrymme att intensifiera Datainspektionens tillsyn. 

Datalagsutredningen (Ju 1989:2) har haft i uppdrng att göm en översyn 
av datalagen ur såväl saklig som lagteknisk synpunkt. I fobruari 1993 
lämnade utredningen sitt slutbetänkande En ny datalag (SOU 1993: 10). 
Förslaget har remissbehandlats. Mot bakgrund av remissutfallet och 
osäkerheten om den frnmtida utvecklingen inom EG på integritet..,skydds
området kommer regeringen inte nu att lägga frnm förslag om en ny 
datalag. Däremot anser regeringen att det bör göras en delreform i syfte 
att begränsa det nuvarande tillståndssystemet och därigenom skapa 
utrymme att intensifiera Datainspektionens tillsyn. 

I prop. 1993/94: 116 Normgivningsfrågor på dataskyddsområdet, m.m. 
föreslår regeringen ändringar i 8 kap. 7 § regeringsformen som möjlig
gör att Datainspektionen ges normgivningsbefogenhet i fråga om ADB
behandling av personuppgifter. Förslaget om grundlagsändring avses 
under våren 1994 bli uppföljt genom en lagrådsremiss om ändringar i 
datalagen av innebörden att för de branscher/sektorer där Datainspek
tionen utfärdar generella föreskrifter skall tillståndsplikt inte föreligga. 
Även andra ändringar i datalagen i syfte att förenkla Datainspektionens 
arbete och för att stärka inspektionens möjligheter att på ett effektivt sätt 
värna om de enskildas personliga integritet kommer att övervägas i re
nussen. 

2.4 Fiirvaltningsrätt 

Några huvudpunkter: 
Rättsprövningslagen utreds. 

- JK:s arbetsuppgifter ändras inte. 

2. 4.1 Rättspröv11i11g 

Den I juni 1988 trädde lagen ( 1988:205) om rättsprövning av vissa för
valtningsbeslut i krntt (prop. 1987/88:69, bet. 1987/88:KU 38, rskr. 
1987/88:189). 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 
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förhållanden. En förutsättning är att den rättstillämpning som ligger till 
grund för beslutet strider mot gällande rätt<>regler. 

I väntan på erfarenheter från tillämpningen har lagen gjort<> tidsbe
gränsad. Den skulle ursprungligen tillämpas på beslut som meddelades 
under tiden den 1 juni 1988 - den 31 december 1991. Lagen har emeller
tid - med oförändrat tillämpningsområde - förlängt<> att fort<>ätta att gälla 
under ytterligare tre år i avvaktan på en slutlig utvärdering av dess 
tillämpning. Dessutom har några justeringar gjorts i lagens regler om för
farandet i Regeringsrätten (prop. 1990/91: 176, bet. 1990/91: KUI2, rskr. 
1990/91 :51). Enligt uttalanden i propositionen om förlängd giltighet av 
lagen är det för tidigt att definitivt ta ställning till om lagen i dess nu
varande form skall permanentas eftersom Europadomstolen ännu inte 
prövat något klagomål över beslut som meddelat<; med stöd av lagen. Till 
detta kommer att departementet<> arbete, under samordning av Statsråds
beredningen, med öven.)'nen av instansordningen i de ärendegrupper 
lagen omfattar ännu inte är avslutat. Det kan här också nämnas att en 
övergång till domstolsprövning i flera ärendegrupper aktualiseras även av 
den orsaken att Sverige skall anpassa sig till krav som uppställs i vissa 
EG-direktiv. Som redan nämnt<; utreder Fri- och rättighet<>kommitten 
frågan om vidgade möjligheter till domstolsprövning av förvaltnings
beslut. I uppdraget ingår att överväga hur en framtida reglering bör vara 
utformad på området. 

2.4. 2 J K:s arbetsuppgifter 

I december 1991 tillkallades en särskild utredare för att se över JK:s 
arbetsuppgifter m. m. (dir. 1991: 110). Enligt beslut av riksdagen (bet. 
1989/90:KU15, rskr. 1989/90:109) och i enlighet med direktiven skulle 
utredningens arbete vara särskilt inriktat på de konflikter som kan upp
komma mellan JK:s arbetsuppgifter men även på en renodling av verk
samheten. Utredningen som antog namnet 1991 års JK-utredning (Ju 
1991:8) lade i april 1993 fram betänkandet Justitiekanslern, En översyn 
av JK:s arbetsuppgifter m.m. (SOU 1993:37). Betänkandet har remiss
behandlats. En remissammanställning har gjort<> och finns tillgänglig i 
ärendet (dnr. 93-1818). 

Betänkandet och remissbehandlingen har gett underlag för regeringen 
att nu redovisa följande i fråga om JK:s arbetsuppgifter. 

/11tresseko11.fiikter 

Utredningen har bl.a. funnit att ett strikt iakttagande av regeringsformens 
(RF) krav på saklighet och opartiskhet (I kap. 9 § RF) i JK:s verksam
het, även när JK skall bevaka i och för sig motstående intressen, utesluter 
konflikter i egentlig mening. Utredningen menar emellertid att det - i 
brist på en mera inträngande analys - förekommer föreställningar om att 
JK inte alltid samtidigt kan fullgöra uppgifter inom olika ansvars
områden. Därför föreslår utredningen att JK generellt skall kunna 
underlåta att fullgöra en tillsynsuppgift om den kan uppfattas som 
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svårförenlig med någon annan uppgift som åvilar honom. Flera av de 
remissinstanser som närmare uttalat sig i fråga om de konflikter som kan 
uppkomma har funnit utredningens överväganden otillräckliga. JK för 
egen del har efterlyst en mera genomarbetad konstitutionell analys 
beträffande JK:s funktioner. 

Det finns enligt regeringens uppfattning grundläggande skillnader i för
hållandet mellan JK:s funktioner t.ex. inom statlig skadereglering och till
synsverksamheten. Intressekonflikter kan uppkomma och får ofta sin lös
ning genom att JK själv konstaternr att en konflikL-;ituation föreligger. I 
några fall har en tillsynsuppgift överlämnal'> till Riksdagens ombudsmän 
efter överenskommelse. Någon gång har saken underställts regeringens 
prövning. Det är emellertid tveksamt om regleringen som utgångspunkt 
skall ha att olika intressekonflikters lösning blir beroende av hur J K själv 
ser på saken från fall till fall. Andrn alternativ till hur intressekonflikter 
skall förhindrns uppstå kan finnas. Mot bl.a. denna bakgrund anser 
regeringen att frågan om intressekonflikter bör övervägas ytterligare i 
lämpligt sammanhang. 

1illsy11suppgifter 

Utredningen har föreslagit en ändring i 2 §lagen (1975: 1339) om Justitie
kanslerns tillsyn i syfte att görn regleringen av J K: s tillsyn över det 
statliga och det kommunala området enhetlig. Förslaget innebär att JK 
skall utföra tillsyn över kommunala myndigheter i den utsträckning som 
regeringen föreskriver det. Förslaget har rönt en dd kritik från remiss
instanserna. Bl.a. JO har uttryckt tvekan om den föreslagna bestämmel
sens grundlagsenlighet och menat att den innebär en delegering av norm
givningskompetens som inte är förenlig med 8 kap. 5 och 7 §§ RF. 
Några remissinstanser har efterlyst en mer ingående analys av frågor om 
den statliga tillsynen över kommunerna. 

Regeringen delar uppfuttningen att det kan ifrågasättas huruvida den 
föreslagna bestämmelsen är förenlig med RF:s regler om normgivnings
makten, och utredningens förslag härvidlag bör därför inte leda till lag
stiftning. Frågan om JK:s tillsyn över kommunerna har ett samband med 
vad Svenska Kommunförbundet i en skrivelse till regeringen anfört om 
att frågan om ett vidgat grundlagsskydd för kommunerna bör bli föremål 
för en parlamentarisk utredning. Skrivelsen bereds för närvarande inom 
Civildepartementet. 

I fråga om JK:s tillsyn över domstolarna föreslår utredningen att dom
stolarnas verksamhet inte skall undantas från tillsyn. För att markera be
tydelsen av rättskipningens självständighet också gentemot JK föreslås 
dock en särskild bestämmelse i lagen om JK:s tillsyn enligt vilken JK vid 
sin tillsyn över domstolarna särskilt skall beakta 11 kap. 2 § regerings
formen. De remissinstanser som uttalat sig i denna fråga är huvudsak
ligen för utredningens överväganden att inte undanta domstolarna från 
JK:s tillsyn. Någrn instanser har dock menat att den föreslagna hänvis
ningen till 11 kap. 2 § RF kan leda till missförstånd. 
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I likhet med utredningen anser regeringen att det inte nu finns skäl att 
vidtaga några principiella ändringar i frågan om JK:s tilb)'n över dom
stolarna. Saken kan emellertid aktualiseras i samband med de ställnings
taganden som utredningen om domstolarnas och domarnas rätl<>liga ställ
ning (dir. 1993:47) skall göra. Frågan om domarnas anställning!>villkor 
och de rätl<>liga regler som gäller för dem beträffande straff- och discip
linansvar är något som utredningen kommer att beröra och som har an
knytning till frågan om till!>)'n över verksamheten. 

Skadereglering 

Utredningen föreslår att JK även i fortsättningen skall varn central instans 
för statens tvistemålshantering. Regleringen av beslutsskador, varmed av
ses anspråk på ersättning som grundas på påstående om felaktigt beslut 
eller underlåtenhet att meddela beslut, föreslås även fortsättningsvis an
komma på JK. Samma tänks gälla för regleringen av ersättningsanspråk 
på grund av vissa frihetsberövanden. Däremot föreslås en betydande 
decentralisering till centralmyndigheter när det gäller handläggning av fak
tiska skador, varmed främst avses sådana anspråk på ersättning som 
grundas på den allmänna skadeståndsregeln i 2 kap. 1 § skadeståndslagen 
( 1972:207) eller på regeln om arbetsgivarnnsvar i 3 kap. I § skadestånds
lagen. Utredningens överväganden har i huvudsak bemötts positivt av 
remissinstanserna. 

Regeringen delar bedömningen att regleringen av beslutsskador även 
i fortsättningen bör ankomma på JK. Sådana skador rymmer typiskt sett 
en risk för intressekollisioner genom att det ofta blir fråga om en pröv
ning om någon befattningshavare i chefsställning vid myndigheten har 
felat. Bl.a. denna risk motiverar att skadorna hanteras centralt och inte 
av myndigheten ~jälv. Som utredningen framhållit har emellertid JK möj
lighet att genom delegering enligt 6 §kungörelsen (1972:416) om stats
myndigheternas skadereglering i vissa fall (skaderegleringskungörelsen), 
t.ex. beträffande mindre komplicerade beslutsskador, uppdra åt någon 
annan myndighet att handlägga ett ersättningsanspråk. I frågan om ersätt
ningsanspråk på grund av vissa frihetsberövanden bör beredningen av be
tänkandet Det allmännas skadeståndsan!>var (SOU 1993:55) avvaktas. Be
tänkandet remisshehandlas för närvarnnde. I betänkandet föreslås en ny 
lag om skadestånd på grund av vissa myndighetsåtgärder. Ett genomför
ande av det förslaget kan få stor betydelse för JK:s uppgifter och organi
sation. 

Ett genomförnnde av decentraliseringstankarna i fråga om faktiska 
skador förutsätter inte riksdagens medverkan eftersom det rör ändringar 
i skaderegleringskungörelsen. Det ankommer därför på regeringen att 
fatta beslut i denna fråga. 

Regeringen har också för avsikt att genomföra utredningens förslag så 
tillvida att myndigheterna själva i betydligt större omfattning än för när
varande skall få handlägga sådana skador och att skyldigheten att hän
skjuta ekonomiskt betydelsefulla ärenden till JK endast bör vara kvar vid 
ärenden där det kan bli fråga om åtaganden för staten att betala verkligt 
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betydande belopp. Skyldigheten för myndigheterna att anmäla innan de 
beslutar att betala skadestånd eller att avslå en framställning om skade
stånd som inte är uppenbart ogrundad avskaffas. Även skyldigheten för 
myndigheter att till JK anmäla i.varornål i skadeståndsmål avskaffas. I an
slutning till denna decentralisering av skadehanteringen införs också en 
skyldighet för myndigheterna att på eget ansvar samråda med JK i 
ärenden av principiell karaktär eller av större ekonomisk betydelse. Be
stämmelsen om ett obligatoriskt hänskjutande från JK till regeringen i 
skadeståndsärenden relaterade till högre belopp bör avskaffas. 

3 Civilrätt 

3.1 Allmänt 

På det civilrättsliga området har reformarbetet under de senaste åren i 
hög grad dominerats av en anpassning av viktiga delar av l>vensk civilrätt 
till EG-rätten. Sålunda har sådan anpassning skett såväl vad gäller den 
kommersiella kontraktsrätten (t.ex. Jag om handelsagentur) som när det 
gällt konsumenträtten (t.ex. ny konsumentkreditlag och lag om paket
resor). Också inom försäkrings- och skadeståndsrätt har det skett en 
sådan anpassning (t.ex. ändringar i trafikskadelagen samt införandet av 
en produktansvarslag och en lag om tillämplig Jag för vissa försäkrings
avtal). Även vissa andra delar av civilrätten har berörts. Det gäller t.ex. 
immaterialrätt, fastighetsrätt och aktiebolagsrätt. 

De åtaganden att anpassa svensk 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 någrn områden, där Sverige i EES-avtalet 
får anstånd med att genomförn lagändringarna, återstår emellertid Jagstift
ningsarbete. Mest omfattande är därvid det lagstiftningsarbete som skall 
ske på associationsrättens område. Vidare kan det till följd av EES
avtalet också bli aktuellt att anpassa delar av svensk civilrätt till EG
regler som tillkommit efter det att EES-avtalet ingicks. 

I och med att arbetet med EG-anpassningen nu till storn delar är av
klarat finns det utrymme att använda lagstiftningsresursema på civil
rättens område för andra reformbehov. Därvid kommer särskilt reform
behovet på bostadslagstiftningens område i blickpunkten men det finns 
också andrn angelägna Jagstiftningsuppgifter. I det följande lämnas en 
redogörelse för läget i lagstiftningsarbetet inom civilrättens område. 

2 Riksclugc11 199319./. I sam/. Nr /(!() Bilaga 3 
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3.2 Allmän fönnögenhetsrätt 

Några huvudpunkter: 
En översyn av vissa frågor med anknytning till konsumentköp
lagen och konsumentjänstlagen pågår. 
Svensk rätt anpassas till EG:s regler om oskäliga villkor i kon
sumentavtal. 
En ny fastighetsmäklarlag förbereds. 

Konsumenttjänstlagen (1985:716) trädde i kraft den 1 juli 1986. Konsu
mentköplagen ( 1990:932) trädde i kraft den l januari 1991. Med anled
ning av bl.a. tillkännagivanden av riksdagen (se bet. 1989/90:LU35 och 
bet. 1991/92:LU7 och 24) har en särskild utredare tillkallats för att göra 
en utvärdering och översyn av vissa frågor med anknytning till de 
nämnda lagarna (se dir. 1993: 101). Utredningsuppdraget omfattar bl.a. 
preskriptionsbestämmelserna, konsumentens avbeställningsrätt, närings
idkarens produktansvar och köparens skydd mot säljarens borgenärer. 
Uppdraget skall redovisas före den 31 december 1994. 

I nordiskt samarbete förbereds nu i Justitiedepartementet lagstiftning i 
enlighet med ett EG-direktiv om oskäliga villkor i konsumentavtal. 
Direktivet berör sådana frågor som regleras i 36 § avtalslagen (1915:218) 
och lagen ( 1971: 112) om avtal!.villkor i konsumentförhållanden. Det 
antogs av EG:s råd den 5 april 1993 och medlemsländerna är förpliktade 
att införliva det med den nationella rätten senast den 31 december 1994. 

Kreditupplysningsutredningen (Ju 1991 :6, dir. 1991 :69) arbetar med 
vissa frågor rönmde lagstiftningen om kreditupplysning!.verksamhet. Bl.a. 
skall utredningen klarlägga hur intresset av en effektiv kreditupplysnings
verksamhet kan främjas utan att kravet på personlig integritet och sekre
tess träds för när. Utredningen beräknas slutföra sitt arbete inom kort. 

En annan utredning (Ju 1988:1, <lir. 1988:15) överväger frågor om 
leasing av lös egendom m.m. (se avsnitt 3.5). 

I departementspromemorian Ny fastighetsmäklarlag (Ds 1992:87) före
slås att en ny lag om fastighetsmäklare skall ersätta den sedan 1984 gäll
ande fastighetsmäklarlagen. Förslaget syftar bl.a. till en effektivisering 
av registrerings- och tillsynsfunktionerna samt en skärpning av kraven på 
den som söker registrering som fastighetsmäklarn. Förslaget innehåller 
också nya regler om hur mäklaren skall utföra sitt uppdrag. Promemorian 
har remissbehandlats under hösten 1992 och förslagen övervägs nu inom 
Justitiedepartementet. 

I augusti 1993 beslutade regeringen att en särskild utredare skall till
kallas för att se över lagen (1986:796) om go<ltrosförvärv av lösöre. Ut
redarens huvu<luppgift är att utvär<lern tillämpningen av lagen såvitt gäller 
godtrosförvärv av stöldgods och att utreda om reglerna bör ändras i syfte 
att motverka handeln med stöldgods (se <lir. 1993: 102). Utre<lningsupp
draget skall redovisas före utgången av år 1994. 
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3.3 Ersättningsrätt 

Några huvudpunkter: 
Frågor om ersättning för ideell skada utreds. 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 rätt .. system. Det 
gäller bl.a. trafikskadelagen och reglerna om produktam,var. 

På det skadeståndsrätl<>liga området pågår vid sidan härnv en utveckling 
i riktning mot att ge de skadelidande ökade möjligheter att ta ersättning 
för sina skador. 81.a. undersöker en kommitte (Ju 1989:1, dir. 1988:76) 
möjligheterna till att förbättra 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 fram ett delbetänkande Ersättning för kränkning genom brott 
(SOU 1992:84). I betänkandet föreslås nya regler om ersättning för lid
ande som någon tillfogar annan genom brott mot den personliga friheten 
eller annat integritel<>kränkande brott. Betänkandet har remissbehandlats 
och övervägs inom Justitiedepartementet. Kommitten slutför sitt arbete 
med andra delar av utredningsuppdraget. 

En parlamentarisk kommitte om det allmännas skadeståndsansvar (Ju 
1989:3, dir. 1989:52) lade i juni 1993 fram betänkandet Det allmännas 
skadeståndsansvar (SOU 1993:55). I betänkandet föreslår kommitten att 
det allmännas skadeståndsansvar i samband med myndighetsutövning 
skall utvidgas i vissa hänseenden, främst vid felaktig myndighel<>
information samt vid frihel"inskränkningar och andra allvarliga ingrepp. 
Betänkandet remissbehandlas för närvarande. 

Beträffande skador som uppkommer vid transport av farligt gods deltar 
Sverige i det internationella arbetet i olika FN-organ för att förbättra de 
skadelidandes situation vid olyckor av större omfattning. 

Inom FN:s ~jöfartsorganisation, IMO, bedrivs för närvanmde ett arbete 
på en konvention om skadeståndsan!>var vid sjötransport av farligt gods. 

När det gäller atoman!>var deltar Sverige i det internationella arbete 
med att revidera den s.k. Wienkonventionen som pågår inom FN:s atom
energiorgan fAEA. Arbetet 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. Inom OECD:s atomenergi
organ NEA följs arbetet inom fAEA samtidigt som en modernisering av 
den s.k. Pariskonventionen och en tilläggskonvention från år 1963 för
bereds. Sverige deltar aktivt i även detta arbete. 

På försäkringsavtalsrättens område pågår sedan länge ett omfattande 
nordiskt reformarbete. Till grund för arbetet i Sverige ligger Försäkrings
rätl<>kommittens båda betänkanden Personförsäkringslag (SOU 1986:56) 
och Skadeförsäkringslag (SOU 1989:88). Inom Justitiedepartementet har 
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kommittens förslag omarbetats, bl.a. med hänsyn till den internationella 
utvecklingen och vad som frnmkom vid remissbehandlingen av kommitte
förslagen. Resultatet av departementets arbete har redovisats i departe
menL"promemorian Ny försäkringsavtalslag (Ds 1993:39), som har 
remissbehandlats. Ärendet bereds nu vidare i Justitiedepartementet med 
sikte på en lagrådsremiss under 1994. 

3.4 Bostadslagstiftningen 

Några huvudpunkter: 
En hyresgäst skall ha rätt att stå utanför det kollektiva 
förhandlingssystemet. 
Lagstiftningen om förvärv och förvaltning av hyresfastigheter 
ses över. 

En proposition till riksdagen med förslag till ändringar i bl.a. hyresför
handlingslagen och hyreslagen förbereds inom Justitiedepartementet. i 
propositionen kommer bl.a. att föreslås att en hyresgäst skall ha rätt att 
stå utanför det kollektiva förhandlingssystemet och att förbudet mot flera 
förhandlingsordningar för ett och samma hus skall tas bort. 

En särskild utredare fick under våren 1993 i uppdrag att se över lag
stiftningen om förvärv och förvaltning av hyresfastigheter. Syftet är att 
effektivisera lagstiftningen så att förvärvare och överlåtare av fastigheter 
inte i onödan drabbas av besvärliga och tidsödande förfaranden samtidigt 
som m<'ijlighetema att ingripa mot olämpliga hyresvärdar förbättras. Upp
dn1get skall redovisas före den 1 mars 1994. 

I en promemoria (Ds 1993:54) som har remissbehandlats under hösten 
1993 föreslås lagändringar i syfte att ytterligare underlätta en övergång 
från hyresrätt till bostadsrätt. Bl.a. föreslås att en ny bostadsrätL .. 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. Ärendet bereds nu inom Justitiedepartementet. 

fnom Justitiedepartementet pågår ett beredningsarbete beträffande också 
andrn former av bostadsinnehav, nämligen kooperntiv hyresrätt samt en 
form av ägarlägenheter. Dessa frågor kommer inom kort att redovisas i 
en eller flera departementspromemorior. 
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3.5 Övrig fastighetsrätt 

Några huvudpunkter: 
Någon lagstiftning på grundval av betänkandet Fastighetsleas
ing (SOU 1991:81) kommer inte att föreslås. 
Vissa rationaliseringar av inskrivningsväsendet föreslås. 

En framställning från Kammarkollegiet om ändrnde ersättningsregler 
vid omprövning av tillstånd till s.k. vattenföretag har remissbehandlats 
och övervägs för närvarande inom Justitiedepartementet. 

Inom finansmarknaden har utvecklats en avtalstyp som kallas fastighets
leasing eller fastighetsrenting. Denna avtalstyp, som brukar betecknas 
som ett mellanting mellan köp och hyrn, har behandlats i ett delbetänk
ande (SOU 1991:81) av Leasingutredningen. Betänkandet har remissbe
handlats. Remissutfallet visar att någon lagstiftning i enlighet med utred
ningens förslag inte bör genomföras. Inom Justitiedepartementet övervägs 
nu vilken åtgärd som i stället kan komma i fråga. Det finns dock anled
ning att avvakta med det slutliga avgömndet av den frågan till dess att 
utredningens slutbetänkande om övriga leasingfrågor föreligger. 

Arrendekommittens betänkanden (SOU 1991:85) om friköp vid s.k. 
historiska arrenden och (SOU 1992: 109) om investeringar i arrendejord
bruket om andm arrenderättsliga frågor har remissbehandlats. Ärendena 
bereds nu inom Justitiedepartementet. 

År 1990 tillkallades en särskild utredare med uppgift att undersöka om 
det finns skäl att inföm ett nytt system för pantsättning av fastigheter. Ut
redaren fann emellertid att det för närvarnnde inte finns skäl för en sådan 
reform. I stället har inom Justitiedepartementet utarbetats departements
promemorian Ett papperslöst inteckningssystem m.m. (Ds 1993: 14), där 
en något mindre långtgående reform på fastighetspanträttens område före
slås. Promemorian, som också tar upp förslag till rntionaliseringar på in
skrivningsrättens område, har remissbehandlats. En proposition beräknas 
kunna lämnas till riksdagen under våren 1994. 

3.6 Bolagsrätt och annan association.'irätt 

Några huvudpunkter: 
Svensk aktiebolagsrätt anpassas till EG:s regelverk. 
En proposition med förslag till lag om stiftelser har lagts fram. 

Den aktiebolagsrättsliga lagstiftningen har tillkommit i nordiskt samarbete 
under åren 1973 - 1978. De nordiska lagarna har därefter ändrats vid 
olika tillfällen. 

I enlighet med Sveriges åtaganden i EES-avtalet har aktiebolagslagens, 
bankaktiebolagslagens och försäkringsrörelselagens regler om bundna 
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aktier upphävts med verkan fr.o.m. den 1 januari 1993. Till följd av 
EES-avtalet har vidare b!.a. kravet på bosättning i Sverige för vissa be
fattningshavare i bl.a. aktiebolag ändrats till att gälla krav på bosättning 
inom EES. 

Under hösten 1990 tillsattes en kommitte, Aktiebolagskomitten (Ju 
1990:8, dir 1990:46, 1991:98) som i samråd med mot."Varande kom
mitteer i Finland och Norge ser över aktiebolagslagen. Kommitten har 
under hösten 1992 överlämnat delbetänkandet Aktiebolagslagen och EG 
(SOU 1992:83), 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 aktiekapi
talet i publika aktiebolag skall uppgå till minst l 00 000 kronor. Betänkan
det har remissbehandlats. En proposition på grundval av betänkandet 
kommer att avlämnas under våren 1994. 

Aktiebolagskommitten skall även överväga bl.a. frågor som rör aktie
bolagets finansiella instrument, aktiebolagens organisation och aktieägar
nas 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. 

Inom Justitiedepartementet övervägs ett förslag om vissa restriktioner 
när det gäller aktiebolags rätt att välja firma (se Riksskatteverkets rapport 
1987:8) 

En proposition (prop. 1993/94:9) med förslag till lag om stiftelser har 
nyligen överlämnats till riksdagen. Lagförslaget innehåller en omfattande 
civilrättslig reglering av stiftelseinstitutet samt bestämmelser om tilh,-yn. 

Redovisningskommitten har till uppgift att görn en översyn av redovis
ningslagstiftningen. Kommitten har genom tilläggsdirektiv (dir. 1993: 19) 
även fått i uppgift att - om nödvändigt med förtur - lägga fram förslag till 
de förändringar av redovisningslagstiftningen som föranleds av Sveriges 
åtaganden enligt EES-avtalet. Enligt tilläggsdirektiven skall kommitten ut
reda även frågan om det behövs särskilda redovisningsregler för pen
sionsavsättningar, avtal om avgångsvederlag och liknande förmåner för 
styrelsdedamöter, verkställande direktören m. fl. 

Inom departementet pågår också ett arbete med att införliva EG-förord
ningen om europeiska ekonomiska intressegrupperingar (EEJG). Arbetet 
kommer att redovisas i en departementspromemoria. 
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3. 7 Immaterialrätt m.m. 

Några huvudpunkter: 
Upphovsrätten anpassas till EG:s regelverk. 
Varumärkesrätten ses över. 
Ny lagstiftning om genteknik föreslås. 

På upphovsrättens område har EG antagit ett direktiv om uthyrnings- och 
utlåningsrättigheter avseende upphovsrätti;ligt skyddade verk och om upp
hovsrätten närstående rättigheter samt ett direktiv om satellit- och kabel
sändningar. Inom Justitiedepartementet pågår arbete på en departements
promemoria med förslag till nödvändig lagstiftning för att införliva dessa 
direktiv med svensk rätt. Arbetet sker i nordiskt samarbete. 

Ett direktiv om upphovsrätt och databaser samt ett direktiv om de upp
hovsrättsliga skyddstiderna är närn förestående. Inom Justitiedeparte
mentet har inletts ett arbete med att införliva dessa direktiv i svensk rätt. 
Arbetet bedrivs i samarbete med berörda departement i de andrn nordiska 
länderna. 

På fotorättens område har i en nyligen avlämnad proposition till riks
dagen (prop. 1993/94: 109) föreslagits att fotolagen skall upphävas och 
att fotorätten skall integreras i upphovsrätt<;Jagen. De föreslagna ändring
arna är avsedda att träda i krnft under våren 1994. 

Inom Justitiedepartementet pågår arbete med en allmän översyn av 
varumärkeslagen. Vidare övervägs frågan om ett tillträde till det s.k. 
Madrid!>)'Stemet. Avsikten är att en departementspromemoria med förslag 
i dessa frågor skall kunna presenterns inom kort. 

På varumärkesområdet kommer vidare en diplomatkonferens att hållas 
under år 1994 om ett förslag till en internationell konvention om för
enklade procedurer för erhållande av varumärkesskydd. Frågan om nöd
vändiga ändringar i den svenska varumärkeslagstiftningen kommer att 
övervägas inom Justitiedepartementet. 

En proposition (prop. 1993/94: 122) med förslag till skärpta åtgärder 
mot immaterialrättsliga intrång har i december 1993 lämnats till riks
dagen. Avsikten är att de nya reglerna skall kunna träda i krnft under 
våren 1994. 

EG har antagit en förordning om förlängt skydd för läkemedel. Det är 
avsikten att förordningens bestämmelser skall gälla inom hela EES-om
rådet efter beslut av Gemensamma EES-kommitten. Ett sådant beslut kan 
förväntas snarnst efter ett ikrnftträdande av BES-avtalet. Inom Justitiede
partementet har utarbetats en promemoria som behandlar frågan om in
förlivande i !>Vensk rätt av förordningen. Promemorian har remissbehand
lats. I avvaktan på att EG-förordningen kommer att gälla i Sverige har 
regeringen i proposition 1993/94:22 föreslagit nationella regler om 
tilläggsskydd för läkemedel, vilka i allt väsentligt överensstämmer med 
förordningens bestämmelser. Riksdagen har antagit förslagen i proposi
tionen och de nya reglerna träder i krnft den 1 januari 1994. 
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Inom WIPO (World Intellectual Property Organisation) pågår sedan 
flera år ett arbete på att harmonisera patentlagstiftningen i världen. Ett 
stort antal frågor behandlas och arbetet syftar främst till att avskaffa skill
naderna i patentsystemet i Europa, USA och Japan. Sverige följer detta 
arbete. Frågan om nödvändiga ändringar i den :.venska patentlagstift
ningen kommer att övervägas inom Justitiedepartementet. 

För att få ett antal frågor med anknytning till gentekniken belysta till
sattes år 1990 en parlamentarisk beredning. Beredningen överlämnade i 
september 1992 sitt betänkande Genteknik - en utmaning (SOV 1992: 82). 
Betänkandet har remissbehandlats och inom Justitiedepartementet för
bereds en reglering av gentekniken. 

3.8 Transporträtt 

Några huvudpunkter: 
Ett förslag om en ny sjölag har remitterats till lagrådet. 
Arbete pågår på en översyn av reglerna om oljeskador till 
sjöss. 

Sjölagsutredningen avlämnade i februari 1990 sitt slutbetänkande Översyn 
av sjölagen 2 (SOU 1990: 13). I betänkandet föreslås en revision av sjö
lagens bestämmelser om godsbefordran. Betänkandet har remissbehand
lats och därefter gjorts till föremål för nordiska departemenl<>Överlägg
ningar. Ett inom Justitiedepartementet på grundval av utredningens be
tänkande utarbetat förslag till en ny sjölag har nyligen remitterats till 
Lagrådet. Förslaget innebär främst en anpassning av bestämmelserna 
rörande godsbefordran till dagens sjöfartsförhållanden. Vidare innefattar 
förslaget en redaktioneil öven.)'n och systematisering av ~jölagstiftningen. 

På sjörättens område pågår inom Justitiedepartementet också arbete 
rörande en konvention om bärgning, som Sverige undertecknade år 1989. 
I nordiskt samarbete förbereds förslag till de lagstiftningsåtgärder som 
föranleds av ett tillträde till konventionen. 

Arbetet inom FN:s sjöfartsorganisation (IMO) på regler om skade
ståndsansvar vid transport av farligt gods fortsätter. Sverige deltar i detta 
arbete. 

Inom Justitiedepartementet förbereds i nordiskt samarbete förslag till 
ändrade regler avseende an!>varet för oljeskador till ~jöss. 
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3.9 Familjerätt 

Några huvudpunkter: 
Reformarbetet på förmynderskapsrättens område fortsätter. 
Även vissa adoptionsfrågor kommer att behandlas i det fort
satta reformarbetet. 
Sambolagstiftningen utvärderas. 
Den internationellt privaträttsliga lagstiftningen på familje
rättens område reformeras. 

Merparten av det reformarbete som nu pågår på familjerättens område 
rör föräldrarättsliga frågor. 

Regeringen har beslutat att en särskild utredare skall tillkallas för att 
utvärdera 1991 års reform av föräldrabalkens regler om vårdnad och um
gänge (dir. 1993: 120). Utvärderingen skall särskilt inriktas på frågan hur 
satsningen på samarbetssamtal har inverkat på handläggningen av vård
nads- och umgängestvister. Utredaren skall också överväga om handlägg
ningsreglerna bör ändrcls. Uppdraget skall redovisas före utgången av 
mars 1995. 

I ett betänkande (SOU 1988:40) från Förmynderskapsutredningen, som 
har remissbehandlats, föreslås förenklingar i reglerna om förvaltning av 
omyndiga barns egendom. Förslagen övervägs nu inom Justitiedeparte
mentet med sikte på en lagrådsremiss våren 1994. 

Också reglerna om adoption har setts över av Förmynderskapsutred
ningen, som i slutet av år 1989 lade fram ett betänkande i saken (SOU 
1989: 100). Betänkandet har remissbehandlats och övervägs nu inom 
Justitiedepartementet. 

På sambolagstiftningens område är två utvärderingar aktuella. I fråga 
om lagen (1987:232) om sambors gemensamma hem redovisade Statskon
toret i september 1993 en kartläggning av vissa faktiska förhållanden och 
attityder till lagen. l Justitiedepartementet övervägs nu formerna för den 
forl-;atta utvärderingen. En parlamentarisk kommitte (Ju 1991:1, dir. 
1991:6) har haft i uppdrng att göm en utvärdering av lagen (1987:813) 
om homosexuella sambor och överväga frågan om det bör införas en lag
stiftning om s.k. registrerat partnerskap. Kommitten har redovisat sitt 
uppdrag i november 1993 i betänkandet Partnerskap (SOU 1993:98). I 
betänkandet föreslås införandet av en lag om registrernt partnerskap och 
en lag om sambor av samma kön. Betänkandet kommer att sändas ut på 
remiss inom den närmaste tiden. 

Reformarbetet på familjerättens område koncentreras nu i övrigt på den 
internationellt privaträttsliga regleringen. 

En ny lag om vissa internationella frågor rörande makars förmögen
hetsförhållanden trädde i kraft den 1 juli 1990. Den bygger på delar av 
Familjelagssakkunnigas slutbetänkande Internationella familjerättsfrågor 
(SOU 1987: 18), som också innehåller förslag om nya internationellt pri
vaträttsliga regler om äktenskap, underhållsbidrng och arv. Återstående 
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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 Förmynderskapsutredningen (se SOV 1989: 100). I anslut
ning härtill kan nämnas att det pågår ett nordiskt samarbete rörande en 
översyn av den internordiska familjerättsliga regleringen. 

4 Domstolsväsendet, åklagarväsendet och processrätten 

4.1 Domstolsväsendet 

Några huvudpunkter: 
Förändringar av de allmänna domstolarnas och de allmänna 
förvaltningsdomstolarnas organisation bereds vidare på grund
val av Domstolsutredningens förslag. 
Frågan om specialdomstolarnas framtid bereds vidare i syfte 
att begränsa antalet sådana instanser. 
Domarnas ställning ses över i syfte att stärka domstolarnas 
~jälvständighet. 

Sedan flera år pågår ett målmedvetet arbete för att komma till rätta med 
domstolarnas !>vårigheter, som har yttrat sig i en växande arbetsbörda och 
tidvis tilltagande personalförsörjningsproblem. Som ett led i en förutsätt
ningslös och framtidsinriktad diskussion om domstobväsendet utarbetades 
och remissbehandlades departementspromemorian Domstolarna i fram
tiden - en ideskiss (Ds 1989:2). Nästa steg var att en parlamentariskt 
sammansatt kommitte tillsattes i slutet av år 1989 för att se över dom
stolarnas uppgifter, arbetssätt och organisation. Kommitten, som antog 
namnet Domstolsutredningen redovisade i början av 1992 sitt uppdrag i 
betänkandet Domstolarna inför 2000-talet (SOV 1991: 106). 

Betänkandet innehåller olika förslag som tar sikte på arbet<>fördelningen 
mellan domstolar och förvaltning och mellan de allmänna domstolarna 
och de allmänna förvaltningsdomstolarna. Utredningen tar också upp 
frågor om omprövning, överklagande och instansordningen och vissa pro
cessrättsliga frågor. Betänkandet har remissbehandlats och ett par av för
slagen har redan genomförts, bl.a. utvidgade regler om prövningstillstånd 
i hovrätt. Övriga förslag bereds nu inom Justitiedepartementet med siktet 
inställt på etappvisa reformer. Det bör framhållas att inriktningen är att 
huvuddelen av förslagen skall genomföras. Det innebär att uppgifter som 
inte består i rättskipning i domstolar överförs till förvaltningsmyndig
heter, att en bättre fördelning av måltyper giirs mellan de allmänna dom
stolarna och de allmänna förvaltningsdomstolarna, att länsrätternas be
hörighet ökas så att de blir allmänna förvaltningsdomstolar i mera egent
lig betydelse än för närvarande samt att måltillströmningen till över-

Prop.1993/94: 100 
Bilaga 3 

26 



instanserna begränsas utan att avkall ges på rättssäkerhel'ikraven. Re
formarbetet beskrivs närmare i detalj i det följande (avsnitt 4.3). 

Den av Domstolsutredningen berörda frågan om inskrivningsväsendel" 
skiljande från domstolarna behandlas av den särskilde utredare som fått 
i uppdrag att lämna förslag om en ny organisation för bl.a. fastighetsbild
ning och fustighetsregistrering. Utredaren har lämnat ett principbetänk
ande Kart- och fastighet&verksamhet i myndighet och bolag (SOU 
1993:99). I betänkandet föreslås att närmare 300 myndigheter däribland 
inskrivningsmyndigheterna förs samman till ett kart- och fastigheti.verk 
och 24 regionala myndigheter för kartor- och fastigheter. Den nya organi
sationen föreslås träda i krnft den 1 juli 1995. Betänkandet remissbehand
las för närvarande. Regeringen avser att redovisa sitt ställningstagande 
till utredarens förslag i en proposition till vårriksdagen. 

Sedan regeringen återkallat Domstolsutredningens uppdrag att se över 
organisationen inom domstoh.väsendet har denna fråga utrett<> inom 
Justitiedepartementet och redovisats i departementspromemorian Dom
stobväsendet - Organisation och administration i framtiden (Os 1992:38). 
Promemorian tog huvudsakligen upp till behandling frågorna om de 
mindre domstolarnas framtida verksamhet, om specialdomstolarnas fram
tida verksamhet och om Domstolsverkel<> framtid. 

Promemorian föreslog i fråga om de mindre domstolarna bl.a. en dom
kretsreform vilken om den genomfördes skulle resultera i att 24 av de 
minsta tingsrätterna skulle läggas samman med andra och därmed upp
höra som självständiga domstolar. Förslaget kritiserades under remiss
behandlingen. Som regeringen också har uttalat i prop. 1993/94:17 om 
förvaltningen inom domstolsväsendet, se vidare i det följande, har vi för 
närvanmde inte för avsikt att föreslå någon generell dornkretsreform. 
Däremot har Domstoh.verket nyligen inlett ett arbete som syftar till att 
undersöka om det numera finns lokalmässiga och andra förutsättningar 
att slå samman Sjuhäradsbygdens tingsrätt med Borås tingsrätt. Resultatet 
av denna undersökning beräknas vara klart inom kort. 

I fråga om Domstolsverkets framtida organisation och arbetsuppgifter 
har regeringen under hösten 1993 avlämnat en proposition om förvaltning
en inom domstolsväsendet (prop. 1993/94: 17). I denna behandlas förutom 
den administrativa centralmyndighetens funktion och ledning även frågor 
som rör bl.a. Tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet. Frågorna om 
den administrativa centralmyndigheten för domstol!>väsendet behandlas 
närmare nedan i samband med anslaget D 1. Domstolsverket. Vad gäller 
Tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet har riksdagen ställt sig 
bakom propositionens förslag om ny sammansättning för denna (bet. 
1993/94:JuUJO, rskr. 1993/94:98). Det innebär att Sveriges Domarför
bund och de fackliga organisationerna inte längre skall nominera leda
möter i nämnden. Riksdagens beslut föranleder en ändring i förordningen 
(1988:318) med instruktion för Tjänsteförslagsnämnden för domstols
väsendet. 

Som nämnts tog departementspromemorian om domstolsorganisationen 
också upp frågan om specialdomstolarnas framtid. I 1993 års budgetpro
position förutskickades med anledning av denna en närmare utredning om 
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de frågor som rörde specialdomstolarna. Inom Justitiedepartementet har 
därför departementspromemorian Specialdomstolarna i framtiden (Ds 
1993:34) utarbetats. Enligt denna bör domstolsväsendet i framtiden vara 
mer sammanhållet än i dag och specialdomstolarna i möjligaste mån föras 
samman med de allmänna domstolarna eller de allmänna förvaltningsdom
stolarna. I promemorian uttalas att hyresmålen på sikt bör föras över till 
de allmänna domstolarna. Det föreslås att Bostadsdomstolen avskaffas 
som fristående domstol och att dess uppgifter att överpröva hyresnämn
dernas avgöranden i ett inledande skede skall tas över av Svea hovrätt 
och att hovrättens avgönmden skall kunna överklagas vidare till Högsta 
domstolen. För hyresnämndernas del föreslås i promemorian en be
gränsad reform som tills vidare består i att hyresnämnderna administrntivt 
slås samman med tingsrätterna på den ort där nämnderna är belägna. 
Vidare föreslås i promemorian att Patentbe1'.värsrätten avskaffas och att 
dess uppgifter tas över av de allmänna förvaltningsdomstolarna, i första 
hand länsrätten i Stockholm. I fråga om Marknadsdomstolen och Arbets
domstolen läggs inga förslag fram. Det uttalas dock att Marknadsdom
stolen på sikt bör avskaffas som fristående domstol och att en sådan re
form bör inriktas på att Marknadsdomstolen inordnas som en specialfunk
tion i Svea hovrätt, att samtliga mål skall prövas av tingsrätt i första in
stans och att målen i ett inledande skede inte skall kunna överklagas 
vidare till Högsta domstolen. I fråga om Arbetsdomstolen uttalas att det 
finns många fördelar med att renodla dess uppgifter till att avse tvister 
som rör framför allt tolkning och tillämpning av kollektivavtal, förenings
och förhandlingsrätten och fredsplikten. Remissbehandlingen av prome
morian har nyligen avslutats och frågorna bereds nu vidare inom Justitie
departementet. I första rummet är det Bostadsdomstolen som behandlas 
i det arbetet. 

När det gäller Försäkringsövenlomstolen har riksdagen beslutat att 
denna skall läggas ned den 1 juli 1995 och att dess uppgift att vara pre
judikatinstans i de aktuella måltyperna då skall övertas av Regeringsrätten 
(prop. 1992/93:215, bet. 1992/93:JuU33, rskr. 1992/93:372). 

Regeringens arbete med reformer inom domstolsväsendet har det ytter
sta syftet att på olika sätt stärka domstoh.väsendets ~jälvständighet och 
effektivitet. De förslag som hittills lagts fram har främst varit inriktade 
på domstolarnas arbetsuppgifter och organisation samt förvaltningen inom 
domstolsväsendet. En annan åtgärd som direkt syftar till att i frnmtiden 
stärka såväl domstolarnas som domarnas självständighet är tillsättande av 
en särskild utredare för att behandla domstolarnas och domarnas ställning 
inför 2000-talet (dir. 1993:47). Utredaren, som arbetar under namnet 
1993 års domarutredning (Ju 1993:6), skall i en första etapp kartlägga 
behovet av att stärka domarnas ställning och lämna förslag på inriktning 
av det fortsatta utredningsarbetet. Exempel på frågor som är aktuella i 
sammanhanget är utnämning av ordinarie domare, domarnas rättsställ
ning, avlöning och arbet<;uppgifter, nämndemännens ställning och ul'ie
ende av jurymän. Den sistnämnda frågan är inte minst aktuell mot bak
grund av den europeiska domstolens för de mänskliga rättigheterna dom 
i det s.k. Holm-målet. Till utredningens uppgifter hör även att behandla 
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den i 1992 års budgetproposition (prop. 1991/92:100, bil. 3, s. 101) be
rörda frågan om den interna beslutsprocessen i administrativa frågor vid 
domstolarna. 

Delegeringsarbete 

En viktig del i reformarbetet beträffande domstolarna är också strävande
na mot en renodling av domarrollen. Under hösten 1991 påbörjades ett 
projekt om ändrade arbel<>former vid domstolarna. Projektet omfattar 
hovrätter, kammarrätter, tingsrätter och länsrätter. En av grundtankarna 
i pr~jektet är att domstolspersonalen själv ska finna vägar att nå effek
tivare arbetsformer, bl.a. genom att få impulser från kollegor i andra 
domstolar. En annan utgångspunkt är att förändringsarbete mycket 
krel<;ar kring attityder och intresse. J projektet har därför stor vikt lagts 
vid att stödja lokala initiativ till ändrade arbetsformer. Finansieringen av 
projektet sker huvudsakligen genom medel från Statens förnyelsefond. 
Arbetet har bedrivits i form av tvådagarsseminarier vid vilka samtliga 
personalkategorier hos domstolarna finns representerade. Under våren 
1993 lade regeringen fmm propositionen (1992/93:213) om delegering 
av arbetsuppgifter till kanslipersonal vid domstol. r propositionen 
konstateras bl.a. att regeringen inte utan lagstöd kan bestämma att sådana 
uppgifter som avser beredning av mål får utföras av annan än domare, 
t.ex. kanslipersonal. Genom ändringar i rättegångsbalken och lagen 
(1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar (prop. 1992/93:213, bet. 
1992/93:JuU32, rskr. 1992/93:371) ges regeringen sedan den l juli 1993 
uttrycklig befogenhet att meddela sådana bestämmelser. För hovrätternas 
del har lagändringen följts upp med en ändring i hovrätl'iinstruktionen 
( 1993:648), som ger möjlighet att delegera vissa beslut under bered
ningen till fiskaler, fiskalsaspiranter och domstolsbiträden. För de övriga 
domstolarnas del är situationen delvis en annan i och med att det pågår 
ett omfuttande reformarbete till följd bl.a. av Domstolsutredningens för
slag som kan få förhållandevis stor betydelse för arbel<>formerna i dessa 
domstolar. Vidare tar 1993 års domarutredning på ett genomgripande sätt 
upp frågor som berör arbel'iformerna vid domstolarna. Härtill kommer 
att det i Domstolsverket pågår arbete med att utveckla ett modernt mål
hanteringssystem (MÅHS) för länsrätt och tingsrätt. Införandet att detta 
system kommer att nödvändiggöra en översyn av domstolarnas arbel<>
former. Systemet skall installeras under budgetåren 1993/94 och 
1994/95. Regeringen bedömer det därför inte lämpligt att just nu gå 
vidare med några författningsändringar som berör arbetsformerna vid 
dessa domstolar. 

Den reformerade domarbanan 

Våren 1990 godkände riksdagen efter förslag av regeringen (prop. 
1989/90:79) riktlinjer för en reformerad domarbana m.m. (bet. 
1989/90:JuU25, rskr. 1989/90:193). Den nya ordningen, som började 
tillämpas den 1 juli 1990, innebär bl.a. att domarutbildningen skall kon-
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centreras och fullgöras i ett sammanhang. Målet som sattes upp var att 
den sammanlagda tjänstgöringstiden, räknad 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, nämligen nio månader som aspirant i överrätt, 12 månader 
som fiskal vid underrätt och nio månader som adjungerad ledamot i över
rätt, eller sammanlagt två år och sex månader. Härutöver förut<>attes i 
propositionen att utrymme för viss tjänstgöring i överrätt mellan fiskals
förordnandet och påbörjande! av underrättstjänstgöringen skulle kunna 
finnas, dock utan att detta lades in som ett obligatoriskt moment i utbild
ningen. En sådan del av tjänstgöringen borde enligt propositionen i all
mänhet inte vara längre än högst ett halvt år innan underrättstjänstgöring
en tar vid. 

Reformen har utvärderats vid två tillfällen. Den första utvärderingen 
ägde rum redan år 1991. Det framkom därvid att man inom de flesta 
överrätternas områden redan då hade kunnat förkorta tjänstgöringstiderna 
för icke ordinarie domare till mellan tre och fyra år, räknat från börjedag 
som fiskalsaspirant till assessorsförordnandet. Redan då framfördes också 
att fiskalerna i underrätterna generellt inte hade samma erfarenhet och 
säkerhet som tidigare, vilket också gällde de adjungerade ledamöterna i 
överrätterna. 

Reformen har därefter utvärderat-; ytterligare en gång av Domstols
verket. Utvärderingen skedde under våren 1993 och resultatet redovisas 
i rapporten Effekterna av den reformerade domarbanan - En enkätunder
sökning avseende de kvalitativa aspekterna (DV Rapport 1993:2). Under
sökningen visar att aspiranttiden vid alla överrätter är nio månader och 
att ~jänstgöring i överrätten efter fiskalsförordnandet i allmänhet före
kommer i endast ringa omfattning. Underrätts~jänstgöringen som fiskal 
är mellan 12-20 månader; vid tingsrätt vanligen cirka 15 månader och vid 
länsrätt omkring 12-13 månader. Det är endast i Stockholm som vänte
tiden på adjunktionstjänstgöring efter fullgjort underrättsår är sex månad
er eller mer. Väntetiden är sålunda vid Svea hovrätt cirka sex månader 
och vid Kammarrätten i Stockholm 6-15 månader. Tiden för adjunktions
tjänstgöring är vid alla överrätter i genomsnitt nio månader. Undersök
ningen visar alltså att målet med en i tiden sammanhållen och koncen
trerad domarutbildning i huvudsak har uppnåtts. Domstobverket uttalar 
vidare att, med undantag för att tillgången till förstärkningsassessorer vid 
de allmänna domstolarna i vissa fall har varit för liten, reformens inten
tioner även i övrigt har förverkligat<;. Detta innebär bl.a. att tjänstledighet 
i princip inte medges för fiskaler, att de flesta fiskaler fullgör sin under
rätt<>~jänstgöring vid en och samma domstol och med an!>var för en egen 
rotel och att de direkta utbildningsinsatserna har utökats. 

Vissa effekter av reformen har emellertid ifrågasatt<> främst ur kvalita
tiva aspekter. Domstobverkets rapport berör dessa frågor vilka utförligt 
belysts i enkätundersökningen. De negativa effekterna av reformen har 
i enkätundersökningen sammanfattning!>vis angetto.; vara, att arbet<;belast
ningen har ökat för de ordinarie domarna, att effektiviteten i domstolarna 
har blivit mindre och att fiskaler och adjungerade ledamöter i överrätt-
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erna saknar erforderlig erfarenhet av och rutin för dömande verksamhet. 
Det sistnämnda utpekas också som en betydelsefull del av grunden till på
ståendena att effektiviteten i underrätterna och i överrätterna har blivit 
mindre till följd av reformen. Av enkätwaren framgår enligt rapporten 
vidare att den teoretiska och utbildningsmässiga standarden på fiskaler 
och adjungerade ledamöter är god och att de utbildningsinsatser som görs 
är välavvägda och tillräckliga. Däremot gör deras bristande rutin och er
farenhet att de inte är lika användbarn som förut vad gäller att kunna an
förtros mer kvalificernde eller omfattande mål. Denna brist på tjänst
göringserfarenhet går enligt uppfattningen hos dem som bei,"Varnt enkäten 
inte att kompensera genom ökade utbildningsinsat<;er eller liknande. 
Domstolsverket föreslår därför i rapporten att den obligatoriska delen av 
domarutbildningen bör förlängas med ett år, från två år och sex månader 
till tre år och sex månader. Den sålunda förlängda ~jänstgöringen skall 
förläggas antingen till överrätt som föredrngande efter fiskalsförordnandet 
eller till underrätt som fiskal. Det föreslås ingen särskild fördelning av 
den ytterligare tiden mellan dessa båda utbildningsmoment, dock skall 
naturligtvis enligt förslaget inte minimitiden ett år som underrätt<;fiskal 
få underskridas. Domstoli,"Verket påpekar vidare att det för att upprätt
hålla domarbanans attrnktionskrnft är betydelsefullt att den nuvarnnde 
löneutvecklingen för fiskalerna bibehålls även i ett system med längre 
obligatorisk tjänstgöring innan adjunktionstjänstgöringen. Domstob"Verket 
föreslår slutligen att kravet på förlängd utbildningstid skall omfatta alla 
som ännu inte har påbörjat sin adjunktionstjänstgöring. 

Domstol!Nerket<; rnpport har behandlats vid en hearing i Justitiedeparte
mentet den 12 oktober 1993. Vid denna deltog, förutom representanter 
för departementet och Domstob"Verket, representanter för hovrätter, 
kammarrätter, tingsrätter och länsrätter, JUSEK och de yngre domarnas 
intresseföreningar. Vid hearingen, som också behandlade en av Vatten
överdomstolen och vattendomstolarna aktualiserad fråga i samband med 
den reformernde domarhanan, var också representanter för dessa dom
stolar närvanmde. 

Vid hearingen frnrnkom, förutom de synpunkter på de kvalitativa as
pekterna av den reformerade domarbanan som nyss redovisats i korthet, 
också att rekryteringen av fiskalsaspiranter för närvarande är god eller 
mycket god. Skälet till det goda rekryteringsläget kan enligt vad som 
framkom vid hearingen hänförns dels till den rådande lågkonjunkturen, 
dels till den förkortade domarutbildningen vilken medför en snabb löne
utveckling för yngre jurister. En stor del av domstolsrepresentanterna an
slöt sig till rapportens förslag eller förespråkade i varje fall en förläng
ning av den obligatoriska tjänstgöringstiden med sex månader. Flertalet 
representanter för yngreföreningarna delade den uppfattningen men 
poängterade att lönekompensation måste utgå om den obligatoriska tiden 
förlängs. Både bland domstolsrepresentanterna och representanterna för 
de yngre domarna fanns dock sådana som var kritiska till rnpportens för
slag och som ställde sig avvisande till att förlänga domarutbildningen. 
Deras ståndpunkt grundades främst på att tjänstgöringen fram till 
assessorsförordnandet är just en utbildningtid och inte en ~jänstgöringstid 
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där höga effektivitetskrav kan ställas men också på att domarbanans 
attraktionskraft skulle kunna minska om utbildningens obligatoriska delar 
förlängdes. 

Redan då reformen med en kortare och sammanhållen domarutbildning 
utarbetades framfördes farhågor för att den obligatoriska delen av domar
utbildningen skulle bli för kort. Förslaget från 1987 års domarutredning, 
som låg till grund för den sedermera genomförda reformen, utsattes för 
viss remisskritik i bl.a. den del där utredningen föreslog bibehållande av 
en ettårig obligatorisk underrätL-;tjänstgöring. Flera remissinstanser an
förde att detta var för kort tid för att fiskalen skulle hinna få tillräcklig 
erfarenhet inför en framtid som domare. Justitieministern uttalade i sin 
anmälan till propositionen följande med anledning av remis~)'npunkterna. 

"Till detta vill jag f§rst säga att minsta tid för underrättstjänstgöring 
redan i dag är ett år. Aven om många fiskaler i praktiken tjänstgör längre 
tid, är det inte helt ovanligt - och i de allmänna förvaltningsdomstolarna 
snarast regel - att fiskalens underrättstjänstgöring pågår just ett år. Jag 
menar att den föreslagna tiden normalt är tillräcklig för att ge den grund
läggande träning i att självständigt handlägga och avgöra mål och ärenden 
som är det huvudsakliga syftet med underrätl<>tjänstgöringen. Till detta 
kommer att fiskalen i omedelbar anslutning till underrätl'itjänstgöringen 
får tillfälle till ytterligare erfarenheter av dömande verksamhet under 
adjunktionstjänstgöringen. Och innan det är dags för en ordinarie domar
tjänst finns det tillfälle till ytterligare erfarenheter, såväl av arbete inom 
domstolsväsendet som på andra håll. 

En tjänstgöring som på detta sätt är begränsad i tiden förutsätter själv
fallet att innehållet är allsidigt och meningsfullt." 

I följande avsnitt av propositionen framhölls också att regeringens 
bedömning var att utbildningsmomentet i den obligatoriska tjänstgöringen 
borde betonas kraftigare. Under riksdagsbehandlingen av frågan fram
fördes i en motion uppfattningen att domarutbildningen enligt regeringens 
förslag skulle bli för kort. Justitieul'ikottet anförde därvid i huvudsak 
samma synpunkter på frågan som i nyss citerat avsnitt av propositionen, 
men tillade härutöver att en avsikt med domarutbildningen var just att 
förmedla utbildning och inte att ge den yrkeserfarenhet som ett mångårigt 
deltagande i den dömande verksamheten ger, något som kommer senare. 

Regeringen har förståelse för att vissa effekter av den reformerade 
domarbanan, främst inom de allmänna domstolarna, kan ses som nega
tiva. Med det tidigare systemet hade särskilt de allmänna domstolarna i 
både första och andra instans tillgång till en kader av yngre domare med 
stor eller mycket stor erfarenhet av den dömande verksamheten. Detta 
medförde naturligtvis att de äldre fiskalerna vid underrätterna och de 
adjungerade ledamöterna i överrätterna på ett helt annat sätt än dagens 
fiskaler och adjunkter var effektiva och yrkeskunniga och i avsevärt 
mindre behov av handledning och vägledning. De kunde också i allmän
het anförtros svårare och mer vidlyftiga mål än vad som i regel är fallet 
med dagens yngre domare i samma situation. Att detta kan skapa vissa 
problem inom domstobväsendet, särskilt som reformen fick ett snabbt 
genomslag, kan inte förnekas. Problemen bör å andra sidan inte heller 
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överdrivas. Reformens syfte var att råda bot på en del stora olägenheter 
som följde av den i tiden alltför långt utsträckta domarutbildningen. Detta 
har i stort sett lyckats. De nu berörda nackdelarna var i stora drag förut
sedda redan vid reformens genomförctnde. Varken regeringen eller riks
dagen fann emellertid då skäl att frångå utredningens förslag om längden 
på domarutbildningens obligatoriska moment. I stället betonades som 
nyss sagl'> utbildningsmomentet starkt. Regeringen ansluter sig fortfaran
de till de bedömningar som då gjordes. 

Vid reformens genomförnnde förutsattes att assessorer till stor del 
skulle överta den roll som de erfarna fiskalerna spelat vid underrätterna. 
Ett problem som i och för sig inte torde ha ett direkt samband med 
genomförandet av reformen men som ändå är påtagligt för underrätterna, 
är att det till stor del saknas assessorer som är tillgängliga för tjänst
göring ute på domstolarna. Detta kan sägas ha spätt på underrätternas 
problem men regeringen kan inte se något skäl till antagande att detta 
förhållande kommer att varn bestående för all framtid i samma utsträck
ning som nu. Det kan också ses som en fördel att det dömande arbetet 
utförs av ordinarie domare i så hög grnd som möjligt. Frågor med 
anknytning till domarnas arbeL'>uppgifter kommer att belysas genom 1993 
års domarutredning. 

Ett genomförnnde av rapportens förslag om en ettårig förlängning av 
de obligatoriska momenten, men även en något mindre förlängning, 
skulle dessutom medförn prnktiska problem oavsett hur övergångs
bestämmelserna utformas. Problemen kan hänförns till både överrätterna 
och underrätterna. Om en förlängning genomförs riskerar överrätterna att 
under en övergångsperiod ställas inför stora svårigheter med nyrekry
tering av adjungernde ledamöter. Denna risk finns även om övergångs
be~tämmelsen skulle utformas på ett annat sätt än det föreslagna. För
längs de obligatoriska momenten kommer färre unga domare att kunna 
utbildas. Eftersom den utvecklingen inte är önskvärd måste nya resurser 
i så fall tillskjutas för att hålla antalet utbildningsplatser på en oförändrad 
nivå. Detta är inte möjligt ur statsfinansiell synvinkel. Kostnadsökning
arna skulle väsentligen kunna undvikas genom att låta domarrotlar som 
nu besätts av ordinarie domare i stället innehas av fiskaler. Detta skulle 
emellertid strida mot principen att dömandet i största möjliga uL<>träckning 
skall handhas av ordinarie domare. Regeringen är mot bakgrund av det 
sagda inte nu beredd att föreslå en förlängning av de obligatoriska 
delarna av domarutbildningen. Regeringen vill i detta sammanhang också 
särskilt betona vikten av att det utbildningsmässiga inslaget i domarutbild
ningen tas tillvarn och att fiskalerna under sitt obligatoriska underrätL<>år 
i största möjliga utsträckning får tjänstgöra vid en och samma domstol. 

3 Riksdugen J<J'.13!94. I sam/. Nr 100 /Jilaga 3 
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4.2 Åklagarväsendet 

Några huvudpunkter: 
Indelningen i åk.lagardistrikt ses över. 
Riksåklagarens tillsynsverksamhet ges en något ändrad inrikt
mng. 
Åk.lagarväsendets centrala organisation modifieras så att 
metodutvecklingsfrågor får ett större utrymme. 
En tjänsteförslagsnämnd för åklagarväsendet ger bättre bered
ning av tillsättningsärenden. 
Åklagarna har rätt att närvara i polisstyrelserna. 

Inledning 

Åklagarväsendet 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 år 1990 en parlamentariskt sam
mansatt kommitte för att se över åklagarverksamheten och förundersök
ningsreglerna. Kommitten, som antog namnet Åklagarutredningen -90 (Ju 
1990:4), redovisade i augusti 1992 sitt uppdmg genom betänkandet Ett 
reformerat åklagarväsende (SOU 1992:61). Betänkandet har remissbe
handlats. 

Förutom vad som redovisas nedan föreslår Åklagarutredningen -90 
bl.a. vissa förändringar på det straffrätl<>liga och processrättsliga området 
(jfr avsnitten 4.3 och 5.3.1). 

Den lokala och regionala organsationen inom åklagarväsendet 

I organisatoriskt hänseende hade Åklagarutredningen -90 till uppgift att 
se över åklagarväsendel'i lokala och regionala organisation. I den delen 
föreslås att en s.k regionmodell införs, enligt vilken samtliga åklagar
myndigheter inom en region skulle läggas samman till en enda myndighet 
med lokala enheter på ett antal orter. En stor majoritet av remissinstans
erna ställer sig avvisande till att regionmodellen införs. 

Regeringens bedömning är att åk.lagarväsendets organisatoriska upp
byggnad på lokal och regional nivå inte skall ändras. Regeringen kommer 
således inte att ta initiativ till att den s.k. regionmodellen införs. Ett skäl 
är att flertalet åklagarmyndigheter är starkt negativa till den modellen. Ett 
annat skäl är att de viktigaste fördelarna med en regionmodell kan uppnås 
inom ramen för den nuvarande myndighel<>organisationen. Detta ställ
ningstagande medför emellertid att frågan om åklagardistriktens indelning 
och åklagarmyndigheternas dimensionering m.m. kräver ny belysning. 
Regeringen har därför i november 1993 uppdragit åt Riksåklagaren att i 
enlighet med vissa närmare angivna riktlinjer bl.a. se över indelningen 
i åklagardistrikt, utreda behovet av förändrad gränsdragning mellan olika 
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åk.lagardistrikt samt ange dimensioneringsprinciper. Huvudsyftet med 
uppdraget är önskemålet att åstadkomma en mer effektiv organisation och 
ett optimalt utnyttjande av resurserna. Uppdraget skall utföras i 
samarbete med överåklagarna och redovisas senast den I september 
1994. 

I uppdraget ingår även att utreda om en i förhållande till dagsläget 
något mer rörlig förstärkningskader av åklagare bör finnas tillgänglig på 
regionåklagarmyndigheterna för att öka flexibiliteten och minska sårbar
heten t.ex. vid tillfälliga arbel'itoppar eller sjukdomsfall. Denna förstärk
ningskader skulle inte enbart bestå av yngre åklagare, utan även äldre 
och mer erfarna åklagare borde kunna ingå. Praktiska lösningar på ett 
sådant system bör därför arbetas fram. 

1illsy11sverksamhete11 inom åklagarväsendet 

I regleringsbrevet för budgetåret 1992/93 uppdrog regeringen åt Riks
åklagaren att analysera den hittillsvarande omfattningen av Riks
åklagarens tillsynsverksamhet och belysa effekterna av en neddrngning 
respektive en intensifiering av den verksamheten. De kvalitetsmässiga 
effekterna angavs vam av särskild betydelse. Uppdrnget redovisades i 
mars 1993 genom promemorian Tillsynsverksamheten i Riksåklagarens 
kansli (ÅD 208-93). Promemorian har remissbehandlats. 

1 promemorian lämnas en redogörelse för bakgrunden till Riksåklaga
rens tilh,)'nsroll och hur tilli:.)'nsverksamheten bedrivs. 

I promemorian föreslås en ändmd inriktning och andra former för den 
tillsynsverksamhet som nu sker genom regelbundna besök på de under
ställda myndigheterna, de s.k. tillsynsbesöken. I det avseendet föreslås 
att de generella, regelbundna tillsynsbesöken minskar i antal och omfång. 
Det frnmhålls vidare som angeläget att resurser avsätts för att möjliggöm 
en nödvändig revidering och uppdatering av Riksåklagarens cirkulärsam
ling och att nya resurser anslås för metodutveckling. 

Så gott som samtliga remissinstanser tillstyrker i huvudsak de över
väganden och förslag som presentems i promemorian. 

Riksåklagarens tilli:.)'nsverksamhet bygger i allt väsentligt på be
stämmelserna i rättegångsbalken (jfr 7 kap. 2 och 5 §§ RB). Tilli:.)'ns
funktion utövas huvudsakligen genom tillsynsbesök, överprövningsverk
samheten och rätten att utfärda föreskrifter och allmänna råd. En annan 
del av tillsynsverksamheten utgörs av handläggningen av klagomål mot 
åklagare eller anmälningar om brott i tjänsten av åklagare. Antalet regel
bundna tillsynsbesök uppgår till 20-30 årligen. 

Regeringen delar Riksåklagarens uppfattning om ändmd inriktning av 
tillsynsbesöken. Detta innebär att Riksåklagarens regelbundna tillsyns
besök av samtliga åklagarmyndigheter med vissa intervaller bör upphörn 
och att formerna för tillsynsbesöken bör ändras. 

Enligt regeringens bedömning är de regelbundet återkommande tillsyns
besöken förhållandevis resurskrävande och kan knappast anses stå i pro
portion till de effekter som uppnås. Resurserna bör sättas in där de gör 
mest nytta och det är därför inte mtionellt att t.ex. regelbundet göm till-

Prop.1993/94: 100 
Bilaga 3 

35 



synsbesök på välskötta åklagarmyndigheter. Ett annat skäl som talar för 
att de regelbundna tillsynsbesöken inte längre fyller samma funktion är 
att allt fler administrativa uppgifter delegerats till regional nivå under de 
senaste åren. Detta innebär bl.a. att överåklagarna fått ett ökat an!>var för 
hur verksamheten bedrivs inom regionen. 

Mot bakgrund av det som nu sagts bör Riksåklagarens tilh,)'nsbesök i 
stället ha följande inrikting. Riksåklagarens tillsynsbesök bör generellt 
sett syfta till att det skapas en enhetlig rättstillämpning och att kvaliten 
i åklagarverksamheten hålls på en hög och jämn nivå. Även andra be
vekelsegrunder för till!>)'nsbesök kan naturligvis förekomma så som att 
granska handläggningen av vissa ärendetyper eller att utreda någon speci
fik frågeställning. 

Riksåklagarens tillsynsverksamhet måste även ses i förhållande till den 
tillsynsplikt som överåklagarna har. Regeringen vill i detta sammanhang 
erinra om att överåklagarna, under Riksåklagaren, har ani,,varet för 
åklagarväsendet inom sitt verksamhetsområde (jfr 7 kap. 2 § 2 stycket 
RB). Enligt åklagarförordningen (1989:848) har överåklagaren till~)'n 

över åklagarväsendet i regionen och skall särskilt verka för att be
stämmelserna om tvångsmedel, åtalsunderlåtelse, särskild åtalsprövning 
och strafföreläggande tillämpas enhetligt. Mot bakgrund av det som nu 
sagt<; framstår det som naturligt att överåklagaren regelbundet eller på 
förekommen anledning besöker de lokala åklagarmyndigheterna i regi
onen i granskningssyfte. Det bör ankomma på Rik.<>åklagaren att dra upp 
riktlinjer för hur denna verksamhet praktiskt skall utövas. 

Riksåklagarens roll och organisation m.m. 

Statskontorel fick i juli 1992 i uppdrag att se över åklagarväsendets cen
trala organisation. Uppdraget lämnades huvudsakligen mot bakgrund av 
den organisationsöversyn som Åklagarutredningen -90 gjort beträffande 
den regionla och lokala nivån. Uppdraget redovisades i februari 1993 
genom Statskontoret-; rapport Rik.-;åklagarens framtida roll och organisa
tion (1993:3). Rapporten har remissbehandlats. 

Stat-;kontorets rapport innehåller vissa förslag av övergripande art. Det 
föreslås bl.a. att Riksåklagaren skall ha rollen som koncernledning för 
verksamheten, att ansvars- och arbetsfördelningen mellan rik.-;åklagaren 
och biträdande riksåklagaren klargörs, att metodutvecklingsfrågor ges hög 
prioritet, att myndigheten indelas i en juridisk och en administrativ avdel
ning, att myndigheten byter namn till Riksåklagarmyndigheten eller Riks
åklagarämbetet samt att Rådgivande nämndens arbetsuppgifter ses över. 
Härutöver behandlas ett antal frågor av administrativ natur som det an
kommer på Riksåklagaren ajälv att besluta om. 

Remissutfallet är blandat. Riksåklagaren har i sitt remissyttrande lämnat 
förslag till bl.a. en delvis annan organisation än den som Statskontoret 
föreslagit. Riksåklagaren ställer sig dock bakom förslaget att det skall in
föras avdelningar, men delar inte Statskontorets uppfattning om vilka 
verk.<>amheter avdelningarna bör omfatta. Riksåklagaren anser bl.a. att 
byråcheferna för åtalsärenden inte bör inordnas i den juridiska avdelning-
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en utan att dessa även fortsättningvis bör vara direkt underställda Riks
åklagaren. Riksåklagaren anser vidare, i motsats till Statskontoret, att det 
på den juridiska avdelningen även skall finnas en byråchef för att avlasta 
avdelningschefen. Riksåklagaren instämmer i att det bör inrättas en tjänst 
för metodutvecklingsfrågor. 

Regeringen har vid sina överväganden om Riksåklagarens framtida roll 
och organisation haft två grundläggande utgångspunkter. Den ena är att 
Riksåklagaren i framtiden skall ha kvar de tre roller som finns i dag, 
dvs. vara åklagare i Högsta domstolen, vara rikets högste åklagare samt 
vara centml förvaltningsmyndighet. Den andra utgångspunkten är att 
framtids- och utvecklingsfrågor måste få en betydligt mer fr4mskjuten 
plats i framtiden. 

För att skapa de bästa förutsättningarna för att åstadkomma detta har 
olika alternativ vägts mot vamndra. Regeringens bedömning är att Riks
åklagarens framtida roll och organisation bör utformas enligt följande. 
Under Riksåklagaren skall finnas fym huvudfunktioner: en för tillsyn, en 
för metodutveckling och en för administration; dessutom skall det, precis 
som i dag, finnas en särskild funktion för Riksåklagarens verksamhet i 
Högsta domstolen. Var och en av de tre förstnämnda funktionerna skall 
ledas av en byråchef. Genom en sådan organisation får metodutvecklings
frågorna en given central plal<;. På denna funktion skall ligga metodut
vecklingsfrågor i stort samt andra större utvecklingsfrågor av såväl 
administrativ som juridisk art. Här bör också de arbetsuppgifter ligga 
som rör föreskrifter och allmänna råd för åklagarverksamheten (cirkulär), 
ordningsbotssystemet, stmfförelägganderutinen och övriga rutiner i 
åklagarverksamheten från straff- och processrättslig synpunkt. Eftersom 
metodutvecklingsfrågorna på detta sätt lyfts fram, kommer de att få en 
annan dignitet än tidigare. Reella förul<;ättningar skapas för att viktiga 
utvecklingsfrågor av skilda slag får en framskjuten plats utan att andra 
viktiga områden somt.ex. tillsyn!.verksamheten sätts åt sidan. 

Även tillsynsfunktionen gagnas av en sådan lösning. Tillsynsbyrån kan 
avlastas vissa frågor och därmed bli en mer renodlad funktion samtidigt 
som det skapas utrymme för att t.ex. förkorta handläggningstiderna avse
ende ärendekategorin klagomål och anmälningar mot åklagare. Den ovan 
beskrivna ändmde inriktningen av tillsynshesöken biclrdr också till att 
vissa resurser kan frigöras. Den frdmtida administrativa funktionen bör 
mer inriktas på drift och service. 

Hur myndigheten skall vara organisemd inom mmen för dessa huvud
funktioner är en fråga som Riksåklagaren ajälv skall besluta om. 

I en organisation av det slag som nu angivil'> skapas goda möjligheter 
för Riksåklagaren att på ett mer effektivt sätt arbeta med de frågor som 
skall handhas på centml nivå. 

Regeringen instämmer i att riksåklagarens och biträdande riks
åklagarens ansvar och arbetsuppgifter bör klargöras ytterligare. Enligt 
regeringens bedömning bör utgångspunkten vara att riksåklagaren har den 
centrala rollen i bl.a. förändringsarbetet. Därför bör inriktningen vara att 
riksåklagaren mer skall koncentrera sig på övergripande frågor såsom att 
skapa policy och att sörja för utvecklingsfrågor. Biträdande riksåklagaren 
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skall vara ställföreträdande Riksåklagare och ha som huvudfunktion att 
an!>"Vara för den löpande juridiska verksamheten. 

Omorganisation bör kunna vara genomförd den 1 juli 1994. Regeringen 
kommer snarast att vidta erforderliga förordningsändringar. 

När det gäller namnfrågan är det regeringens bedömning att det inte 
finns tillräckliga skäl för att frångå den nuvarande ordningen. Regeringen 
kommer således inte att lägga fram ett förslag om namnändring. Beträff
ande Rådgivande nämnden är det regeringen bedömning att det för när
varande inte finns skäl att göra en översyn av dess verksamhet. 

Åklagarutredningen -90 har även diskuterat frågan om tidsbegränsade 
förordnanden för riksåklagaren, biträdande riksåklagaren samt överåklag
arna och föreslagit att denna fråga övervägs i särskild ordning. Regering
ens bedömning är att det av principiella skäl inte kan komma i fråga att 
tidsbegränsa dessa tjänster. 

Tjä11steförslags11äm11de11 för åklagarväsendet 

Regeringen har med verkan fr.o.m. den 1 juli 1993 inrättat en tjänsteför
slagsnämnd för åklagarväsendet (SFS 1993:523). Syftet med reformen är 
att stärka åklagarkåren. Nämnden, som har sin förebild inom domstols
väsendet, skall ge ökad stadga åt tjänstetillsättningarna genom bered
ningsformen och genom ett hättre underlag. Samtidigt med att nämnden 
tillskapades fick skicklighetskriteriet genomslag för samtliga ordinarie 
åklagartjänster. Vidare slopades det s.k. vitsordssystemet till förmån för 
inhämtande av referenser. Reformen kommer att följas upp. 

Åklagarna har närvarorätt i polisstyrelserna 

Åklagarväsendet har tillförsäkrats en ökad möjlighet att påverka inrikt
ningen av polisverksamheten. Genom en ändring i polisförordningen har 
cheferna för de lokala åklagarmyndigheterna fr. o. m. den I september 
1993 rätt att vara närvarande och yttra sig vid polisstyrelsens samman
träden samt att få sin mening antecknad till protokollet. En mot!>"Vanmde 
bestämmelse har också införts för överåklagarna när det gäller länsstyrel
sernas styrelse. Anledningen till denna förändring är att tillförsäkrn 
åklagarna ett ökat inflytande över hur polisen använder sina resurser. 
Åklagarna kan, med sina kunskaper och ideer, berika dessa styrelsers 
beslul<>underlag till gagn för brottsbekämpandet. 
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4.3 Processrätten 

Några huvudpunkter: 
Tyngdpunkten i rättskipningen skall ligga i första instans, och 
arbetet med att flytta ner målen i instanskedjan fortsätter. 
Måltillströmningen till hovrätten och kammarrätten begränsas 
genom krav på prövningstillstånd. 
Hovrättsprocessen utreds. 
Förfarandereglerna för domstolsärenden och förvaltningspro
cesslagen ändras. 
Rättshjälpslagen utreds i syfte bl.a. att åstadkomma bespar
ingar. 

Reglerna i rättegångsbalken (RB) om förfarandet vid de allmänna dom
stolarna har under det senaste årtiondet varit föremål för ett omfattande 
reformarbete. En stor del av refonnarbetet på den centrnla processrättens 
område är för den närmaste framtiden knuten till Domstolsutredningens 
betänkande Domstolarna inför 2000-talet (SOU 1991: 106). En av utred
ningens huvuduppgifter har, som redan nämnts (avsnitt 4.1), varit att se 
till att domstobverksamheten renodlas och koncentreras på de dömande 
uppgifterna. Förslag med den inriktningen har också lagts frdm av utred
ningen. Andra förslag avser instansordningen inom domstoh.väsendet. Ut
redningen föreslår också vissa ändringar när det gäller överklagande och 
förfarandet i de allmänna domstolarna och i de allmänna förvaltnings
domstolarna. Utredningens förslag har beretts vidare med siktet inställt 
på etappvisa refonner. 

När det gäller de allmänna domstolarna har vissa förslag redan genom
förts. Det gäller t.ex. förslaget om att flytta ner utsökningsmålen i in
stansordningen så att den första domstolsprövningen skall äga rum i 
tingsrätt i stället för i hovrätt. Refonnen träder i kraft den 1 januari 1994 
Gfr prop. 1992/93:216). Därigenom kan principen om att tyngdpunkten 
i rättskipningen skall ligga i första instans sägas vara helt genomförd 
såvitt gäller de allmänna domstolarna. 

1 samma lagstiftningsärende behandlades Domstolsutredningens förslag 
om att utvidga reglerna om prövningstillstånd i hovrätt för tvistemål och 
att införd krav på prövningstillstånd i vissa brottmål. Sådana lagändringar 
trädde i kraft den 1 juli 1993. Den nu nämnda refonnen utgör ett led i 
regeringens strävanden att effektivisera hovrättsförfarandet så att målen 
kan avgöras på ett snabbare och mer ändamålsenligt sätt och att resurs
erna koncentreras på de mer svårbedömda och kvalificerade målen. En 
särskild utredare har under året tillsatts för att arbeta vidare med dessa 
frågor genom att lämna förslag till ändringar i förfarandereglerna för 
hovrätt och undersöka olika sätt att begränsa flödet av mål till hovrätterna 
(dir. 1993:38). I uppdraget, som skall redovisas före den 1 april 1995, 
ingår också att utvärdera de nya reglerna om prövningstillstånd i hovrätt. 
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Regeringen har under hösten i enlighet med förslag i Domstolsutred
ningens betänkande föreslagit att handläggningen av vissa likvidations
ärenden skall flyttas från tingsrätt till Patent- och registreringsverket 
(prop. 1993/94:43). Ändringen, som enligt förslaget skall träda i kraft 
den 1 april 1994, innebär inte bara ett led i renodlingen av tingsrätternas 
arbetsuppgifter utan kommer ock.så att effektivisera handläggningen av 
likvidationsbesluten och förbättra möjligheterna att komma åt försumliga 
aktiebolag. 

När det gäller de allmänna förvaltningsdomstolarna har riksdagen god
känt de riktlinjer som regeringen presenterade i förra årets budgetpro
position (bilaga 3 avsnitt 4.1) och som innebär att tyngdpunkten i rätt
skipningen skall ligga i första instans och att den första domstolspröv
ningen i de allmänna förvaltningsdomstolarna i allmänhet skall ligga i 
länsrätt. Arbetet med att flytta ner målen i instanskedjan har bedrivits 
med sikte på att i ett första skede flytta ner ett fåtal, men antalsmässigt 
betydelsefulla, måltyper i instanskedjan och att andra måltyper skall 
flyttas ner etappvis. I en nyligen beslutad lagrådsremiss föreslås sålunda 
i enlighet med Domstolsutredningens förslag en ändrad instansordning för 
kriminalvårdsmål och studiestödsmål lik.som en ändrad beslutsordning för 
körkortsmål som innebär att beslutanderätt för körkorl'>ingripanden m.m. 
i första instans flyttas från länsrätt till länsstyrelse och att länsstyrelsens 
avgöranden skall kunna överklagas till länsrätten. Vidare föreslås att det 
normalt skall krävas prövningstillstånd i Regeringsrätten och Högsta 
domstolen i mål om utlämnande av allmän handling. 

I samma lagstiftningsärende föreslås att regler av generell karaktär om 
prövningstillstånd skall införas i ledet länsrätt-kammarrätt på grundval av 
förslag i en departemenl<;promemoria som under hösten varit föremål för 
remissbehandling. De föreslagna reglerna är utformade efter mönster av 
reglerna om prövningstillstånd i hovrätt. Frågan om vilka målgrupper 
som skall omfattas av krav på prövningstillstånd skall övervägas mål
grupp för målgrupp parallellt med att olika målgrupper flyttas ner i in
stanskedjan. I den nyss lämnade lagrådsremissen om instansordning för 
kriminalvårdsmål m.m. föreslås att prövningstillstånd skall krävas i 
kammarrätt för de tre först angivna måltyperna. 

Domstolsutredningen behandlar i betänkandet även ett antal processrätts
liga frågor. En viktig uppgift för Domstolsutredningen har varit att se 
över förfarandereglerna för de allmänna förvaltningsdomstolarna - förvalt
ningsprocesslagen ( l 971: 291) - och de förfanmderegler som gäller för de 
allmänna domstolarnas hantering av ärenden, dvs. för tingsrätternas del 
lagen (1946:807) om handläggning av domstolsärenden, den s.k. ärende
lagen, och för hovrätternas och Högsta domstolens del rättegångsbalkens 
regler om besvär. Utredningens förslag har i och för sig fått ett positivt 
mottagande under remissbehandlingen. Förslaget om att ersätta för
valtningsprocesslagen och ärendelagen med en gemensam domstolsför
farandelag har dock kritisernts och arbetet är nu i stället inriktat på att 
revidern de båda lagarna med utgångspunkt i Domstolsutredningens för
slag. Ett förslag till en ny ärendelag bör kunna presentems under våren 
1994 och arbetet med att revidera förvaltningsprocesslagen kommer att 
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påbörjas därefter. I det sammanhanget skall också förslagen i betänkandet 
Några frågor om Regeringsrätten (SOU 1992: 138), som har remissbe
handlats under året, tas upp. Det handlar bl.a. om att införa möjligheter 
för Regeringsrätten att begränsa sin prövning till prejudikatfrågan i målet 
och att avlasta Regeringsrätten när det gäller de extraordinära rättsmedlen 
så att åtskilliga full som enligt gällande regler skall prövas av Regerings
rätten i stället skall prövas av kammarrätt. Sistnämnda reform föranleder 
en ändring i regeringsformen, och förslag till en sådan ändring finns i en 
nyligen överlämnad proposition om normgivningsfrågor på dataskydds
området m.m. (jfr avsnitt 2.3). 

Åklagarutredningen -90 (jfr avsnitt 4.2 och 5.4.1) har lämnat flera 
förslag som syftar till att effektivisera förfarandet i brottmål. Utredningen 
föreslår bl.a. avkriminalisering och restriktivare åtalsregler för vissa 
brotL<>typer, att särskilda restriktioner för att väcka åtal för vissa brott 
skall gälla samt vidgade möjlighekr till strafföreläggande och förelägg
ande av ordningsbot liksom vidgade möjligheter för polis och åklagare 
att besluta om förverkande. Vidare föreslås sådana ändringar i syfte att 
renodla polis- och åklagarrollen som innebär att polis och åklagare 
avlastas sådana uppgifter som ligger vid sidan av brottsbekämpningen. 
Utredningen har också behandlat frågor om förundersökningens 
bedrivande, särskilt med inriktning på att förenkla rutiner m.m. så att 
tiden mellan brott och åtalsbeslut kan förkortas. Utredningen föreslår 
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. Förslagen bereds nu efter remissbehandling inom 
Justitiedepartementet med siktet inställt på att en proposition skall kunna 
överlämnas under våren. 

Hösten 1993 har regeringen i en proposition till riksdagen (prop. 
1993/94:24) föreslagit ändringar i reglerna om kroppsvisitation och 
kroppsbesiktning. Ändringarna syftar bl.a. till att klargöra vilka åtgärder 
som får företas med stöd av rättegångsbalkens centrala regler om kropps
visitation och kroppsbesiktning (dir. 1993:33). En mer genomgripande 
översyn av reglerna skall göras av en särskild utredare - polisrätL<>utred
ningen (Ju 1991:5) - som har fått i uppdrag se över behovet av att ändra 
rättegångsbalkens regler om beslag, husrnnnsakan, kroppsvisitation och 
kroppsbesiktning. Reglerna, som i huvudsak är oförändrade sedan rätte
gångsbalkens tillkomst, har i olika sammanhang kritiserats för att vålla 
problem i tillämpningen. Uppdraget skall redovisas senast den I 
december 1994. 

I den nyss nämnda propositionen behandlas också restriktioner vid 
häktning och vissa andra frågor som tagits upp i departemenL<>prome
morian Häktades gemensamhet med omvärlden (Ds 1992:8). Enligt för
slaget i propositionen skall domstol pröva om häktade skall få åläggas re
striktioner i kontakterna med omvärlden. Även i denna del har proposi
tionen antagits av riksdagen. 

Det är enligt regeringens mening angeläget att se över rättegångsbalk
ens regler om hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning i belys
ning av den ytterst snabba tekniska utveckling som äger rum på tele-
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området och att telemarknaden har öppnats för fler operatörer genom den 
nya telelagen (1993:597). Regeringen överväger att inom kort tillsätta en 
utredning av dessa frågor. En sådan utredning bör föregå ett ställnings
tagande till den fortsatta beredningen av frågorna om en lagreglering av 
hemlig teknisk avlyssning och om användning av övervakningskameror 
i brottsutredande verksamhet, två frågor som behandlas av SÄPO
kommitten i dess slutbetänkande (SOU 1990:51). De har också behand
lats i justitieutskottets betänkande bet. 1993/94:JuU4. Också frågan om 
en eventuell permanentning av lagen (1952:98) med särskilda bestäm
melser om tvångsmedel i vissa brottmål aktualiseras i sammanhanget (jfr 
prop. 1993/94: 14 s. 6). 

I tidigare budgetpropositioner har problematiken kring massmediabe
vakningen av uppmärksammade rättegångar tagits upp. Det handlar bl.a. 
om direktsändningar i radio och bandinspelningar vid rättegången. Det 
är här fråga om svåra avvägningar mellan å ena sidan principen om 
offentlighet vid domstol och allmänhetens intresse av information och å 
andra sidan intresset av att utredningen i målet blir den bästa möjliga och 
hänsynen till olika personers integritet. Enligt regeringens mening be
höver dessa frågor beredas vidare, bl.a med beaktande av möjligheten att 
utnyttja videoteknik vid domstolsförhandlingar, t.ex. vid bevisupptagning
ar. 

När det gäller frågan om anonymitet för parter och vittnen i samband 
med rättegångar redovisades i förra årets budgetproposition att det inte 
är möjligt att genomföra några principiella förändringar på området men 
att det kan finnas utrymme för vissa justeringar för att förbättra situation
en för de inblandade och att dessa frågor övervägdes inom Justitie
departementet. Frågan har behandlats i en departementspromemoria 
Brottsoffren i blickpunkten (Os 1993:29), jfr avsnitt 5.3.4, och i en 
nyligen beslutad lagrådsremiss föreslås på grundval av förslag i prome
morian vissa ändringar i rättegångsbalken som syftar till att olika upp
gifter om målsägande och vittnen, bl.a. adress, inte i onödan skall röjas 
för den tilltalade. 

En särskild utredare fick under 1991 i uppdmg att utreda möjligheterna 
att i svensk rätt införa 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 (dir. 
1991:59) skall frågan särskilt övervägas för konsument- och miljörätts
områdena. Utredaren kommer också att behandla grupptalan när det 
gäller jämställdhetsfrågor. 

Också lagen (1929: 145) om skiljemän är föremål för översyn på grund
val av bl.a. en framställning från Stockholms Handelskammares skilje
domsinstitut sedan regeringen våren 1992 beslutat att tillsätta en särskild 
utredare. Utredaren skall också undersöka om det finns brister i rätts
skyddet på skiljedomsområdet och överväga om förfarandereglerna för 
de allmänna domstolarna kan ändras så att rättegång i domstol blir ett 
mera slagkrdftigt alternativ till skiljeförfamnde (dir. 1992:22). Öven.-ynen 
av skiljemannalagen redovisas i ett delbetänkande under 1994. Uppdraget 
skall avslutas under första halvåret 1995. 
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Ett flertal olika delgivningsfrågor är aktuella. Domstolsverket har 
nyligen på regeringens uppdrag utvärderat 1991 års delgivningsreformer, 
då bl.a. regler om förenklad delgivning infördes. Undersökningen tyder 
på att reglerna på det stora hela fungerar tillfredsställande men en del 
uppslag till förändringar förs fram. Dessa kommer nu att beredas vidare 
tillsammans med vissa andra förslag till förbättringar på delgivningsom
rådet som har framförts av olika myndigheter och organisationer. En 
praktiskt viktig reform trädde i kraft den 1 juli 1993. Då infördes möjlig
heter till kungörelsedelgivning med juridiska personer som saknar regist
rerad behörig ställföreträdare. 

På rättshjälpsområdet har omfattande förändringar av såväl materiell 
som organisatorisk natur ägt rum de senaste åren. Många av de lagänd
ringar som har genomfört<> sedan rättshjälpsreformen trädde i kraft har 
syftat till att minska statens kostnader för rätt<>hjälpen. Den senaste 
reformen genomfördes den I mars 1993 (jfr prop. 1992/93: 109) då rätts
hjälpsavgifterna höjdes. Reformerna har varit kostnadsdämpande, 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 gav regeringen under våren 
1993 dels Riksrevisiom.verket i uppdrag att se över beräkningsgrunderna 
för fast<>tällande av timkostnadsnorm m m., dels en särskild utredare i 
uppdrag att göra en mer genomgripande översyn av rätt<>hjälpslagen och 
då särskilt villkoren för och omfattningen av rättshjälpen (dir. 1993:77). 
Det senare uppdraget omfattar också regleringen av ersättningen till bi
träden enligt rättshjälpslagen och offentliga försvarnre, den allmänna rätto.;
hjälpens förhållande till rätt<;skyddsföräkringar och olika organisatoriska 
frågor. En särskild fråga för utredaren är att undersöka möjligheterna att 
överföra rätt<>hjälpslagens reglering av offentliga biträden till den 
materiella lagstiftning där de aktuella ärendekategorierna regleras. Riks
revision!>verket redovisade sitt uppdrng i oktober. Rapporten har över
lämnats tiJI Rättshjälpsutredningen för att beaktas i dess arbete (jfr av
snittet under anslaget F l. Rättshjälpskostnader). Den differentierade tim
kostnadsnorm som infördes under hösten 1992 ersattes under våren 1993 
med en gemensam norm. 

Det bör i detta sammanhang nämnas att regeringen under hösten 1993 
har föreslagit vissa lagändringar som bl.a. berör rätt-;hjälpslagen och som 
innebär ett förbättrnt rättsligt bistånd till offer för brott som begås utom
lands (jfr avsnitt 5.4.4). 
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4.4 Konkursrätt och utsökningsrätt 

Några huvudpunkter: 
En skuldsaneringslag införs. 
Insolvensutredningens förslag till lag om företagsrekonstruk
tion bereds. 
Utsökningsbalken ses över. 

Insolvensutredningen (Ju 1988:2) lade i oktober 1990 frnm delbetänk
andet Skuldsaneringslag (SOU 1990:74). Där föreslås att det 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 kostnads
mässiga frågor, övervägts inom regeringskansliet. Sedan riksdagen i juni 
1993 i ett tillkännagivande förordat att regeringen utarbetar ett förslag till 
skuldsaneringslag (bet. 1992/93: LU49) har regeringen i dagarna till Lag
rådet överlämnat ett förslag till en sådan lag. Förslaget som i storn delar 
bygger på Insolvensutredningens förslag har i enlighet med riksdagens ut
talanden delvis utformats i belysning av den ordning för skuldsanering 
som gäller i Norge. Det innebär bl.a. att skuldsaneringssystemet enligt 
förslaget har inslag av såväl frivillighet som tvångsmässighet, med en 
stark tonvikt på frivilliga lösningar, varvid bl.a. kommunala instanser 
skall kunna bidrn med råd och anvisningar. Om gäldenären inte själv kan 
träffa en uppgörelse om en skuldsanering med sina borgenärer, skall han 
eller hon enligt förslaget kunna ansöka om en lagreglernd, men fort
farnnde frivillig, skuldsanering hos kronofogdemyndigheten. Om en 
sådan inte kan uppnås, skall gäldenären i sista hand kunna få till stånd en 
tvångsmässig skuldsanering genom ett beslut av allmän domstol. 

lnsolvensutredningen föreslår i sitt slutbetänkande Lag om företags
rekonstruktion (SOU 1992: 113) att ett nytt rekonstruktionsförfarnnde för 
företag i kris införs och att vissa ändringar i förmånsrätt<;lagen görs. Be
tänkandet behandlar också frågan om lönegarantins inverkan på kon
kurrensen mellan företag. Betänkandet har remissbehandlal'> och för
slagen bereds nu vidare inom Justitiedepartementet med sikte på att en 
proposition skall kunna avlämnas hösten 1994. 

Vissa internationella frågor på konkursrättens område har övervägts av 
en särskild utredare. Betänkandet om vissa internationella insolvensfrågor 
(SOU 1992:78) som avlämnades under hösten 1992 innehåller bl.a. för
slag 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 har re
missbehandlats och förslagen bereds nu vidare inom Justitiedepartement
et. 

Utsökningsbalken är föremål för en översyn, i första hand på grundval 
av förslag från Rik.<;skatteverket. En första delrnpport har förnnlett vissa 
lagändringar (se prop. 1990/91: 126). En andrn delrnpport, liksom en 
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slutrapport, har lett till vissa lagförslag (se bl.a. prop. 1993/94:50). Öv
riga förslag bereds vidare inom Justitiedepartementet. 

Enligt Riksskatteverkets förslag om att inrätta ett centralt konkursre
gister för hela landet skall uppgifter om ställföreträdare för juridiska per
soner, som försatt<; i konkurs och för vilka offentligt ackord beslutats, 
föras in i utsökningsregistret. Härjämte föreslås att uppgift om konkurs
förvaltare skall registreras i ut<>ökningsregistret. I Riksåklagarens och 
Rikspolisstyrelsens utredning den 7 januari 1992 angående vissa frågor 
om ekonomisk brott'ilighet har understrukits vikten av att ett konkursre
gister i enlighet med verkets förslag inrättas. 

Ett konkursförvaltarregister finns sedan oktober 1993 inom det s.k. 
REX-systemet. Även de uppgifter om ställföreträdare för aktiebolag som 
enligt Riksskatteverkets förslag skulle omfattas av konkursregistret finns 
numera i aktieholagsregistret. Sedan den 1 januari 1992 innehåller aktie
bolagsregistret även historiska uppgifter. Det är därigenom m~jligt att 
med hjälp av personnummer få fram uppgifter om en viss persons samt
liga engagemang i såväl befintliga som efter den 1 januari 1992 upplösta 
aktiebolag. Av aktieholagsregistrt:I framgår vidare alla nuvanmde och 
tidigare styrelseledamöter i existenmde aktiebolag samt uppgift om verk
ställande direktör. Eftersom både kronofogdemyndigheterna och polisens 
s.k. eko-rotlar har tillgång till aktiebolagsregistret saknas det enligt 
regeringens mening anledning att inrätta ett konkursregister med dessa 
uppgifter. Åklagarmyndigheterna har i dag visserligen inte direkt åtkomst 
till aktiebolagsregistret men kan begära skriftliga utdrag ur registret från 
Patent- och registreringsverket. Datainspektionen har också meddelat ett 
generellt tillstånd för Patent- och registrering!>-verket att lämna ut upp
gifter ur aktiebolagsregistret via terminal till myndigheter som har behov 
av uppgifterna i sin verksamhet. Inte heller åklagarmyndigheternas behov 
av uppgifter om aktiebolag motiverar därför inrättandet av ett konkurs
register. Av såväl verket<> rapport som utredningen angående vissa frågor 
om ekonomisk brottslighet framgår att det är uppgifter om aktieholag 
som utgör den absolut viktigaste informationen. Det hör likväl nämnas 
att uppgifter också om andrnjuridiska personer som bedriver näringsverk
samhet än aktiebolag inom en snar framtid kommer att vara tillgängliga 
för både kronofogdemyndigheterna och polis och åklagare, när det nya 
handels- och föreningsregistret har byggts upp. 

Regeringen kan därför sammanfattningi.vis konstatern att Riksskatte
verkets förslag att inrätta ett centralt konkursregister inte motiverar några 
vidare åtgärder från regeringens sida. 

Inom regeringskansliet har under hösten 1993 en interdepartemental 
arbeti;grupp med företrädare för Justitie-, Närings-, Finans- och Arbets
marknadsdepartementen tagit fram en rapport - Företagande och kon
kurrens på lika villkor - i vilken bl.a. föreslås olika åtgärder i syfte att 
bekämpa den ekonomiska brottsligheten och komma tillrätta med s.k. 
konkursmissbruk. Rapporten innehåller bl.a. förslag om införande av 
obligatoriskt anbuds- eller auktionsförfarande i situationer när den före 
detta ägaren till ett konkursbolag önskar "köpa tillbaka" rörelsen från 
konkursförvaltaren. Vidare föreslås ökad uppgiftsskyldighet för en kon-
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kursgäldenär genom att han alltid skall vant skyldig att inför rätten uppge 
all sin egendom, även sådan egendom som finns i utlandet. Rapporten 
övervägs för närvarande inom bl.a. Justitiedepartementet. 

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 alltjämt på en nivå som inte kan accepteras 
även om tecken på en stabilisering kan skönjas. När det gäller t.ex. vissa 
tillgreppsbrott och bedrägerier kan en viss nedgång noteras. Å andra 
sidan framgår det av den framtids- och omvärldsanalys som Brottsföre
byggande rådet har gjort på regeringens uppdrag att brottsutvecklingen 
återigen kan ta furt om inte kraftfulla åtgärder vidtas. Regeringen redo
visar i nästa avsnitt närmare uppgifter om denna utveckling. Att minska 
brotl<>ligheten och öka människors trygghet mot brott måste därför även 
i fortsättningen vara det självklara och oeftergivliga kravet på kriminal
politiken. En given förutsättning måste också vara att kriminalpolitiken 
ges tillräckliga resurser så att den av medborgarna uppfattas som en tro
värdig och realistisk väg att bekämpa brotl<;ligheten. Detta ställer krav på 
en ökad produktivitet och effektivitet i myndigheternas verksamhet. 
Regeringen redovisar i detta och andra avsnitt hur dessa förul'iättningar 
kan uppfyllas. 

Utöver illavarslande signaler vad avser den ~venska brotl'iutvecklingen 
kommer oroande tecken i form av en mycket stor ökning av brottslig
heten inom det forna Östblocket. Det handlar delvis om organiserad 
brotl'ilighet 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, om 
inte motåtgärder vidtas. Här förtjänas att nämnas att regeringen nyligen 
har tagit initiativ för att förstärka det internationella samarbetet på detta 
område genom den s.k. Borgholmskonferensen i december 1993. 

Den nu beskrivna utvecklingen gör det emellertid också nödvändigt att 
överväga kriminaliseringens struktur och omfattning. Straffsystemel'i 
främsta syfte är att motverka vissa särskilt oönskade beteenden. Att lag
stiftaren har förklarat ett förfarande som brotl-.ligt och belagt det med 
straff är ett led i statens maktutövning. Det är av stor vikt för trovärdig
heten hos straffsystemet att förfaranden som är stämplade som brotl<iliga 
också beivras. Den allmänna trovärdigheten hos straffsystemet fordrar 
också att de påföljder som utdöms upplevs som rättvisa och i proportion 
till brottets allvar. Inte minst för dem som ul<iätl-. för brott måste de rätts
vårdande 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 misslyckal'i med en av sina mest grundläggande 
uppgifter. 
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Det har under lång tid funnits en tendens att mer eller mindre slentrian
mässigt föreskriva straff för olika regelöverträdelser i samhället. Straff
systemet har nu en omfattning och en brist på överskådlighet som medför 
i:,vårigheter för medborgarna att trol<> kanske de bästa föresatser undgå att 
göra sig skyldiga till olika regelöverträdelser. Regel!>)'Stem på taxerings
området är ett sådant exempel. 

Det är regeringens uppfattning att vi i framtiden måste begränsa krimi
naliseringsinstrumentet till sådana förfaranden som i mer traditionell be
märkelse kan kallas brottsliga. Regeringen avser då särskilt sådana för
faranden där det finns ett utpräglat skyddsintresse för enskilda eller för 
det allmänna, exempelvis våldsbrott, förmögenhetsbrott och narkotika
brott. 

Genom avregleringar och förenklingar på samhällslivets olika områden 
bör förul<>ättningar kunna skapas för att rätt.'>väsendets resurser skall 
kunna koncentreras på sådana förfaranden som verkligen framstår som 
straffvärda. Detta måste vara ett av de centrala målen i det kommande 
lagstiftningsarbetet för vilken en närmare presentation lämnas i ett 
följande avsnitt. 

De senaste årens utveckling när det gäller den ekonomiska brottslig
heten inger fortfarande oro. Det är regeringens grundläggande uppfatt
ning att denna utveckling måste mötas med insatser av varierande slag av 
såväl det allmänna som av näringslivet ~jälvt och att det är viktigt att 
understryka att de straffrättsliga åtgärderna endast utgör en del av de 
åtgärder som måste vidtas. Den extrema ekonomiska situation som rådde 
särskilt under 80-talet 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 regeringens 
bestämda uppfattning att den effektivaste åtgärden mot brott i närings
verksamhet är att återupprätta en stabil ekonomi, återupprätta traditionellt 
industriellt tänkande och etik och moral i affårslivet. Senare års erfaren
heter har emellertid gjort det klart att ökade och effektivare insal<>er från 
de rätlwårdande myndigheternas sida är nödvändigt för att ytterligare för
stärka möjligheterna att komma åt den ekonomiska brottsligheten. 
Metodutveckling och användande av extern expertis utgör tillsammans 
med en ökad myndighetssamverkan centrala frågor i regeringens arbete 
för att förbättra inte minst polisens och åklagarnas möjligheter att utreda 
och lagföra ekonomisk brottslighet. Därutöver måste en ökad samordning 
ske mellan de brottsbekämpande myndigheterna samtidigt som verksam
heterna i sig effektiviseras och i vissa fall decentrnliseras. Åklagaren 
spelar en centrnl roll i kampen mot den grova ekonomiska brottsligheten 
och särskilt åklagarens ställning bör generellt sett utvecklas och för
stärkas. De arbetsmetoder som används inom ramen för Riksåklagarens 
specialoperation - RÅSOP - som i nära samarbete med Finansinspektion
en särskilt utreder brott riktade mot banker och andrn finansinstitut är ett 
exempel som bör kunna ligga till grund för en effektivare och mer flexi
bel eko-brottsbekämpning. Inom regeringskansliet har, som nyss nämnts, 
också en interdepartemental arbetsgrupp med företrädare för Justitie-, 
Närings-, Finans- och Arbetsmarknadsdepartementen nyligen presenterat 
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en rapport - Företagande och konkurrens på lika villkor - som innehåller 
ett antal förslag till åtgärder inom området ekonomisk brottslighet och 
s.k. konkursmissbruk. I rapporten understryks också vikten av att den 
ekonomiska brottsligheten bekämpas genom åtgärder riktade direkt mot 
de företeelser som är brott<;liga på ett sätt som inte gör det kostsammare 
och svårare för den lagliga näring!.verksamheten. Vi måste också med
verka 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 bekämp
ande av och ingripande mot brott. Den omfattande brott<;ligheten innebär 
att många enskilda drabbas av olika former av skador och förmögenhet<;
förluster. Men brottsligheten skapar också en allmän känsla av otrygghet 
och rädsla, även hos dem som inte ut..,ätts för brott. Att bryta utveckling
en mot allt fler brott är en avgörande fråga för allas vår trygghet i sam
hället. Samtidigt med den inriktning av straffiagstiftningen som ovan an
givits är det angeläget att kärnan av straffbestämmelser får en adekvat ut
formning och att straff utmäts som står i proportion till brottet<; allvar. 

Missbruket av narkotika har under de senaste decennierna utvecklats 
till ett av samhällets allvarligaste och mest ~vårlösta problem. De som 
direkt eller indirekt kommer i kontakt med missbruket åsamkas svårn 
lidanden och missbruket ger upphov till personliga trngedier. I miss
bruket<; kölvatten följer ofta en allt grövre kriminalitet. Det är nödvändigt 
att samhället uttrycker ett avståndstagande från varje olovlig befattning 
med narkotika. Detta har präglat reformerna på narkotikaområdet under 
denna regering. 

Även om kraftfulla åtgärder redan nu har vidtagits inom det kriminal
politiska området finns de närmaste åren mycket att göra, såväl beträff
ande lagstiftningen som resursutnyttjandet. En beskrivning av detta arbete 
lämnas i det följande. 

Brottsutvecklingen beror dock inte endast på hur vi utformar de tradi
tionella kriminalpolitiska åtgärderna inom rättwäsendets ram. Dessa be
står främst av ingripanden och reaktioner mot redan begångna brott. I en 
mening kan alla dessa åtgärder sägas varn ett uttryck för ett misslyckande 
i den grundläggande ambitionen att förebygga och förhindra brott. Den 
förebyggande effekten av ett straffsystem som är fast och konsekvent ut
format och tillämpat skall visserligen inte undervärderas. Av avgörande 
betydelse är att brott<;\igheten bekämpas på bred front. Häri ligger också 
att faktorer som bidrar till ett tryggare samhälle och minskad segregation 
är viktiga inslag i en strategi för brottsbekämpning. Minst lika viktigt är 
att vi skapar möjligheter för samhället att utvecklas så att människor kan 
växa i mognad, an~var och ömsesidigt hänsynstagande. Särskilt viktigt är 
detta när det gäller barn och ungdomar. Att stärka familjens ställning och 
ta tillvant skolans möjligheter som fostrare är viktigt i sig men också när 
det gäller att på sikt motverka brottslighet. 

Men vi måste också prioritera direkt hrott<;förebyggande åtgärder. 
Även när det gäller detta område är det nödvändigt att ta tillvara enskilda 
människors engagemang och deltagande. Centrnla direktiv kan aldrig er-
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sätta 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 ansvar för att skapa 
goda förutsättningar för och ge ett aktivt stöd till det arbetet. Regeringen 
återkommer nedan till hur dessa allmänna utgångspunkter skall omsättas 
i praktiskt utvecklingsarbete. 

5.2 Brottsutvecklingen - i går, i dag och i morgon 

Brottsförebyggande rådet (BRÅ) har på regeringens uppdrag i samverkan 
med Rikspolisstyrelsen och Kriminalvårdsstyrelsen utarbetat en framtids
och omvärldsanalys avseende det kriminalpolitiska verksamhetsområdet 
under tiden fram till sekelskiftet. Målet för analysen var att ta fram ett 
underlag för fortsatta överväganden inom regeringskansliet när det gäller 
reformarbetet inom kriminalpolitikens område. Analysen har särskilt tagit 
sikte på den förväntade brottsutvecklingen och den utveckling som till 
följd bl.a. härav kan förutses när det gäller arbetsbelastningen inom rätts
väsendet. Mot denna bakgrund har en bedömning gjorts av vilka krav 
som kommer att ställas på kriminalpolitiken för att kunna uppnå det över
gripande målet att minska brottsligheten och öka tryggheten. 

BRÅ:s analys visar att det har skett en kraftig ökning av antalet polis
anmälda brott under de senaste fyrtio åren. Sedan år 1950 har antalet 
polisanmälda brott ökat från 195 000 till knappt 1,2 miljoner. Den fak
tiska brottsligheten är dock betydligt högre. Även om utvecklingen av 
den polisanmälda brott..,ligheten påverkas av t.ex. anmälningsbenägenhet 
blir slut..,atsen att den polisanmälda brottsligheten i det stora hela speglar 
en ökning av den faktiska brottsligheten. Under de två senaste åren har 
den uppåtgående trenden för de anmälda brotten brutit<>. Både år 1991 
och år 1992 har den anmälda brottsligheten totalt sett minskat, vilket 
skulle kunna förebåda ett trendbrott. Det är dock ännu för tidigt, enligt 
BRÅ, att dra några slul<>al..,er huruvida minskningen kommer att bli bestå
ende eller inte. 

Enligt BRÅ:s prognos för brott<>utvecklingen fram till år 2000 kommer 
antalet anmälda brott i genomsnitt att öka med ca 25 000 årligen till 
någonstans mellan l 350 000 och 1 500 000 brott. Den årliga öknings
takten beräknas således bli något lägre än under de senaste 20 åren. 
Prognosen för antalet anmälda stöldbrott pekar på att dessa brott år 2000 
kommer att uppgå till drygt 820 000, jämfört med ca 730 000 för när
vanmde. I prognosen beräknas de ändrnde reglerna om villkorlig frigiv
ning fr.o.m. den 1 juli 1993 leda till att antalet anmälda stöldbrott 
minskar med i storleksordningen 30 000. Detta beror bl.a. på att de 
fängelsedömda avtjänar längre tid av straffet i fängelse än tidigare. Enligt 
BRÅ är det inte heller omöjligt att vissa allmänpreventiva effekter erhålls 
då stat-;makterna genom förändring av den villkorliga frigivningen mar
kerar att man ser mer allvarligt på brottslighet. Antalet anmälda vålds
brott beräknas år 2000 uppgå till någonstans mellan 52 000 och 60 000, 
jämfört med ca 48 000 för närvarande. De ändrade reglerna om villkorlig 
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frigivning beräknas medföra en nivåsänkning av våldsbrotten med ca 
1 % , uppskattning!>vis ca 500. 

Antalet lagföringar och antalet brottmålsdomar har, trots den ökande 
brottsligheten, minskat sedan mitten av 1970-talet. Utvecklingen har inne
burit att antalet brott som ingår i varje dom har ökat successivt och, en
ligt BRÅ, att det sannolikt även sker en selektion så att de fall som till 
slut hamnar i domstol blir allt allvarligare. En följd av detta är att an
delen fängelsedomar har ökat. Även vad gäller de genomsnittligt utdömda 
strafftiderna har en ökning skett sedan mitten av 1970-talet. 

BRÅ har analyserat brottslighetens regionala variationer år 1992 och 
den regionala brottsutvecklingen åren 1975-1992. Analysen visar att 
brottsutvecklingen skiljer sig åt mellan olika regioner i landet. Brottslig
heten år till mycket stor del ett storstadsproblem. Ju mer urbaniserad en 
region är desto högre är brott5nivån. Brottsökningen är också väsentligt 
kraftigare i de mest urbanisemde regionerna. Brottsnivån är högst i 
Stockholmsregionen och lägst i norm glesbygden. Mönstret gäller de 
flesta brottskategorier men är särskilt tydligt för vissa, t.ex. bilstöld, 
stöld ur motordrivet fortskaffningsmedel och personrån. Brott<>strukturen 
varierar också mellan olika delar av landet. Andelen stöldbrott av den 
totala brottsligheten är större i de mest urbanisemde regionerna jämfört 
med de minst urbanisemde. I storstadsregionerna är andelen stöldbrott 
drygt 60 % av samtliga brott medan mot!>varande andel i norm gles-
bygden är 53 % . · 

Mot bakgrund av polisens betydelse för brotl<ipreventionen har BRÅ 
också gjort en analys av kriminalpolis- och ordningspolisresurserna. 
Analysen visar att både de brott'iutredande resurserna per polisanmält 
brott och ordningspolisresursema per invånare har minskat i alla regioner 
mellan år 1985 och år 1990. Analysen visar också att de brottsutredande 
resurserna per anmält brott är störst i regioner med minst brott och minst 
i regioner med flest brott samt att ordningspolisresursema per invånare, 
med något undantag, är störst i regioner med flest brott och minst i 
regioner med minst brott. 

BRÅ har också analyserat brottsligheten i Stockholms kommun och 
funnit ökande skillnader i olika delar av kommunen. Brottsligheten har 
ökat i alla typer av storstadsmiljöer under den senaste 20-årsperioden. 
Brottsökningen har dock varit snabbast i innerstaden och i vissa ytter
stadsområden. Även om brott'iligheten ökar i alla delar av kommunen, 
har de redan värst ut<>atta områdena fått de största ökningarna. Fortsätter 
utvecklingen som hittills finns det, enligt BRÅ:s bedömning, risk för att 
det i vissa delar av kommunen i ett längre perspektiv utvecklas områden 
som den "konventionella" befolkningen successivt söker sig ifrån. En 
sådan utveckling skulle ytterst få till följd att brottslighet och drogmiss
bruk når en sådan nivå att kontrollen över dessa områden förloras och att 
det blir mycket svårt att vända utvecklingen. 

Brottsutvecklingen får naturligtvis konsekvenser för rättsväsendet. Det 
faktum att den polisanmälda brott<>ligheten varje år ökar kraftigt innebär 
att rättsväsendet ut<>ätts för en allt hårdare press. BRÅ konstatemr att 
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rättsväsendet redan i dag skulle behöva ett kraftigt resurstillskott för att 
komma upp i 1975 års kapacitet i förhållandet till antalet anmälda brott. 

Andelen uppklarade brott har successivt minskat. Generellt har upp
klaringen av våldsbrott minskat med en fjärdedel sedan år 1975, medan 
det för stöldbrotten handlar om halveringar. BRÅ har också funnit att det 
finns stora regionala skillnader när det gäller uppklaring. Ju mer urbani
serad en region är desto lägre är brotl<;uppklaringen. Om den negativa 
utvecklingen för brotl<;uppklaringen fortsätter kommer, enligt BRÅ, följ
den inom en inte alltför avlägsen framtid bli att polisen i princip endast 
utreder brott där gärningsmannen är känd. Allvarliga brott som mord, 
rån och våldtäkt kommer dock alltid att prioriteras. Detta kan, enligt 
BRÅ, komma att innebära att polisen och övriga rättsväsendet generellt 
kommer att koncentrera sig på allvarligare brott, vilket i så fall sker på 
bekostnad av övrig brott<>lighet. En sådan utveckling skulle kunna verka 
befrämjande på brott'iligheten, även den grövre, eftersom den vanligtvis 
utvecklas från den lindrigare. 

BRÅ:s analys visar också på andra risker med den pågående brotts
utvecklingen. På sikt kan utvecklingen medföra att polisen inte ens 
kommer att hinna med att utreda alla brott med känd gärningsman, vilket 
kan få negativa konsekvenser för människors tilltro till rätbväsendet. Det 
finns risk för att det härigenom skapas en grogrund för medborgargarden 
och liknande. En minskad tilltro till rättsväsendet kan också få till följd 
att de resursstarka köper sig skydd till person och egendom, vilket i sin 
tur kan medföra en upptrappning av brottsligheten och att brott mot andra 
samhällsgrupper ökar. 

För att kunna bryta brottsutvecklingen krävs det enligt BRÅ kraftfulla 
ingrepp. BRÅ säger i sin rapport att det mesta talar för att rät~väsendet 
i sin nuvarande form har begränsade möjligheter att påverka de faktorer 
som styr brottsutvecklingen och att rättsväsendets relativa resursminsk
ning i begränsad utsträckning har bidragit till brottsökningen. Rätts
väsendet kan inte ensamt lösa brott<>problemet. Exempelvis sker nyrekry
tering till brottsliga livsstilar framför allt i mycket unga år, ofta redan i 
10-12 års åldern. Här bör brottsförebyggande åtgärder för att förhindra 
nyrekrytering inriktas på åtgärder före tonåren. En kriminell karriär 
börjar som regel i tidig ålder med mer bagatellartad brottslighet för att 
successivt övergå i allt allvarligare brott'ilighet. Om det skulle vara så att 
de första brotten i en sådan karriär kan identifieras som vissa brottstyper 
skulle denna kunskap vara av stor betydelse när det gäller samhällets 
strntegi för att tidigt avbryta en kriminell karriär. Förekomsten av dessa 
s.k. strategiska brott avser BRÅ att undersöka vidare i en forl<;att för
djupad framtids- och omvärldsanalys. 

För att kunna bryta utvecklingen förespråkar BRÅ, i sin av regeringen 
beställda rapport, en nationell brottspreventiv strategi där åtgärder inom 
rättsväsendet samordnas med åtgärder inom andra samhällssektorer som 
skolan, socialtjänsten, frivilligorganisationer .m.fl. En nationell strategi 
som samordnar det brottsförebyggande arbetet hos de olika aktörerna be
hövs för att det kriminalpolitiska målet att minska brotl'iligheten och ge 
trygghet för medborgarna skall uppnås. De regionala skillnaderna i brotts-
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lighet är också en viktigt utgångspunkt för en nationell brott<;preventiv 
strntegi, t.ex. vad beträffar resursallokering. 

5.3 Omprövning och förnyelse av det kriminalpolitiska arbetet 

I det föregående har redovisats dels regeringens övergripande kriminal
politiska inriktning, dels en av regeringen från BRÅ beställd beskrivning 
och analys av kriminalpolitikens förut<;ättningar och villkor under de 
kommande åren fram mot sekelskiftet. De högt ställda men samtidigt 
oeftergivliga krnven i fråga om de kriminalpolitiska ambitionerna i rela
tion till den framtidsbild som BRÅ Jämnar inger självfallet stor oro. Det 
är uppenbart att avståndet mellan medborgarnas berättigade krav och för
väntningar på att få leva ett tryggt och säkert liv och brottslighetens 
utveckling och struktur kommer att växa - om inte krnftfulla och genom
gripande förändringar av kriminalpolitikens konkreta och praktiska inne
håll på såväl kort som lång sikt genomförs. 

En sammanvägd bedömning av de resultat som BRÅ nu redovisar och 
av vad som i övrigt är känt om den framtida utvecklingen talar med 
styrka för att den hotbild som nu kan skönjas - eller t.o.m. klart kan 
identifieras - inte får bli verklighet. Skulle bilden av en växande brottslig
het bli sann kommer grundläggande uppgifter som är väsentliga för det 
allmänna inte att kunna fullgöras. Detta skulle i sin tur leda till kraftigt 
negativa effekter för det 1:>Venska samhällslivet, för enskilda, för företag 
och näringsliv och ytterst för de grundläggande demokratiska funktion
erna. En sådan utveckling skulle allt<;å - i det mest allvarliga perspektivet 
- kunna rubba grundvalarna för det svenska samhället. Detta kan natur
ligtvis aldrig accepteras. 

Det som har redovisats visar alltså på behovet av en genomgripande 
omprövning och en kraftfull förnyelse av den tidigare förda kriminal
politiken, såväl såvitt avser dess ideologiska grund som dess tillämpning 
i dagens och morgondagens verklighet. Endast härigenom kan de grund
läggande samhällsmål som nyss har nämnt<; uppnås och bibehållas. 

Ett sådant renoveringsarbete har redan inletts av regeringen. Tiden är 
nu inne att redovisa en sammanfattning av de åtgärder som redan har 
genomfört-;, de reformer i olika hänseenden som nu förbereds inom 
Justitiedepartementet och de mer långsiktiga arbetsuppgifter och riktlinjer 
som gäller för det fortsatta arbetet på detta centrala samhällsområde. En 
sådan redogörelse presenteras i de följande avsnitten. 

Inledning!'>vis bör slås fast några allmänna principer för renoveringen 
av kriminalpolitiken. 

Arbetet är inte begränsat i tiden. Det är i stället fråga om en långsiktig 
förändringsprocess där de övergripande målen att minska brottsligheten 
och öka tryggheten ligger fast. De program och de åtgärder som vidtas, 
och som självfallet vilar på de allmänna resonemang som nyss har pre
senterats, kommer att variera över åren. Så mycket står emellertid klart 
att det måste till stora delar avse åtgärder inom det traditionella områdena 
för kriminalpolitiken såsom en förändring av regelverket, främst avse
ende straffrätten med påföljds!>)'Stemet, liksom en ändrad inriktning, 
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organisation och val av arbel<;metoder för myndigheterna inom rätts
väsendet. Det räcker emellertid inte med detta. 

Framtiden är sådan att de kriminalpolitiska målen måste genomsyra 
såväl det allmännas åtgärder som samhället i övrigt på ett helt annat sätt 
än tidigare. Att nå de övergripande målen måste alltså vara en uppgift 
inte enbart för myndigheterna inom rättsväsendet utan i kanske ännu 
högre grad vara en del av samhällslivet för enskilda, andra myndigheter, 
organisationer och företag. En allt viktigare uppgift blir därför att när
mare undersöka förut<;ättningarna för inriktning, villkor och former i öv
rigt för detta nödvändiga samhällsengagemang. Ett första steg i denna 
riktning redovisas nedan i anslutning till en beskrivning av den nyligen 
inledda trygghetsutredningens arbete. Ett annat område som förtjänar upp
märksamhet är BRÅ:s förslag om en nationell brottspreventiv strategi. 
Nedan redovisas regeringens ställningstagande till detta förslag i BRÅ:s 
rapport. 

Av central betydelse för utvecklingsarbetet är också att ta fram 
kriminalpolitiska kunskaper i vid mening. Arbetet har således redan från 
början inriktats på detta. Här kan nämnas satsningarna på en kraftig ut
byggnad av den kriminologiska forskningen, den förstärkta rollen för 
BRÅ som ett kunskaps- och expertorgan samt den nyligen överlämnade 
framtids- och omvärldsanalysen som bör leda till förnyade uppdrag till 
BRÅ inom detta område. Härutöver kommer regeringen inom kort att be
sluta om en konunitte med uppdrag att ta fram en samlad resultatredovis
ning för det kriminalpolitiska arbetsområdet. Ett utvecklingsarbete inom 
detta fält är helt nödvändigt för att i framtiden få ett bättre underlag för 
att senare kunna redovisa vilka insatser som ger bäst resultat i förhåll
ande till de angivna målen för politikområdet. 

De kriminalpolitiska målen - att minska brottsligheten och öka männi
skors trygghet mot brott - ligger sammanfattningsvis fast. Samtidigt inger 
olika beskrivningar av framtiden stor oro. Om inte betydelsefulla för
ändringar vidtas kan allvarliga följder uppstå för samhället. Regeringens 
brett upplagda, konkret inriktade och genomgripande kriminalpolitiska 
program präglas av detta synsätt. Redan nu - och under de kommande 
åren - kommer således en rad kraftfulla åtgärder att genomförns i syfte 
att skapa det trygga och säkra samhälle som vi alla vill ha. Dessa åt
gärder redovisas i sammanfattning i det följande. 
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5.4 Lagstiftningsåtgärder 

5. 4.1 Straffeagstiftningen 

Några huvudpunkter: 
Legalitetsprincipen markeras tydligt. 
En översyn skall göras av en rad regler i den allmänna straff
rätten. 
Skärpta regler införs för brottslighet med rasistiska eller lik
nande motiv. 
Rattfyllerilagstiftningen skärps. 
Vapenlagstiftningen ses över. 
Förslag om avkriminalisering förbereds. 

På den centrala straffrättens område pågår ett omfattande reformarbete. 
Här kan hänvisas till de nyligen genomförda förändringarna vad avser 
narkotikabrott och straffskalorna samt de av riksdagen nyligen beslutade 
ändringarna i rattfyllerilagstiftningen. 

Åk.Jagarutredningen har i sitt betänkande Ett reformerat åklagarväsende 
(SOU 1992:61) behandlat allmänna frågor om kriminalisering och före
slagit en rad åtgärder avseende avkriminalisering och annat för att be
gränsa straffrättens tillämpningsområde. Förslagen har remissbehandlats 
och bereds för närvarande inom Justitiedepartementet (jfr avsnitt 4.3). 

I en departementspromemoria (Ds Ju 1993:80) föreslås en rad åtgärder 
för att öka skyddet för barn mot att utsättas för sexuella övergrepp. Bl.a. 
föreslås att preskriptionstiderna för sexualbrott som begås mot barn skall 
förlängas. Promemorian remissbehandlas för närvarande. 

I syfte att nedbringa antalet illegala vapen och minska spridningen av 
sådana vapen till kriminella kretsar har genomförlc; en så kallad vapen
amnesti av innebörd att olovligt innehavda vapen under tiden juli
september 1993 fick inlämnas till polisen utan straffrätl<>lig påföljd. Det 
mycket framgångsrika resultatet hämv blev att 17 050 vapen och en stor 
mängd ammunition, cirka 15 ton, lämnades in till polisen. 

En utvärdering av lagen (1988:254) om förbud beträffande knivar och 
vissa andra farliga föremål har pågått under en längre tid inom Justitie
departementet. Utvärderingen inleddes mot bakgrund av vad Justititeut
skottet uttalade i samband med att Jagens tillämpningsområde utvidgades 
år 1990 (bet. I 989/90:JuU35). Vad som hitintills framkommit vid utvär
deringen, bl.a. genom ~-varen på en enkät som tillställts landets samtliga 
polismyndigheter, har inte gett vid handen att något omedelbart behov av 
lagändring föreligger. Frågan om den närmare utformningen av knivför
budet övervägs emellertid även av Riksåklagaren, som har inhämtat ytt
rande från samtliga överåklagare bl.a. beträffande behovet av att ut
sträcka förbudet till att omfatta fler platser än för närvarande. Också 
Rikspolisstyrelsen bedriver ett arbete inom detta område. Regeringen an
ser att slutförandet av utvärderingen bör anstå ytterligare någon tid, för 
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att därigenom kunna lägga även vad som framkommer genom Riks
åklagarens överväganden till grund för bedömningen av knivförbudets ut
formning. 

I en nyligen till riksdagen överlämnad proposition (prop. 1993/94: 10 I) 
föreslås att det i brottsbalken införs en särskild straffskärpningsgrund för 
sådana fall där ett motiv för brottet varit att kränka någon på grund av 
ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller någon 
annan liknande omständighet. Avsikten med förslaget är att skärpa synen 
på nlsistisk och liknande brottslighet. Lagändringen föreslås träda i kraft 
den 1 juli 1994. 

Regeringen vill också nämna att professorn Hans Klette vid Lunds 
Universitet på uppdrag av regeringen utfört en undersökning rönmde 
straffmätningspraxis vid vissa våldsbrott. I undersökningen föreslås bl.a. 
förändringar av straffskalorna för en del grova brott. 

I en inom Justitiedepartementet upprättad departemenL<;promemoria 
Sveriges tillträde till EuroparådeL-; förverkandekonvention (Ds 1993: 17) 
behandlas frågan om Sveriges tillträde till en inom Europarådet utarbetad 
konvention om förverkande m.m. Syftet med konventionen är att stärka 
det internationella samarbetet för att bekämpa allvarliga brott. I prome
morian föreslås att Sverige, som har undertecknat konventionen, ratifi
cerar denna. Promemorian innehåller också förslag till lagändringar i 
syfte att öka möjligheterna att lämna en annan stat bistånd i form av för
hör under förundersökning. Promemorian, som har remissbehandlaL-;, är 
föremål för forL-;att beredning inom Justitiedepartementet. 

Vapenlagsutredningen (Ju 1993:2) arbetar för närvarande med att göra 
en öven.yn av vapenlagstiftningen. Utredningen har bl.a. i uppdrag att 
göra en språklig och systematisk modernisering av regelverket samt att 
föreslå de ändringar som föranleds av ett eventuellt medlemskap i EU. 
Utredningen väntas lägga fram sina förslag i början av år 1994. 

I en lagrådsremiss som regeringen nyligen har beslutat tas upp en rad 
viktiga frågor inom den allmänna stmffrätten. I remissen föreslås att ett 
uttryckligt förbud mot analogisk tillämpning av straftbud skall ställas upp 
samt att tillämpningen av brotL-;balkens medverkansregler inom special
straffrätten skall regleras i lag. När det gäller de allmänna reglerna om 
ansvarsfrihet föreslås att särskilda bestämmelser om samtycke och rätL-;
villfarelse skall tas in i lagstiftningen samt att tillämpningsområdet för be
stämmelsen om nöd skall utvidgas. I lagrådsremissen behandlas också 
den i departementspromemorian Parallellinstruktion (Ds 1991:78) 
upptagna frågan om möjligheten att i vanliga brottmål beakta yttrandefri
hetsrätL<>liga intressen. Något förslag i den delen läggs inte fmm. Efter 
lagrådets avgivna yttrande bereds nu ärendet vidare. 

Polisrättsutredningen redovisade i juni 1993 sitt delbetänkande Polisens 
rättsliga befogenheter (SOU 1993:60). Utredningen har haft i uppdrag att 
analysera den svenska polislagstiftningens förhållande till de interna
tionella konventionerna om mänskliga rättigheter. Därvid har utredningen 
funnit att den svenska polislagstiftningen i huvudsak är väl anpassad till 
konventionernas krav. Dock har utredningen - mot bakgrund av Sveriges 
konventionsåtaganden - funnit en ändring av bestämmelserna om om-
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händertagande 13 § polislagen (1984:387) påkallad. Förslagen i betänk
andet har remissbehandlats och övervägs för närvarande i regerings
kansliet. 

Slutligen bör nämnas att det inom departementet f.n. övervägs form
erna för en kommande utredning av en rad frågor rörande den allmänna 
straffrätten. Till dessa hör bl.a. de frågor som aktualiserats i anslutning 
till det s.k. Lindomemålet. 

5. 4. 2 Påföljdssystemet 

Några huvudpunkter: 
En utredning pågår om påföljdssystemets uppbyggnad med 
uppgift bl.a. att utveckla alternativa påföljder. 
En försöksverksamhet med intensivövervakning med 
elektronisk kontroll inleds. 

Också i påföljdssystemet har viktiga förändringar vidtagits. Här kan sär
skilt hänvisas till avskaffandet av den obligatoriska halvtidsfrigivningen. 

Regeringen gav våren 1992 en parlamentarisk kommitte - Straffsystem
kommitten (Ju 1992:7, dir. 1992:47) - i uppdrag att överväga vad som 
i ett längre perspektiv bör gälla för frigivning från fängelsestraff. 

Straffsystemkommittens uppdrag är dock inte begränsat till den villkor
liga frigivningen. I kommittens uppdrag ingår att göra en mer allsidig 
6versyn av straffsystemets uppbyggnad. I direktiven till utredningen be
tonas att värden som !egalitet och proportionalitet bör vara vägledande 
för påföljd~valet. Påföljds!:>)'Stemet 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 verksam
het. Från den utgångspunkten utgör fiingelsestrnffet en oundgänglig del 
av påföljdssystemet. Samtidigt måste systemet präglas av humanitet och 
respekt för individen. Även om fängelsestrnff inte kan undvaras är det 
viktigt att utveckla också andra påföljdsaltemativ. I kommittens uppdrag 
ingår bl.a. att överväga om villkorligt fängelse skall införas och föreslå 
hur samhällstjänst bör införas som ett permanent inslag i påföljdssystem
et. En annan central fråga gäller huruvida intensivövervakning med elek
tronisk kontroll bör införas i vårt land. Kommitten skall redovisa sina 
förslag före utgången av år 1994. 

Justitiedepartementet har för att få synpunkter från olika myndigheter 
rn.ft. nyligen skickat ut en promemoria med förslag om en försöksverk
samhet med intensivövervakning med elektronisk kontroll. I promemorian 
framförs att det är mycket angeläget att finna alternativ till fängelse och 
att den elektroniska övervakningsteknik som numera finns är av stort in
tresse i detta sammanhang. Mot den bakgrunden föreslås i promemorian 
en försöksverksamhet som ~)'ftar bl.a. till att ge underlag för Straff
systemkommittens överväganden i dessa frågor. Försöksverksamheten 
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bör vidare kunna ge kunskap om hur elektronisk övervakningsteknik 
fungerar under svenska förhållanden och hur kriminalvårdens arbets
former bör utformas. Avsikten är att försöksverksamheten skall påbörjas 
den 1 juni 1994. 

Enligt lagförslaget i promemorian skall fängelsestraff på högst två 
månader i vissa fall kunna få verkställas utanför anstalt i form av inten
sivövervakning med elektronisk kontroll. En förutsättning för sådan verk
ställighet skall vara att den dömde är bosatt inom något av verksamheL<>
områdena för frivårdsmyndigheterna i Karlskoga, Luleå, Malmö Norra, 
Malmö Södra, Norrköping eller Sundsvall. 

En av avsikterna bakom försöksverksamheten är att kombinera en reak
tionsnivå som mo~varar den som gäller vid verkställighet i anstalt med 
en verkställigheL<>form som inte har de negativa effekterna från bl.a. 
social utgångspunkt som fångelsestmff medför. En annan positiv effekt 
är att en sådan form av verkställighet är väsentligt billigare än anstalL<>
behandling. 

Enligt lagförslaget kommer den dömde att vara förbjuden att lämna sin 
bostad annat än för vissa ändamål och på särskilt angivna tider. Det 
nämnda förbudet kommer under verkställigheL<>tiden att kontrolleras med 
elektroniska hjälpmedel. Sådan kontroll får också avse att den dömde 
fullständigt avhåller sig från droger. Den dömde kommer också att vara 
skyldig att betala en avgift. Vid misskötsamhet tas den dömde in på 
kriminalvårdsanstalt för att där fortsätta verkställigheten av straffet. 

Den 1 januari 1993 utvidgades försöksverksamheten med samhällstjänst 
till att gälla hela landet (prop. 1991/92:9). Den utvidgade tillämpningen 
är tidsbegränsad till utgången av år 1995 i väntan på att en mera perma
nent ordning kan inföms. I Stmffsystemkommittens uppdrag ingår att 
föreslå hur samhällstjänsten på längre sikt bör infogas i påföljdssystemet. 

5.4. 3 De unga lagövertriUlarna 

Några huvudpunkter: 
Nya regler för reaktion mot ungdomsbrott övervägs m.m. 

Ungdomsbrottskommitten överlämnade i juni 1993 sitt betänkande Reak
tion mot ungdomsbrott (SOU 1993:35). Kommitten har övervägt i vilka 
former och på vilket sätt det allmänna bör ingripa när unga begår brott. 
Bakgrunden är bl.a. att de förändringar i påföljdssystemet, som skett i 
takt med det kriminalpolitiska utvecklingsarbetet, hittills inte i någon 
vidare mån har berört de unga lagöverträdarna. 

Ingripanden mot brott skall vara en uppgift för rätLwäsendet. Det är 
viktigt att den unge ställs till ansvar för brottet och uppfattar sambandet 
mellan detta och reaktionen. I de senare årens diskussioner har betydel
sen av snabba, tydliga och konsekventa reaktioner på brott kommit att 
framhållas allt mer. Det är vidare av grundläggande betydelse att stats
makterna upprätthåller respekt för de påfötjder som ådöms i anledning av 
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brott. Straffrättskipningen måste präglas av förutsebarhet, enhetlighet och 
proportionalitet. 

För att reaktions!.ystemet mot unga lagöverträdare skall kunna vinna 
förtroende är det viktigt att det uppfattas som effektivt. Detta förutsätter 
att alla de som engageras i arbetet mot ungdomsbrott är inriktade på 
ändamålsenliga handläggnings- och samarbetsformer. Det förutsätter 
också att tiden mellan brott och reaktion blir så kort som möjlig. 
Kommitten föreslår att det, när det är fråga om brott på vilket fängelse 
kal] fö\ja, sätts en bestämd tidsfrist för förundersökningar rörande ung
domar under 18 år. Inom tre veckor från det att den unge delgetts brotts
misstanke skall förundersökningen vara slutförd och åklagaren ha fattat 
beslut i åtalsfrågan. 

Ungdomsbrottskommitten föreslår vidare att påföljden överlämnande 
till vård inom socialtjänsten skall utmönstras. Enligt kommittens uppfatt
ning skall bestämmandet av påföljder för brott, såväl till innehåll som 
omfattning, vara en uppgift för rätt!.väsendet medan det ankommer på 
socialtjänsten att svara för att hjälp och stödåtgärder tillkommer dem som 
behöver det. De påföljder som kommitten anser att systemet bör innefatta 
är böter, villkorlig dom, skyddstillsyn och fängelse. Härtill kommer en 
ny påföljd som speciellt anpassas till de unga lagöverträdarna. Den be
nämns särskild tillsyn och innebär placering på särskilda ungdomshem 
(§ 12-hem), som skall administreras av Statens institutionsstyrelse. 

När det gäller medlingsprojekt föreslår kommitten att dessa bör under
stödjas och uppmuntras men inte bindas upp genom lagreglering som 
formaliserar förfarandet. 

Förslagen från Ungdomsbrottskommitten har nyligen remissbehandlats. 
Ärendet är för närvarande föremål för beredning. 

5. 4. 4 Brottsofferfrågor 

Några huvudpunkter: 
Möjligheterna att få målsägandebiträde utvidgas ytterligare. 
Möjligheterna till allmän rättshjälp och annat ekonomiskt bi
stånd åt brottsoffer i ärenden som behandlas utomlands utökas. 
En brottsofferfond inrättas. 

Arbetet med att stärka brottsoffrens ställning har fortsatt under år 1993 
(jfr prop. 1992/93: 100 bil. 3 s. 42 ff). 

Möjligheterna att få målsägandebiträde utvidgades år 1991. I en propo
sition som lämnades hösten 1993 (prop. 1993/94:26) föreslås bl.a. att 
möjligheterna att få målsägandebiträde utvidgas ytterligare till att omfatta 
fler brott enligt brottsbalken och att målsägandebiträdets uppgifter i mål 
om skadestånd utvidgas. I propositionen föreslås också utökade möjlig
heter till allmän rättshjälp och annat ekonomiskt bistånd åt brottsoffer i 
ärenden som behandlas utomlands. Lagändringarna föreslås träda i kraft 
den 1 juli 1994. 
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I en departementspromemoria Brottsoffren i blickpunkten - åtgärder för 
att stärka brottsoffrens ställning (Ds 1993:29) lämnas en fyllig redovis
ning av de olika åtgärder som vidtagits på brottsofferområdet. Prome
morian innehåller också ett antal förslag till ytterligare åtgärder för att 
stärka brottsoffrens ställning. Det föreslås att en viss del av en brotts
offerfond skall inrättas. Vidare föreslås ett antal lagändringar, bl.a. i 
rättegångsbalken, liksom flera förordningsändringar. Promemorian, lik
som en departementspromemoria med de närmare förslag som krävs för 
att en brotl<>offerfond skall inrättas, har remissbehandlats. Regeringen har 
nyligen beslutat en lagrådsremiss på grundval av förslagen i prome
moriorna. En tanke bakom att inrätta en brottsofferfond är att bidrag 
skall kunna lämnas ur fonden till olika ideella organisationer - t.ex. 
brottsofferjourer - som verkar på brottsofferområdet, till privat och 
offentlig verksamhet som gäller brottsoffer samt forskning, utbildning 
och information om brottsofferfrågor. Fonden skall finansieras genom 
avgifter från dem som döms för brott av viss svårhet. Dessutom föreslås 
att en viss del av den aviserade sänkningen av fångarnas ersättning skall 
bidra till uppbyggnaden av fonden. Som anges i promemorian är det 
vidare lämpligt att frågor om bidrag ur fonden och ärenden om ersättning 
enligt brottsskadelagen handläggs av en gemensam myndighet. 
Regeringen har därför uppdragit åt en särskild utredare att med utgångs
punkt i en översyn av Brottsskadenämndens organisation, lednings- och 
arbetsformer lämna förslag till organisation m. m. av en myndighet med 
ett övergripande an!>-var för brottsofferfrågor. 

Genom lagstiftning som trädde i kraft den 1 juli 1993 (jfr prop. 
1992/93: 141) skärptes straffskalorna för vissa vålds- och sexualbrott. 
Genom ändringarna 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 utsätt<> för våld, hot och trakasserier. Enligt en ändring 
i lagen, som trätt i kraft år 1990, har bl.a. straffmaximum för överträdel
se av ett besöksförbud skärpts till fängelse högst ett år. Brottsförebygg
ande rådet har fått i uppdrag att göra en studie av besöksförbudslagen. 
Studien, som bl.a. skall innehålla en utvärdering av 1990 års strnffskärp
ning, beräknas bli klar före årsskiftet. 

Justitiekanslern har redovisat sitt uppdrng att se över reglerna om s.k. 
våldspornografi i 16 kap. 10 b § brott<>balken. Han föreslår inte några 
författningsändringar för närvarande utan kommer att noga följa hur reg
lerna tillämpas och återkommer till regeringen om behov av regelför
ändringar visar sig. 

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 har remissbehandlats och bereds för 
närvarande i Justitiedepartementet. 

I prop. 1993/94:57 har regeringen föreslagit en ändring i föräldrabalk
ens regler om vårdnadshavares tillsynsskyldighet. Syftet är att stimulera 
vårdnadshavare att vidta åtgärder så att barns skadegörande handlingar 
motverkas. 
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I detta sammanhang redovisas också vissa åtgärder som inte avser lag
stiftningsfrågor för att ge en samlad bild av strävandena att stärka brott<;
offrens ställning. 

Rikspolisstyrelsen har tagit frnm specialutrustade väskor för akut skydd 
mot olika former av våldsbrott för ut..atta kvinnor. Väskorna, som inne
håller mobiltelefon, telefonsvarnre, larmanordning m.m., finns nu i 280 
exemplar och de har fördelats till de regionala polischeferna. Styrelsen 
har nyligen fått regeringens uppdrag att redovisa en utvärdering av ett 
försök med sk. "pepparsprny" för hotade kvinnor. 

Regeringen uppdrog i april 1992 åt länsstyrelserna i Stockholms län, 
Göteborgs och Bohus län, Malmöhus län och Västernorrlands län att 
genomföra försök med livvakt<>skydd för hotade kvinnor under budgetåret 
1992/93. För ändamålet anvisades lO miljoner kronor. Av den utvärde
ring av verksamheten som Rikspolisstyrelsen redovisat till Justitiedeparte
mentet framgår att livvaktsskydd under perioden endast getts vid två till
fällen inom rnmen för försöksverksamheten, att skyddshundar använts vid 
två tillfällen och att under samma tid larmutrustning, s.k. trygghetspaket, 
lånats ut i 200 fall. I rnpporten uttalas bl.a. att verksamheten har fungerat 
väl. Det frnmhålls att livvaktsskydd är en resurs- och kostnadskrävande 
och för den bevakade påfrestande metod och att det därför är viktigt att 
den inte nyttjas annat än då det bedöms varn absolut nödvändigt och 
under så kort tid som möjligt. Av rnpporten frnmgår vidare att trygghets
paketen kommit till ökad användning och med gott resultat, att trygghets
paketen synes täcka i vart fall en del av det skyddsbehov som man trott 
sig endast kunna lösa med livvakter. I rnpporten föreslås att medel ställs 
till förfogande för livvakt<>skydd och annat akut skydd (jfr avsnittet under 
anslaget B5. Lokala polisorganisationen). I övrigt presenterns i rnpporten 
ett antal olika förslag för hur bl.a. polismyndigheterna skall arbeta vidare 
med dessa frågor. 

För närvarnnde finns ett sjuttiotal brott<;offerjourer runt om i landet. 
Nya jourer växer fntm varje år. Regeringen beslutade i september 1993 
om ett bidrng på I miljon kronor till Brott<;offorjourernas Riksförbund. 
Bidrnget är avsett att till övervägande del användas till uppbyggande av 
lokala brottsofferjourer. Avsikten är- att framtida bidrng till brottsoffer
jourerna skall lämnas ur den föreslagna brottsofferfonden. 

Rikspolisstyrelsen fick i september 1991 i uppdrng att tillsammans med 
Socialstyrelsen, Domstobverket och Riksåklagaren genomförn fortbild
ning av berörda yrkesgrupper inom rättwäsendet liksom inom social
tjänsten samt hälso- och sjukvården i syfte att ge ökad kunskap om bl.a. 
våld mot kvinnor och våldet<> effekter. Rikspolisstyrelsen redovisade upp
draget i juli 1993. Av rnpporten framgår att den centrnla och regionala 
utbildningen i projektet har genomförts och att utbildningen i länen 
kommer att varn helt genomförd under hösten 1993. Betydligt fler per
soner än vad som inledningsvis uppskattades omfattas av fortbildningen; 
den lokala verksamheten omfattar drygt 18 000 personer. I rnpporten 
frnmhålls att de regionala och lokala kontaktnät som bildat<> under utbild
ningens genomförnnde kommer att bli mycket värdefulla i handläggning-
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en av ärenden om våld mot kvinnor och i olika samarbets- och utbild
ningsinsatser. 

Socialstyrelsen har tidigare fått medel från reservationsanslaget Sär
skilda jämställdhetsåtgärder, som nu finns under femte huvudtiteln (H2), 
för att bedriva utvecklingsarbete i frågor som rör våld mot kvinnor. Ut
vecklingsarbetet, som syftar till ett förbättrat regionalt myndighetssam
arbete och bedrivs i projektform, pågår för närvarande i fem län. 

I detta sammanhang bör också nämnas att regeringen under året har 
tillsatt en kommission med uppdrag att utifrån ett kvinnoperspektiv göra 
en översyn av frågor som rör våld mot kvinnor och att föreslå åtgärder 
för att motverka sådant våld ( dir. 1993: 88). 

5.5 Inriktning, prioriteringar, organisation och arbetsmetoder för 
rättsväsendets myndigheter samt långsiktigt reformarbete 

Några huvudpunkter: 
Förstärkt brottsförebyggande verksamhet utvecklas. 
Satsning på närpolis, dvs. en förbättrad och utbyggd kvarters
polis, genomförs i hela landet. 
Polisen skall bli mer synlig och tillgänglig. 
Kriminalpolisverksamheten och det internationella polissam
arbetet utvecklas. 
Frivårdens arbetsformer utvecklas ytterligare. 
Nationell brottspreventiv strategi övervägs. 

För att kunna nå de kriminalpolitiska målen - att minska brottsligheten 
och öka människors trygghet mot brott - är det som tidigare har slagits 
fast nödvändigt att bygga kriminalpolitiken på en helhetssyn när det gäller 
åtgärder från det allmänna och från samhället i övrigt. Här har naturligt
vis åtgärder inom kriminalpolitikens traditionella områden, såsom straff
lagstiftningen, polisen och kriminalvården, en central funktion. Av 
grundläggande betydelse är också åtgärder för att stärka familjens roll 
och för att bibringa de unga normer och värderingar som hör hemma i 
ett civiliserat samhälle. 

Kriminalpolitiken i vid mening kan alltså inte begränsas till sådana åt
gärder såsom att klara upp begångna brott och att lagförn gärnings
männen. Sådana åtgärder är självfallet mycket viktiga inte minst för att 
upprätthålla respekten för rättssamhällets krav, men de är inte tillräckliga 
för att varnktigt minska brottsligheten och öka tryggheten. För detta 
ändamål krävs ett brett upplagt brottsförebyggande arbete. I detta arbete 
har såväl polis och andrn myndigheter som enskilda personer, företag och 
organisationer en roll. Också normbildning och stärkandet av familjens 
roll utgör, i denna mening, åtgärder inom det brottsförebyggande om
rådet. 

Den brottsförebyggande polisverksamheten är för närvarande stadd i 
snabb utveckling i enlighet med riktlinjer från riksdagen och regeringen 
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(se t.ex. 1993 års budgetproposition). Denna utveckling måste fortsätta 
och intensifieras. Ett naturligt steg bör vara att utveckla s.k. närpolis
verksamhet. Därmed menas att polisen organiseras i små, lokalt förank
rade enheter som arbetar problemorienterat och förebyggande. Närpolis
verksamhet kan ses som en utveckling av den traditionella kvarterspolis
verksamheten. Där närpoli!>verksamhet redan prövats, både i Sverige och 
utomlands, har den visat sig kunna minska vardagsbrott<>lighet och ord
ningsstömingar mycket påtagligt. Tiden är nu mogen att införa närpolis
verksamhet överallt i landet. 

Övergången till närpolisverksamhet skapar också bättre förutsättningar 
för en breddad och utvecklad samverkan med den människor som finns 
i lokalsamhället, något som har stor betydelse både för att förebygga 
brott och skapa trygghet och för att polisen snabbt skall kunna gripa in 
när något har inträffat. En ökad synlighet och tillgänglighet är också 
värdefulla inslag i närpolisverksamheten. 

Däremot krävs andra polisiära metoder för att bekämpa den grövsta 
eller annars mera kvalificerade kriminaliteten, såsom illegal narkotika
handel, annan internationell eller organiserad brottslighet och ekonomisk 
brott'>lighet. För att vinna framgång inom detta område är det nödvändigt 
att utveckla kriminalpoli~verksamheten i olika avseenden, såsom beträff
ande arbet<;metoder, kompetens och teknikstöd. Det är också nödvändigt 
att utveckla det internationella polissamarbetet. Ett medlemskap i EU 
kommer att ge Sverige tillgång till det fördjupade polissamarbete som för 
närvarande håller på att utvecklas mellan EU:s medlemsländer. Sverige 
bör sträva efter att inta en pådrivande och aktiv roll inom det europeiska 
polissamarbetet. 

Ett annat mycket viktigt inslag i utvecklingsarbetet inom polisens om
råde är att rntionalisern och effektivisera poli::.verksamheten så att polisen 
kan behålla och utveckla sin operativa kapacitet på det sätt som behövs 
för att kunna förverkliga de kriminalpolitiska målen. 

Kriminalvårdens huvuduppgift är givetvis att verkställa utdömda strc1.ff. 
Men i denna uppgift ingår också att utveckla åtgärder som är av brotts
förebyggande natur. Åtgärderna bör inriktas på såväl att förhindra brott 
under verkställighet<;tiden som att förebygga återfall i brott sedan påfölj
den har verkställt<>. 

Utgångspunkten vid ett fångelsestmff är att det är själva frihets
inskränkningen som utgör stmffet och obehaget för den enskilde samtidigt 
som han under fängelsetiden avhålls från att begå ytterligare brott. Men 
i kriminalvårdens arbete ingår också att på bästa sätt utnyttja tiden i an
stalt för att motivera och påverka den intagna till ett liv i frihet utan 
kriminalitet. 

Av stor betydelse är vidare att fort-;ätta det säkerhetshöjande arbete 
som redan har burit frukt i form av färre rymningar från anstalterna. 
Också bekämpningen av narkotikamissbruket på anstalterna måste fort
sätta och utvecklas. Fängelseutredningen har i sitt betänkande Verkställig
het av straff (SOU 1993:76) bl.a. lämnat förslag som syftar till att mot
verka förekomsten av narkotika på anstalterna. 
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Den planerade försöksverksamheten med intensivövervakning med 
elektronisk kontroll ger förutc;;ättningar att kombinera frivårdens unika 
möjlighet att påverka och motivera den dömde i hans egen miljö med 
kraftfulla kontrollåtgärder motsvarande dem som gäller vid verkställig
heten av fängelsestraff i anstalt. 

Frivårdspåföljderna har, vid sidan av fängelsestraffet, en väsentlig plats 
i påföljdssystemet. Genom olika strukturerade åtgärdsprogram inom 
ramen för skyddstillsyn, samhällstjänst eller kontraktwård skall kriminal
vården sträva efter att förhindrn återfull i brott. Det är särskilt angeläget 
att de klienter som befinner sig i början av en brottskarriär förhindras att 
fortsätta denna. Mot bakgrund härav är det därför fortsatt angeläget att 
kriminalvården i samverkan med andra samhällssektorer utvecklar och 
fördjupar olika former för strukturernde åtgärdsprogram inom frivården. 

Brottsförebyggande arbete bedrivs på olika nivåer och med åt-;killiga 
huvudmän. En fråga som på senare tid fått en ökad aktualitet och som 
berörts ovan är om kommunerna kan ges en större roll när det gäller att 
skapa trygghet mot brott. En delvis sammanhängande fråga är hur man 
skall kunna ta till vara de resurser som enskilda initiativ på området 
utgör. Att frågor som dessa har väckts beror bl.a. på att det frclmstått 
som alltmera klart att polis och andra rät~vårdande myndigheter inte en
samma kan komma till rätta med den ökande brottsligheten. 

För att belysa dessa förhållanden beslutade regeringen i mars 1993 att 
tillsätta en parlamentarisk kommitte, Trygghet-;utredningen (dir. 
1993:37). Kommittens uppgift är att se över rollfördelningen mellan de 
aktörer som har betydelse för att skapa trygghet i det lokala samhället, 
i första hand polisen och kommunerna samt enskilda medborgare, företag 
och andrn enskilda organ. Målet för utredningen är att finna former för 
att upprätthålla Jag och ordning på det lokala planet och för att tillgodose 
medborgarnas behov av skydd mot brott, former som är tillräckligt 
effektiva med hänsyn till brottsutvecklingen och de samhällsförändringar 
i övrigt som kan förutses och som uppfyller kraven på rättssäkerhet. 

En utgångspunkt för utredningen är att polisen även i frclmtiden skall 
ha huvudan~varet för att upprätthålla allmän ordning och säkerhet, men 
att det gäller att finna former för att samla alla goda krafter i arbetet för 
att öka människors trygghet mot brott. Utredningsarbetet skall vara av
slutat före utgången av mars 1995. Ett delbetänkande skall redovisas före 
utgången av juni 1994. 

BRÅ har i sin ovan nämnda kriminalpolitiska framtids- och omvärlds
analys pekat på behovet av en nationell brottsförebyggande strategi som 
läggs fust av statsmakterna. En sådan strntegi bör enligt BRÅ innefatta 
bl.a. frågor som huvudmannaskap för den brottsförebyggande verksam
heten, lokala brottsförebyggande program, en årlig förbättrnd brottsoffer
undersökning samt förbättringar av rättsstatistiken. 

Mot bakgrund av det anförda avser regeringen att uppdra åt BRÅ att 
utarbeta ett underlag för ett nationellt brott<>förebyggande program. I 
underlaget bör belysas bl.a. frågor om inriktning och målbeskrivning för 
det brottsförebyggande arbetet, ansvarsfördelning, samordning och sam
verkan på olika nivåer samt uppföljning och utvärdering av resultatet. En 
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central fråga är vilka åtgärder som behövs för att förhindra att unga 
människor drns in i kriminalitet och missbruk. Vid arbetet skall BRÅ 
bl.a. hålla kontakt med och beakta det arbete som sker inom Trygghet<;ut
redningen när det gäller lokalt trygghetsskapande arbete samt inom 
polisen när det gäller att utveckla närpolisverksamhet och ett problem
orienterat, brottsförebyggande arbetssätt. Siktet bör vara inställt på att 
regeringen under våren 1995 skall kunna förelägga riksdagen ett förslag 
till nationellt brottsförebyggande program. 

5.6 Sammanfattning 

En sammanfattning av regeringens kriminalpolitiska handlingsprogram tar 
upp följande huvudpunkter: 

- En av rättsstatens viktigaste uppgifter är att upprätthålla lag och ord
ning så att människor kan känna sig trygga. 

- Brottsligheten befinner sig på en nivå som inte kan accepterns samtidigt 
som olika prognoser om framtiden inger stor oro. 

- Förhållandena är sådana att det krävs en kraftfull omprövning och för
nyelse av kriminalpolitiken. 

- Detta arbete har redan inletts av regeringen och fortsätter nu med för
ändringar av såväl regelverket som myndigheternas organisation, inrikt
ning och arbet<;metoder. 

- Det krävs vidare ett helt nytt engagemang i kriminalpolitiken från en
skilda medborgare, från kommuner och andrn myndigheter och från 
näringslivet om de grundläggande målsättningarna, att minska brotl'>lig
heten och öka tryggheten, skall uppfyllas. 

6 Författningsutgivningen 

Några huvudpunkter: 
Tryckrutinerna ses över. 
lkraftträdandedatum ändras. 
Extra regeringssammanträden hålls. 
Kraven på en realistisk tidsplanering av författningsarbetet 
ökas. 

Enligt 8 kap. 19 § regeringsformen skall en beslutad lag utfärdas utan 
dröjsmål och kungörns så snart det kan ske. Även förordningar skall i 
princip kungöras så snart det kan ske. Enligt Statsrådsberedningens rikt
linjer för författningsskrivning (Gröna boken s. 68) bör tiden mellan det 
att en författning kommer ut från trycket och ikraftträdandet vara minst 
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fyra veckor. Endast i speciella undantagsfall bör den sättas kortare än två 
veckor. 

Konstitutionsutskottet har vid granskningen av utgivningen av Svensk 
författningssamling (SFS) för år 1992 funnit att 54 % av totalt 1 635 för
fattningar kommit ut från trycket mindre än två veckor före ikraftträdan
det. I granskningsbetänkandet (bet. 1992/93:KU30 s. 24) påpekar utskott
et att nuvarande ordning med författningsutgivningen måste ses över så 
att allmänheten och berörda myndigheter garanteras tillgång till författ
ningarna i god tid före ikraftträdandet. 

De författningar som under 1992 kommit ut från trycket senare än två 
veckor före ikraftträdandet har undersökts närmare inom Justitiedeparte
mentet. Dessa författningar består av ca 300 lagar och ca 500 förordning
ar. 

Tidpunkten för ikrafttrlldandet 

Huvuddelen av de undersökta författningarna har hel- eller halvårsskiftet 
som ikraftträdandedag. 74 % av lagarna och 43 % av förordningarna 
trädde i kraft den 1 januari 1993. 14 % av lagarna och 38 % av förord
ningarna trädde i kraft den 1 juli 1992. 

Tidsåtgången för beredningen 

Den genomsnittliga tiden för riksdagsbehandling, dvs. från det att propo
sitionen kom in till utskottet till kammarens beslut, är för de granskade 
lagarna 47 dagar. Tidsåtgången mellan riksdagsbeslutet och den dag lag
arna kom ut från trycket är i genomsnitt 16 dagar. Tiden mellan 
regeringsbeslut och den dag förordningarna kom ut från trycket är också 
i genomsnitt 16 dagar. 

De granskade författningarnas i1111ehåll 

Nästan en femtedel av de sent utfärdade lagarna är resultatet av den 
ekonomiska krisuppgörelse som regeringen ingick med socialdemokrat
erna hösten 1992. Några lagar är sent utfärdade i förhållande till ikraft
trädandedag men skall inte tillämpas förrän långt senare eller upphäver 
tidigare utfärdade lagar som aldrig trätt i kraft. En tiondel av lagarna 
gäller höjda ersättningar eller avdrag eller kan på annat sätt anses 
gynnande för den enskilde. En sjundedel av lagarna och en tredjedel av 
förordningarna riktar sig till stat, kommun, domstolar och andra myndig
heter eller utgör ändringar på grund av ändrad myndighetsorganisation. 

Författningar skall komma ut i god tid före ikraftträdandet 

Av den redovisning som lämnats om de granskade författningarna fram
går att vissa författningar har sådant innehåll att den sena utgivningen 
ofta får anses vara mindre allvarlig sakligt sett. Såsom konstitutionsut
skottet funnit är dock det stora antalet sent utfärdade författningar 
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oacceptabelt och måste åtgärdas. Nedan anges några tänkbara åtgärder Prop.1993/94: 100 
för att komma tillrätta med problemet. Bilaga 3 

Tryckrutinerna bör ses över 

Den ordinarie utsändningen av SFS sker varje helgfri tisdag. Innan en 
rorfattning trycks måste den trycklovas. Normalt ges trycklov en gång i 
veckan - på tisdagar. För att en författning skall komma med i den ordi
narie utsändningen måste den trycklovas senast kl 10.00 tisdagen i 
veckan före. Det tar således normalt 12 dagar från den dag en författning 
utfärdas till den dag den kan komma ut från trycket. 

Tiden mellan utfärdandet av en författning och den dag den kommer 
ut från trycket kan eventuellt förkortas om det införs.fler trycklovsdagar. 
Redan i dag har man dock extra trycklovsdagar under de tidpunkter på 
året då de flesta författningar utfärdas, dvs. i juni och december. En 
annan åtgärd är att ändra dagell för trycklov till fredagar. Nu beskrivna 
åtgärder torde dock endast kunna medföra marginella förbättringar. 

SFS trycks i dag med traditionellt offsettryck. Många betänkanden och 
propositioner trycks numera i stället från s.k. heloriginal. Denna metod 
innebär att tryckförlagan lämnas till tryckeriet i reprofärdigt skick. Den 
blir sedan, ibland efter förminskning, fotograferad och tryckt i det skick 
tryckeriet tagit emot den. En övergång till heloriginal beträffande fÖrfatt
ningstext kan innebära att tryckproceduren blir både billigare och snabb
are. Möjligheterna att gå över till s.k. heloriginalframställning av SFS 
undersöks för närvarande inom regeringskansliet. 

Datum för ikrafttrlldandet kan ä!ldras 

En stor del av de för sent utfärdade författningarna har hel- eller halvårs
skifte som ikraftträdandedag. Detta medför att belastningen på utskott, 
departement och tryckeri blir stor dessa tider på året. Ett sätt att åtgärda 
problemet med de sena författningarna är att sprida författningarnas 
ikraftträdande mera över året. Det finns skäl att överväga om det är möj
ligt att senarelägga ikraftträdandet av de lagar och förordningar som inte 
nödvändigtvis behöver träda i kraft den 1 januari eller den 1 juli till t.ex. 
den 1 februari respektive den 1 september. Detta skulle ha den fördelen 
att författningsändringar inte sker just som stora delar av Sveriges befolk
ning har ledigt. 

Departementens författningsarbete styrs dock i hög grad av riksmötets 
förläggning och Lagrådets verksamhetstid. När det gäller lagar är det 
riksdagen och dess utskott som har att överväga om ikraftträdandedagen 
är lämplig med hänsyn till betydelsen av att författningar är tillgängliga 
i god tid före ikraftträdandet. Departementens möjligheter att påverka be
slutsdag och ikraftträdandedag är i praktiken begränsad till sådana förord
ningar som inte är beroende av riksdagsbeslut. Det kan dock inte anses 
att något hindrar att departementen kontaktar respektive utskott i fråga 
om den tidpunkt som är lämplig med hänsyn till kravet på utgivningstid 
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beträffande författningar vars ikraftträdandetidpunkt bestäms genom riks
dagens beslut. 

Ex.tra regerillgssammanträden kan hållas 

För lagar som är extra brådskande är det möjligt att hålla extra regerings
sammanträden för att påskynda utfärdandet av en beslutad lag. Eftersom 
riksdagsbesluten vanligen fattas onsdag eller torsdag är det dock tveksamt 
om så mycket står att vinna med detta alternativ när det är möjligt att ta 
upp författningsärendena på ordinarie regeringssammanträde på tors
dagarna. 

En realistisk tidsplanering bör göras 

Det viktigaste för att komma tillrätta med den sena författningsutgivning
en är dock framförallt att det redan från början görs en realistisk tids
planering av propositions- och författningsarbetet. Som nämnts måste 
man räkna med att tidsåtgången mellan utfärdandet och den dag författ
ningen kommer ut från trycket är 12 dagar. Detta innebär att författning
ar som skall träda i kraft den 1 januari bör beslutas av riksdagen och ut
färdas senast sista veckan i november för att de skall kunna komma ut i 
god tid före ikraftträdandet. För att detta skall vara möjligt och med den 
förut angivna genomsnittstiden om ca en och en halv månad för utskotts
behandling m.m. behöver en proposition vara avlämnad till riksdagen 
under första halvan av oktober, helst före den 10, alltså i realiteten i 
omedelbart samband med att riksmötet öppnas. Det bör vidare övervägas 
om nuvarande uppläggning av Lagrådets verksamhet med en ledighets
period normalt från mitten av juni till mitten av september är rationell i 
det här aktuella perspektivet (jfr 15 § lagen [1979:368] om Lagrådet). 
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7 Sammanfattning 

Förändringar inom Justitiedepartementets område i förhållande till budget
året 1993/94 framgår av följande sammanställning. Beloppen anges i 
miljoner kronor. 

Anvisat enligt Förslag Förändring 
reglerings brev 1994/95 

1993/94 

A. Allmänna val m.m. 195,7 304,6 108,9 

B. Polisväsendet 10 620,5 10 725,2 104,7 

C. Åklagarväsendet 551,3 582,5 31,2 

D. Domstolsväsendet m.m. 2 492,6 2 599,2 106,6 

E. Kriminalvården 3 547,0 4 097,2 550,2 

F. Rättshjälp m.m. 1 118,9 1 068,3 -50,6 

G. Övriga myndigheter 90,6 98,l 7,5 

Totalt för Justitie- 18 616,6 19 475,1 858,5 
departementet 
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(Andra huvudtiteln) 

A. ALLMÄNNA VAL M.M. 

A 1. Allmänna val 

1992/93 Utgifi 

1993/94 Anslag 

1994195 Förslag 

2 645 000 

29 600 000 

158 000 000 

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. 

Regeringen beräknar anslaget för nästa budgetår till 158 000 000 
kronor. Beloppet avser kostnader för 1994 års val. 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Allmänna val för budgetåret 1994/95 anvisar ett förslagsanslag 

på 158 000 000 kr. 

A2. Stöd till politiska partier 

1992/93 Utgift 

1993/94 Anslag 

1994195 Förslag 

140 038 000 

141 200 000 

127 200 000 

Riksdagen har för budgetåret 1993/94 under anslaget H4. Stöd till poli
tiska partier anvisat 141 200 000 kronor. Medlen fördelas enligt lagen 
(1972:625; omtryckt 1987:876) om statligt stöd till politiska partier. 

Enligt lagen utgår stödet dels som partistöd, dels som kanslistöd för ett 
år i taget räknat fr.o.m. den 15 oktober. Partistödet utgår som mandatbi
drag. Ett mandatbidrag är för närvarande 274 850 kronor. Kanslistödet, 
som i princip är avsett endast för partier som är företrädda i riksdagen, 
utgår som grundstöd och tilläggsstöd. Helt grundstöd är för närvarande 
4 800 000 kronor och tilläggsstödet 13 400 kronor för varje vunnet riks
dagsmandat, om partiet är företrätt i regeringen, och annars 20 100 
kronor för varje mandat. Samtliga belopp höjdes till sin nuvarande nivå 
år 1989 (prop. 1988/89:150 bil. 3, bet. 1988/89:KU22, rskr. 
1988/89:315). Beloppen har tidigare höjts åren 1975, 1977, 1981, 1984 
och 1987. 

Enligt prop. 1992/93:50 om åtgärder för att stabilisera den svenska 
ekonomin (s. 13) skall bl.a. partistödet minska med 10 % fr.o.m. nästa 
mandatperiod. Mot denna bakgrund föreslår regeringen att partistödet 
räknas ned med 10 % fr.o.m. den 15 oktober 1994. Några andra 
ändringar av stödet bör inte göras. Ett förslag till den lagändring som be
hövs bör fogas till protokollet i detta ärende som bilaga 3. 2. 
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Regeringen beräknar anslaget för nästa budgetår till 127 200 000 
kronor. 

Regeringen föreslår att riksdagen 
1. antar regeringens förslag till ändring i lagen (1972:625) om statligt 

stöd till politiska partier, 
2. till Stöd till politiska partier för budgetåret 1994/95 anvisar ett för

slagsanslag på 127 200 000 kr. 

A3. Svensk författningssamling 

1992/93 Utgift 

1993/94 Anslag 

1994195 Förslag 

10 112 000 

10112000 

4 512 000 

Effektivare distribution av författningssamlingarna 

Från anslaget betalas bl.a. den kostnadsfria tilldelningen av SFS som reg
leras i 7 § författningssamlingsförordningen (1976:725), den s.k. fri
listan. 

Den 1 januari 1994 kommer den kostnadsfria tilldelningen av SFS och 
andra författningssamlingar att avskaffas för domstolar och andra statliga 
myndigheter. Detta innebär att dessa myndigheter i fortsättningen själva 
skall betala för de abonnemang och lösnummer som de beställer. 

Regeringen redovisade i den s.k. kompletteringspropositionen (prop. 
1992/93: 150 bil. 2 s. 8) sin avsikt att avskaffa den kostnadsfria tilldel
ningen av SFS och andra författningssamlingar för domstolar och andra 
myndigheter från årsskiftet 1993/94. Justitieutskottet uttalade i samband 
med behandlingen av kompletteringspropositionen att utskottet delade 
regeringens uppfattning att distributionen av författningssamlingarna 
borde göras så kostnadseffektiv som möjligt samt att utskottet utgick från 
att de medel som frigörs på anslaget kommer att fördelas på de myndig
heter, i första hand inom rättsväsendet, som drabbas av kostnadsfördyr
ingar i sammanhanget. Under dessa förutsättningar hade utskottet inget 
att erinra mot förslaget och hemställde att riksdagen som sin mening 
skulle ge regeringen detta till känna (bet. 1992/93:JuU38). Riksdagen bi
föll vad utskottet hemställt (rskr. 1992/93:438). 

Det fortsatta arbetet med frågan har lett till följande överväganden. 
Den s.k. frilistan har under 1993 ca 2 500 abonnenter som får ca 6 000 

exemplar. Av dessa är 600 abonnenter kommunala bibliotek, kommuner 
eller landsting. Dessa skall även i fortsättningen få SFS kostnadsfritt. Av 
återstående frilisteabonnenter får majoriteten, ca 1 150 abonnenter, 
endast ett exemplar av SFS. För dessa innebär avskaffandet av den fria 
tilldelningen en kostnadsökning som motsvarar priset för ett abonnemang, 
dvs. ca 1 436 kronor inkl. porto. Detta är ett så litet belopp att det inte 
framstår som rimligt att kompensera dem för det. 
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De myndigheter som i dag får fler än ett exemplar av SFS finns främst 
inom rättsväsendet. För dessa blir det däremot ekonomiskt mera kännbart 
att själva betala för abonnemangen. För att kompensera dessa myndig
heter bör delar av SFS-anslaget föras över till dem. 

Utanför rättsväsendet får för närvarande ett par hundra myndigheter 
fler än ett friexemplar av SFS. De flesta av dessa är dock myndigheter 
med stora anslag. Att kompensera dessa myndigheter för de förhållande
vis obetydliga kostnadsökningar som avskaffandet av den kostnadsfria 
tilldelningen av SFS innebär kan inte anses motiverat. 

Till rättsväsendet bör mot den nu angivna bakgrunden ca 2,6 miljoner 
kronor överföras. Besparingen på anslaget blir ca 3 miljoner kronor 
under budgetåret 1994/95. För budgetåret 1995/96 beräknas ytterligare 
besparingar på anslaget med ca 3,5 miljoner kronor. Fortsättning!>vis 
skall från anslaget betalas kostnaderna för friexemplar till kommunala 
bibliotek, kommuner och landsting. Anslaget skall vidare täcka den er
sättning Justitiedepartementet enligt gällande avtal om framställning och 
distribution av SFS skall betala till förlaget i de fall utgivningen av SFS 
blir mer omfattande. Avtalets konstruktion bygger på att denna ersättning 
skall trappas ned under 1995 och sedan helt avskaffas. 

Med hänsyn till de besparingar ändringen i författningssamlingsförord
ningen medför kan anslaget minskas i förhållande till innevarande budget
år. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Svenskföifatt11ingssamli11g för budgetåret 1994/95 anvisar ett 

förslagsanslag på 4 512 000 kr. 

A4. Bidrag till vissa internationella sammanslutningar m.m. 

1992/93 Utgift 

1993/94 Anslag 

1994/95 Förslag 

5 164 000 

2 586 000 

2 586 000 

Från anslaget utgår bidrag till Världsorganisationen för den intellektuella 
äganderätten, till internationella institutet i Rom för unifiering av privat
rätten och till permanenta byrån för Haagkonferensen för internationell 
privaträtt. 

Från anslaget utgår vidare medel till Sveriges bidrag till kostnaderna 
för Nordiska samarbetsrådet för kriminologi samt medel till ett svenskt 
bidntg till det FN-anknutna kriminalpolitiska institutet i Helsingfors 
(HEUNI) och till vissa andra internationella sammanslutningar med an
knytning till Justitiedepartementets ansvarsområde. 

Anslagsbeloppet bör under nästa budgetår vara oförändrat. 
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Regeringen föreslår att riksdagen 
till Bidrag till vissa internationella sammanslutningar m.m. för 

budgetåret 1994/95 anvisar ett förslagsanslag på 2 586 000 kr. 

AS. Framtidsstudier, långsiktig analys m.m. 

1992/93 Utgift 

1993/94 Anslag 

1994195 Förslag 

12 432 000 

11 636 000 

Il 710 000 

Reservation 

För de.tta anslag betalas bidrag till den verksamhet som bedrivs av stiftel
sen Institutet för framtidsstudier 

Bakgrund 

Institutet för framtidsstudier bildades år 1987 efter riksdagens beslut i 
fråga om ny inriktning och organisation av framtidsstudieverksamheten 
m.m. (prop. 1986/87:92, bet. 1986/87:UbU24, rskr. 1986/87:316). En
ligt sina av regeringen fastställda stadgar skall institutet i egen regi eller 
i samarbete med andra bedriva framtidsstudier, långsiktig analys och där
med sammanhängande verksamhet för att därigenom stimulera till en 
öppen och bred diskussion om framtida hot och möjligheter i samhällsut
vecklingen. Institutet skall inom sitt verksamhetsområde samarbeta med 
myndigheter, organisationer, institutioner, enskilda och företag såväl 
inom landet som i de nordiska länderna och andra länder. Verksamheten 
finansieras dels med anslaget på statsbudgeten, dels genom projekt- eller 
programbidrag från externa finansiärer, t.ex. privata företag, statliga 
myndigheter och till mindre del forskningsråden. Verksamhetens omslut
ning uppgick till ca 18,5 miljoner kronor under budgetåret 1992/93. Pro
jektens forskare utgörs av ca 40 docentkompetenta personer från univer
sitet och högskolor i Sverige och andra länder. Antalet anställda vid insti
tutet uppgår till åtta personer för forskningsledning, samordnande veten
skaplig verksamhet och administrativa uppgifter. 

Institutets styrelse utses av regeringen. 
Institutets forskning bedrivs inom de tre huvudområdena Miljö och 

hälsa, Svenskt arbete och liv och Internationell och global utveckling. 
Vidare genomförs under innevarande budgetår en större, syntetiserande 
framtidsstudie - Sverige i framtiden - som bygger på dels uppnådda re
sultat från institutets olika projekt, dels nya undersökningar inom viktiga 
områden som inte täcks av projekten. 

Regeringens överväganden 

I prop. 1992/93: 170 Forskning för kunskap och framsteg anfördes att 
verksamheten borde utvärderas. En särskild utredare har nu tillkallats. 
Utvärderingen kommer att genomföras under 1994. Denna utvärdering 
har emellertid inte kunnat komma till stånd i sådan tid att dess resultat 
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har kunnat ligga till grund för beräkningen av detta anslag i förslaget till 
statsbudget för budgetåret 1994/95. I avvaktan på resultatet av den pågå
ende utvärderingen har anslaget beräknats till 11 710 000 kronor för 
nästa budgetår. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Framtidsstudier, lå11gsiktig a11alys m. m. för budgetåret 1994/95 

anvisar ett reservationsanslag på 11 710 000 kr. 

A6. Bidrag till Stiftelsen för utvecklande av god redovis
ningssed 

1992/93 Utgift 

1993/94 Anslag 

199419 5 Förslag 

400 000 

600 000 

600 000 

Från anslaget betalas bidrng till Stiftelsen för utvecklande av god redovis
ningssed, som bildats gemensamt av staten genom Bokföringsnämnden, 
Föreningen Auktoriserade Revisorer FAR och Sveriges Industriförbund. 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Bidrag till Stiftelse11 för utvecklande av god redovisningssed för 

budgetåret 1994/95 anvisar ett förslagsanslag på 600 000 kr. 
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B. POLISVÄSENDET 

1 Polisens uppgifter och organisation 

Enligt 1 §polislagen (1984:387) syftar verksamheten inom polisen till att 
upprätthålla allmän ordning och säkerhet och i övrigt tillförsäkra all
mänheten skydd och annan hjälp. En av polisens viktigaste uppgifter är 
att bekämpa brottsligheten och framför allt att förebygga och förhindra 
att brott begås. 

Basen i pofö,väsendet utgörs av den lokala polisorganisationen, som 
består av 117 polismyndigheter (polisdistrikt). Antalet anställda inom 
poli~väsendet uppgår till ca 27 000, varav ca 16 600 är färdigutbildade 
poliser. 

Länsstyrelsen är högsta polisorgan i länet och ansvarar för poli~verk
samheten där. Till länsstyrelsens uppgifter hör att bestämma om 
indelningen i polisdistrikt och om fördelning av medel inom länets 
polisorganisation. De flesta polisfrågor hos länsstyrelsen handläggs av 
länspolismästaren, som är regional polischef och tillika polischef inom 
den lokala organisationen. 

Rikspolisstyrelsen är central förvaltningsmyndighet för polisväsendet. 
Som sådan !.varar myndigheten för viss personal- och ekonomiadmini
stration, visst utvecklingsarbete, tillsyn m.m. Till Rikspolisstyrelsen hör 
Polishögskolan, Rikskriminalpolisen och Säkerhel<;polisen. 

Till polisväsendet hör också Statens kriminaltekniska laboratorium, som 
är en myndighet under Rikspolisstyrelsen. Dess huvuduppgifter är att 
främst utföra kriminaltekniska undersökningar åt polisen och åkla
garväsendet samt att bedriva självständig forskning inom sitt verksam
hetsområde. 

2 Utvecklingen inom polisen 

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 detaljstymingen och öka det lokala självbestämmandet. 

1980-talel<> 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 styrformema inom 
polisen i riktning mot fortsatt decentralisering samt en ökad inriktning 
mot förebyggande polisarbete (bet.l 990/91 :JuUl, rskr. 1990/91: I). 

Från och med budgetåret 1992/93 har polisen gått över till nytt 
budgetsystem, som bygger på mål- och resultatstyming och att medlen 
för polisväsendet anvisas över ramanslag. Viktiga inslag i reformen är 
ökade krnv på uppföljning och utvärdering samt att verksamhel<>an~var 
och ekonomiansvar i princip skall följas åt. Detta innebär att den lokala 
och regionala nivån ges ett väsentligt ökat an!.var i ekonomiadministrativt 
hänseende. 
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Den 1 juli 1992 ändrades polisförordningen (1984:730) och för
ordningen (1989:773) med instruktion för Rikspolisstyrelsen i flera 
väsentliga delar, bl.a. i fråga om polisens regionala ledningsorganisation. 
Ändringen innebär att den s.k. länspolismästarmodellen, som dessförin
nan funnits i åtta län, har införts generellt. Författningsändringarna 
innebar också att det har införts en tjänsteförslagsnämnd för polisväsendet 
och att de högre polischeferna erhåller tidsbegränsade chefsförordnanden. 

Riksdagen beslutade med anledning av regeringens proposition 
(1992/93:50) om åtgärder för att stabilisera den svenska ekonomin att 
sammanlagt 500 miljoner kronor skall sparas inom JustitiedepartementeLi; 
område. Besparingarna skall genomföras huvudsakligen genom rationali
seringar och genom en övergång till studiemedelsfinansiering av polisut
bildningen. Kraven på besparingar föranledde regeringen att föreslå 
(prop.1992/93:100 bil. 3, bet. 1992/93:JuU21, rskr. 1992/93:230) riks
dagen att ytterligare befogenheter när det gäller polisens organisation och 
verksamhet skulle delegeras till länsstyrelserna. Genom ändringar i 
polisförordningen (1993:993) överlämnades till länsstyrelserna att besluta 
om indelning i polisdistrikt och om polismyndigheternas grundläggande 
organisation och verksamhet. I samband därmed upphävdes kungörelsen 
( 1973: 875) om rikets indelning i polisdistrikt. I polisförordningen har 
samtidigt införts nya regler som ger länsstyrelserna vidgade uppgifter i 
fråga om bl.a. samverkan, organisation och administration inom länets 
polis. 

Rikspolisstyrelsen har på regeringens uppdrag utrett en övergång till 
studiemedelsfinansiering av polisutbildningen. Rikspolisstyrelsens förslag 
innebär att övergången sker successivt genom att polisutbildningen under 
grundkurs 1 från och med budgetåret 1993/94 omfattas av studiestödssys
temet enligt studiestödslagen (1973:349). Regeringen har beslutat i 
enlighet med Rikspolisstyrelsens förslag. 
Regeringen har i regleringsbrevet för polisen för budgetåret 1993/94 

uppdrngit åt länsstyrelserna att utarbeta en plan för rntionaliseringar inom 
länets polis under tiden t.o.m. budgetåret 1995/96 (se vidare avsnitt 4). 

Regeringen uppdrog i juni 1992 åt Rikspolisstyrelsen att se över den 
centrnla polisorganisationen med syfte att i högre grad koncentrera 
Rikspolisstyrelsens uppgifter till områden där en effektiv verksledning 
behövs för att säkerställa att polisverksamheten i landet bedrivs och 
utvecklas i enlighet med riksdagens och regeringens intentioner och 
beslut. Genom tilläggsdirektiv i december 1992 uppdrog regeringen åt 
Rikspolisstyrelsen att göm en förstudie till en omorganisation av 
Rikspolisstyrelsen och den kvalificerade kriminalpolisverksamheten i 
övrigt. Rikspolisstyrelsen redovisade sitt arbete i en rapport i mars 1993. 

I maj 1993 uppdrog regeringen åt en särskild utredare att, som 
komplettering till Rikspolisstyrelsens rapport, se över den centrnla 
polisorganisationen i ett staL-;maktsperspektiv och ett EU-perspektiv. Den 
särskilda utredaren, som benämnt översynen RPS-utredningen, redovisa
de sitt arbete i oktober 1993 (SOU 1993:92). 

I december 1993 uttalade riksdagen, vid behandlingen av en rapport 
från Riksdagens revisorer rörande polisen, att en parlamentarisk 
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utredning borde tillsättas för en fortsatt genomlysning av den centrala 
polisorganisationen. Utredningen borde också få till uppgift att utvärdera 
det förändringsarbete som sker på regional och lokal nivå. l samman
hanget betonade riksdagen vikten av att det pågågende förändringsarbetet 
inom polisen inte avstannar och att länsstyrelserna skall bedriva ett 
fortsatt rationaliseringsarbete för att uppnå sparmålen i enlighet med 
fattade beslut. Direktiv till den parlamentariska kommitten bereds f.n. 
inom Justitiedepartementet. 

Regeringen tillsatte i maj 1993 en parlamentarisk utredning, som antagit 
namnet Trygghetsutredningen (<lir. 1993:37). En huvuduppgift för 
utredningen är att överväga om kommuner och enskilda, till vilka även 
räknas företag och föreningar, kan ges en större roll inom det trygg
hetsskapande arbetet i samverkan med polisen. I uppdraget ingår också 
att se över lagstiftningen om ordningsvakter och väktare. Utredningen, 
vars arbete sk.all vara avslutat före utgången av mars 1995, skall i 
enlighet med direktiven redovisa ett delbetänkande före utgången av juni 
1994. 

3 Polisväsendet under det gångna budgetåret 

3.1 Årsredovisning m.m. 

Rikspolisstyrelsen har för budgetåret 1992/93 lämnat sin första års
redovisning enligt förordningen (1993:134) om myndigheternas års
redovisning och anslagsfrnmställning. Årsredovisningen innehåller också 
uppgifter om uppföljning av statsmakternas riktlinjer och prioriteringar 
för pofo,verksamheten m.m. i enlighet med vad som angivits i regering
ens myndighetsspecifika direktiv för Rikspolisstyrelsen. 

Att följa upp och mäta effekterna av polisverksamhet är en vansklig 
uppgift inte minst med hänsyn till att verksamheten är mångfacetterad 
och berör sidor av samhällslivet som påverkas även av många andra 
faktorer än polisens verksamhet och där orsakssammanhangen ännu 
endast är delvis utforskade av vetenskapen. Forskning och utveckling 
inom detta område pågår såväl i Sverige som i många andrd länder. Mot 
denna bakgrund är det inte möjligt att fullt ut kunna följa upp polisverk
sarnheten under det gångna budgetåret genom de uppgifter som redovisas 
i årsredovisningen. Bl.a. går det inte att klart avläsa hur polisen har 
uppfyllt de av statsmakterna fastställda målen och riktlinjerna för 
verksamheten. 

Rikspolisstyrelsen bedriver fortlöpande ett utvecklingsarbete i syfte att 
kunna redovisa verksamheten och effekterna av denna i enlighet med 
intentionerna kring mål- och resultal-;tyrningen i statliga myndigheter. 
Arbetet är långsiktigt och syftar till att ge riksdagen och regeringen ett 
bättre beslutsunderlag vid ställningstagande till verksamhetens inriktning 
och utgifternas utveckling. 

Årsredovisningen innehåller även en balansräkning och finansieringsa
nalys samt en resultaträkning för Polishögskolan. Riksrevision~verkets 

(RRV) revisionsberättelse innehåller inga invändningar. RRV:s be-
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dömning är att resultatredovisningen kan utgöra grunden för det fortsatta 
utvecklingsarbetet av årsredovisningen. 

Årsredovisningen är inte komplett eftersom polisväsendet budgetåret 
1992/93 har dispens från den nya bokföringsförordningens krav. 

Resultatredovisningen 

Diagram 3: 1 Verksamhetens sammansättning budgetåret 1992/93 
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(22,0%) Gemensamt 

(19,0%) Samverkan {27,0%) Brottsutredning 

Källa RPS 

Diagram 3:2 Antal timmar avsatta till övervakningsverksamhet 1989-1992 
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Av den totala resursinsatsen inom polisen avsattes 32 % till övervaknings
verksamhet vilket molwamr 11 miljoner timmar och kostade 3,4 
miljarder kronor. Resurserna för övervakning minskade 1992 jämfört 
med året innan vilket torde förklaras av att en ny verksamhetsindelning 
infördes för budgetåret 1992/93. 

Diagram 3.3 Antal timmar avsatta till brottsutredning 1989-1992 
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Brottsutredning utgjorde 27 % av verksamheten vilket var ca 9 miljoner 
timmar och kostade 2,8 miljarder kronor. Under perioden har mängden 
resurser som avsatts varit relativt konstant. 
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Diagram 3:4 Antal ärenden redovisade till åklagare bå 1992/93 
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Som ett mått på polisens produktivitet kan antalet ärenden som redovisas 
till åklagare anges. Totalt redovisade 30 % av alla ärenden till åklagare, 
men andelen varierade mycket för olika typer av brott. 

Personalsituationen 

År 1992 satte riksdagen, efter förslag från regeringen, som mål att höja 
antalet utbildade polismän till 16 700. Av årsredovisningen framgår att 
målet i huvudsak är uppnått. Av prognosen för de kommande budgetåren 
framgår vidare att antalet anställda poliser beräknas uppgå till drygt 
17 700 i juli 1996. 

Hittillsvarande insatser när det gällar att rekrytera fler personer med 
invandrarbakgrund till polisyrket har lett till att 10 procent av de intagna 
under hösten 1993 har invandrarbakgrund. Av dessa har en majoritet 
utomnordisk bakgrund. 

Andelen kvinnliga polisaspiranter har under senare år utgjort ca 30 
procent. 

Flerårig ram och fördjupad prövning 

I 1993 års budgetproposition angavs, mot bakgrund av den omfattande 
besparingen som skulle göras inom polisen under en treårsperiod att en 
flerårsram inte borde tilldelas polisväsendet. Vidare angavs att en för
djupad prövning borde ske för det nästföljande budgetåret. 

Under våren 1993 beslutade regeringen om förordning (1991: 134) om 
myndigheternas årsredovisning och anslagsframställning. I enlighet med 

Prop.1993/94: 100 
Bilaga 3 

79 



förordningen har en förändring av tidpunkten för redovisning av 
fördjupad anslagsframställning skett. Den fördjupade anslagsframställ
ningen skall lämnas senast den 1 april 1994. 

I ett beslut om särskilda direktiv för Rikspolisstyrelsens fördjupade 
anslagsframställning m.m. i juni 1993 ändrades tidpunkten för avläm
nande av fördjupad anslagsframställning, i enlighet med förordningen, till 
våren 1994. En fördjupad prövning har därför inte gjorts och fleråriga 
budgetramar föreslås inte för polisväsendet. I praktiken har dock polisen 
getts budgetmässiga planeringsförutsättningar t.o.m. budgetåret 1995/96 
i och med att besparingsbetinget skall tas ut under tre budgetår. Det bör 
också framhållas att polisen får årliga planeringsförutsättningar för 
verksamheten i samband med budgetbehandlingen (se prop. 1984/85:81, 
JuU18, rskr. 164). Dessa direktiv för polisens planering kan jämföras 
med de inriktnings- och verksamhetsmål som för flertalet statsmyndig
heter formuleras i samband med den fördjupade prövningen. 

3.2 Bedömning av polisverksamhetens resultat 

Kraven på polisen grundas i stor utsträckning på faktorer som polisen 
inte själv 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 genom åren 
utvecklats på ett sätt som ställer polisen inför allt större uppgifter. I ett 
långsiktigt perspektiv belyses detta, förutom av Rikspolisstyrelsens 
redovisningar, också bl.a. av den framtids- och omvärldsanalys, som 
Brottsförebyggande rådet har gjort på regeringens uppdrag och som 
berörts i det föregående. 

Brottsutvecklingen har under år 1991 och 1992 visat en tendens att 
stagnera på en nivå som motsvarar 1,2 miljoner anmälda brott per år. 
Det är ännu för tidigt att bedöma om detta är ett trendbrott eller endast 
en tillfällig avmattning av en brottsutveckling som visat en ökande trend 
alltsedan andra världskriget. Likaså är det omöjligt att säkert ange 
orsakerna till förändringen. Det finns dock skäl att anta att bidragande 
orsaker till att brottsutvecklingen mattats av är att polisbristen håller på 
att avhjälpas och att polisen nu i ökad utsträckning riktar in sig på 
brottsförebyggande po I isverksamhet. 

Den internationella brottsutvecklingen, inte minst inom de forna 
öststaterna, inger oro. För framtiden ställs krav på en väsentlig utökning 
och fördjupning av det internationella polissamarbetet. En sådan 
utveckling pågår inom ramen för EU (se avsnitt 5.3). Den svenska 
polisen har på ett positivt sätt, i enlighet med statsmakternas riktlinjer, 
ökat sina insatser när det gäller att förbereda sig för det ökade in
ternationella samarbete som följer av ett medlemskap i EU. 

Polisen arbetar i riktning mot en ökad synlighet och en ökad kraftsam
ling på förebyggande polisarbete. Exempelvis har fotpatrulleringen i 
Stockholms polisdistrikt, enligt Rikspolisstyrelsens redovisning, sedan år 
1989 ökat från 25 000 timmar till 175 000 timmar om året. 

Kvarterspolisverksamheten har dock inte byggts ut i den takt som varit 
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önskvärd. På många håll saknas också en sammanhållen strategi för det 
förebyggande arbetet. Statistiska undersökningar tyder på att människors 
oro för att bli utsatta för brott ökar. Till det positiva hör den på sina håll 
inledda utvecklingen av s.k. närpolisverksamhet, som kan beskrivas som 
en mera utvecklad form av den traditionella kvarterspoli~verksamheten 
(se avsnitt 5.1). Mycket återstår dock att göra innan poli~verksamheten 
i det lokala samhället fullt ut mot.<.-varar medborgarnas krav i fråga om 
trygghetsskapande polisarbete. 

Den brott-;utredande verksamheten har inte kunnat utvecklas i takt med 
brott<>ligheten. Sedan regeringen avsatt särskilda medel för en sådan 
utveckling har dock Rikspolisstyrelsen inlett ett projekt för att modernise
ra brottsutredningsverksamheten i olika avseenden, såväl när det gäller 
kompetens och arbetsmetoder som när det gäller teknisk utveckling (se 
avsnitt 5.2). 

Statens kriminaltekniska laboratorium ligger väl framme i sitt ut
vecklingsarbete. 

Samarbetet mellan polis och åklagare är generellt gott. Personalsituatio
nen när det gäller utredning av ekonomisk brott<>lighet har förbättrats. 

En utveckling av trafikövervakningen har inletts på grundval av 
statsmakternas riktlinjer och mot bakgrund av den statliga Trafik
polisutredningens betänkande (se avsnitt 5.4). Detta har redan gett 
resultat i form av ökad synlighet från trafikpolisens sida, vilket torde ha 
bidragit till en minskning av olyckorna på vägarna. 

Rikspolisstyrelsen har bedrivit ett mycket ambitiöst arbete när det gäller 
att utveckla det nya budgetsystemet inom polisen och att höja den 
ekonomiadministrativa kompetensen på alla nivåer. Också utvecklings
arbetd i fråga om det internationella polissamarbetet förtjänar att 
fnunhållas liksom uppbyggnaden av den s.k. IT-plattformen för 
poli~väsendet. Däremot återstår en hel del arbete i fråga om den tekniska 
förnyelsen i övrigt inom polisen. Detta har bl.a. medfört att medel som 
stat-;maktema anvisat för angelägna investeringar inte kommit till an
vändning som avsett. Det återstår också en del arbete inom Riks
polisstyrelsen när det gäller att rikta in verksamheten mot tillsyn och upp
följning i den utsträckning som är nödvändig mot bakgrund av bl.a. det 
nya budgetsystemet och den decentralisering av uppgifter och befogen
heter till lokal och regional nivå, som skett under senare år. 

Också inom den lokala polisorganisationen har investeringarna varit 
alltför små. Det-;amma gäller i fråga om vidareutbildning inom polisen. 
Detta har uppenbarligen sin bakgrund i en försiktighet och osäkerhet som 
föranletts av pågående rationaliseringar och av de sparkrav som ålagts 
polisen som en följd av det statsfinansiella läget. Trots detta framstår den 
låga investeringsnivån och nivån i fråga om utbildning som oacceptabel. 

Med utgångspunkt från bl.a. det som nu har redovisats bedömer 
regeringen att det inom länens polisorganisation är nödvändigt att fullfölja 
utvecklingen av polisiär synlighet och tillgänglighet och av ett brottsföre
byggande, trygghetsskapande polisarbete. Styrning och uppföljning av 
verksamheten måste utvecklas för att säkerställa att resurserna används 
effektivt och att verksamheten bedrivs i enlighet med rättssäkerhetens 
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krav. I detta ligger också att nivån i fråga om investering och utbildning 
måste höjas. Vid utvecklandet av styrformer inom polisen måste givetvis 
beaktas kravet på att poli~verksamheten skall vara lokalt förankrad. 
Arbetet med att åstadkomma en jämnare könsfördelning skall fortsätta 
med oförminskad kraft. 

En annan slutsats som kan dras av vad som redovisats om polisens 
verksamhet är att den brottsutredande verksamheten och utvecklingen av 
bekämpningen av den internationella brottsligheten måste prioriteras mer 
än hittills mot bakgrund av brotL'iutvecklingen, inte minst när det gäller 
internationell brotL'ilighet och ekonomisk brottslighet. 

En tredje, viktig utvecklingslinje gäller de centrala funktionerna i fråga 
om tillsyn, administration och uppföljning. 

4 Rationaliseringsarbctet 

Riksdagen har med anledning av regeringens proposition 1992/93:50 om 
åtgärder för att stabilisera den ~venska ekonomin beslutat att sammanlagt 
500 miljoner kronor skall sparas inom Justitiedepartementets område. 
Riksdagsbeslutet har fått till följd att anslagen för poli~väsendet bud
getåret 1993/94 har minskat med 150 miljoner kronor. Återstoden av be
sparingen, tillsammans med en besparing omfattande 45 miljoner kronor 
med anledning av 1991 års kompletteringsproposition, skall enligt vad 
som har slagits fast i regleringsbrevet för poli~väsendet avseende 
budgetåret 1993/94 tas ut så att polisväsendeLi; anslag budgetåret 1994/95 
minskas med 220 miljoner kronor och budgetåret 1995/96 med 175 
miljoner kronor. Besparingarna skall, i enlighet med vad som uttalaLi; av 
riksdagen i samband med budgetbehandlingen, i första hand tas ut från 
den administrativa, inte <len operntiva, verksamheten inom polisen. 

Länsstyrelsen ansvarar såsom högsta polisorgan i länet för att polisens 
verksamhet i länet bedrivs enligt gällande föreskrifter och riktlinjer och 
inom ramen för tilldelade medel. I detta ligger ett ansvar för de 
rationaliseringar som erfordras mot bakgrund av statsmakternas beslut om 
besparingar inom polisens område och om en oförändrat hög am
bitionsnivån i poli~verksamheten. 

Länsstyrelsen utarbetar i enlighet med regeringens planeringsdirektiv 
för pofo,väsendet en plan för rationaliseringar inom länets polis under 
tiden t.o.m. budgetåret 1995/96 inom ramen för den fördelning av 
besparingar för varje län som Rikspolisstyrelsen beslutat om. Rikspolis
styrelsen skall vara motor i och stödja rationaliseringsarbetet och skall 
som tillsynsmyndighet granska rationaliseringsplanema. 

Rikspolisstyrelsen skall redovisa rationaliseringsarbetet till regeringen 
vid sex tillfällen. Den första redovisningen lämnades i samband med 
anlagsframställningen i september 1993 på grundval av de då ingivna 
rationaliseringsplanema. 

Flern länsstyrelser har, som ett led i rationaliseringsarbetet, valt att 
förändra polisdistriktsindelningen i syfte att få en effektivare polisverk
samhet. Så har t.ex. länsstyrelserna i Kalmar, Jönköpings, Gävleborgs, 
Göteborgs och Bohus samt Malmöhus län beslutat att länet skall utgöra 
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en polismyndighet (länspolismyndighet). Vidare har flera länsstyrelser, 
t.ex. i Östergötlands, Södermanlands, Älvsborgs och Norrbottens län be
slutat genomföra mindre långtgående distriktssammanslagningar för att 
därigenom minska antalet polisdistrikt i länet. Andra län, såsom Uppsala 
län, har valt att bibehålla nuvarande distrikt<>indelning. Många länssty
relser har emellertid ännu inte kommit så långt i sitt arbete att de tagit 
ställning till organisationsfrågorna. 

Av Rikspolisstyrelsens redovisning rörande rationaliseringsarbetet i 
länen framgår vidare att det är länsstyrelsernas uppfattning, att man bör 
kunna klara besparingskraven i det korta perspektivet, budgetåret 
1993/94, genom lokala sparåtgärder av skriftande karaktär. Minskat 
övertidsuttag och vakanshållning av tjänster är de vanligaste sparåt
gänlerna. För det första sparåret förutses inte att besparingarna kommer 
att menligt påverka den operativa nivån. 

Rikspolisstyrelsen har i sin redovisning av länens rationaliseringsarbete 
anfört att det är förenat med svårigheter att inom tre år uppnå det av 
statsmakterna fast'ilagna sparmålet för polisen utan att polisens operativa 
nivå sänks. Bl.a. har Rikspolisstyrelsen pekat på nödvändigheten av att 
upprätthålla utbildningsnivån och att öka investeringarna inom polisen. 

Regeringen vill för sin del framhålla att det av statsmakterna beslutade 
sparmålet för polisen ligger fast. Sparmålet skall nås utan att den 
operativa nivån inom pofo,väsendet sänks. 

För att genomföra detta är det nödvändigt att utan dröjsmål vidta en 
rad, delvis långtgående, rationaliseringar inom polisen. Det handlar bl.a. 
om strukturella förändringar och om att minska administrationen på alla 
nivåer. Det krävs åtgärder för att öka effektivitet och produktivitet inom 
polisen, exempelvis genom att utveckla planering och uppföljning, 
samverkan och arbet<;metoder. Av stor betydelse är att finna en väl 
avvägd balans mellan olika resursslag, såsom poliser, annan personal och 
teknikstöd. Också kompetensfrågorna måste ägnas stor uppmärksamhet. 

Länsstyrelserna skall som hittills an~vara för att nödvändiga rntionalise
ringar och omstruktureringar kommer till stånd så att sparmål och 
verksamhetsmål uppnås. 

Polisbristen är, som tidigare framhållits, nu i huvudsak avhjälpt. 
Antalet poliser i en framtida organisation måste bedömas med ut
gångspunkt hl.a. från behovet av polisiär synlighet och polisiära insatser 
och från vad som kan anses vara en lämplig användning av myndighetens 
samlade resurser. En följd av de förbättringar i fråga om organisation, 
arbet'isätt och teknikstöd som nu genomförs bör vara att det blir möjligt 
att bedriva en bättre poli!>verksamhet än i dag med annan fördelning 
mellan personal av olika kategorier och resurser för teknikstöd. Det finns 
därför inte skäl att mol'>ätta sig exempelvis att, genom naturlig avgång, 
antalet polismän i ett län minskas förut<;att att polisen kan behålla sin 
operativa kapacitet och utvecklas på det sätt som krävs för att kunna 
förverkliga de kriminalpolitiska målen för polisen. 

För de län som inte inom den uppställda tiden kan få ut en full effekt 
av rationaliseringarna bör öppnas en möjlighet att efter särskild prövning 
hos Rikspolisstyrelsen övergångsvis erhålla ett stöd för verksamheten, så 
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att denna kan utvecklas i enlighet med vad som nyss anförts. Stödet ges 
i form av en anslagskredit med åtföljande återbetalningsskyldighet. För 
att kunna utnyt~ja krediten måste myndigheten kunna visa att åtgärder är 
vidtagna som på sikt kommer att medförn att besparingsbetinget kommer 
att uppfyllas. 

För att underlätta behövliga rntionaliseringar och omstruktureringar 
inom polisen bör myndigheterna också få ökade möjligheter att erbjuda 
de äldre poliser som så önskar att gå i pension i förtid. Här bör 
frnmhållas vikten av en ändamålsenlig struktur bland personalen. 

Vid Polishögskolan bör införns en ordning som innebär att anställning 

som polis kan sökas och erhållas först i samband med att grundutbild
ningen avslutas. Den parlamentariska polisutredning, som berörts i 
avsnitt 2, bör få i uppdrng att skyndsamt utreda frågan om Polishögsko
lans frnmtida konstruktion och finansiering samt om grundutbildnings
systemet i övrigt. Utredningen skall även överväga hur Polishögskolans 
samverkan med högskoleväsendet i övrigt kan främjas. 

Det är regeringens uppfattning att rationaliseringsarbetet, bedrivet på 
det nu anförda sättet, kan ske på ett sätt som innebär att den operntiva 
nivån inom polisen bibehålls eller rentav höjs. Regeringen avser att närn 
följa utvecklingen och att, vid behov, vidta de ytterligare åtgärder i fråga 
om exempelvis ändringar i regelverket som kan visa sig nödvändiga för 
att såväl sparmål som verksamhetsmål skall uppnås. 

5 Inriktningen av polisens verksamhet 

5.1 Närpolisverksmnhet 

Förebyggande polisverksamhet 

Den brotl'ilighet som i regel berör människor i allmänhet är "vardags
brotl'ilighet" i form av t.ex. inbrott, misshandel, rån och skadegörelse. 
Också narkotikalangning på gatunivå kan räknas till den vardagsbrottslig
het som bidrnr till den oacceptabelt höga brottsnivån och till att många 
människor känner otrygghet när de rör sig i det lokala samhället. För en 
del gärningsmän kan detta slag av brott-;lighet vara inkörsporten till en 

kriminalitet av mer kvalificernt slag. 
Poli!.verksamhet av trnditionellt slag, såsom utryckning och brottsutred

ning, är viktiga inslag i kampen mot all slags brotl5lighet. Sådana 
åtgärder från det allmännas sida är nödvändiga för att bekämpa brotl'ilig

heten och upprätthålla respekten för rättssamhällets krnv. 
Det har dock blivit allt mera uppenbart att den trnditionellt inriktade 

polisverksamheten, hur viktig den än är, inte räcker till för att bryta 
brottsutvecklingen. Det gäller inte minst beträffande vardagsbrottslig
heten. Trots att polisens resurser under lång tid ökat och trots ett 
kvalificerat arbete från polisens personal har det inte varit möjligt att 
komma till rätta med den moderna tidens kriminalitet. Bilden är i 
huvudsak densamma i de flesta jämförbarn länder. 

Denna insikt har lett till att poli!.verksamheten, både i Sverige och i 
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många andra länder, efter hand har letts in på delvis nya vägar. I Sverige 
har riksdagen och regeringen slagit fast att poli~verksamheten i ökad 
ut<;träckning skall inriktas mot hrottsförebyggande åtgärder i vid mening 
och mot brottsförhindrande åtgärder (brottsförehyggande pofö,verksam
het; se bl.a. prop. 1992/93: 100 hil. 3 s. 63 och 75). Riktlinjer har också 
givits om en ökad satsning på kvarterspolisverksamhet och på ökad 
synlighet i form av fotpatrullering. 

\lid innebär 11iirpolisverkrnmhet? 

Förebyggande poli~verksamhet på det lokala planet bedrivs inte sällan 
inom rnmen för kvarterspolisorganisationen, som i princip bygger på 
ensamstationerade polismän. Under de senaste åren har en ny form för 
lokalt knuten polisverksamhet bö~jat komma i fokus, nämligen närpolis
verksamhet. I likhet med kvarterspoli~verksamhet bygger närpolisverk
samhet på att polisen arbetar synligt och förebyggande. Närpoli~verksam
heten skiljer sig dock från kvarterspolisverksamheten genom att närpolis 
organiserns i något större enheter med ansvar för de flesta slag av 
polisverksamhet inom ett visst geografiskt område, såsom förebyggande 
polisverksamhet, övervakning, utredning av vardagsbrott-;lighet samt 
service till allmänheten. Ett prohlemorienternt arbetssätt och ett vidsträckt 
kontaktnät med dem som bor eller arbetar inom området är andra inslag 
i närpoli~verksamheten. 

Genom att närpofo,verksamhet, jämfört med kvarterspolisverksamhet, 
bedrivs i något större enheter med ansvar för de flesta slag av polisverk
samhet ges bättre förut-;ättningar för att integrern olika slag av polisiära 
aktiviteter. Erfarenheter från exempelvis patrullering eller brott<;utredning 
kan sålunda tas tillvant inom det brott-;förebyggande arbetet på ett 
effektivare sätt än vad som ofta kunnat ske inom kvarterspolit>verksam
heten. Befintlig kvarterspoli~verksamhet integreras med närpolisverksam
het exempelvis så alt polismän i en närpolisgrupp får an~var för olika 
delar av gruppens område. 
Närpoli~verksamhet har under de senaste tio åren utvecklats i bl.a. USA 

och Storbritannien. Till bakgrunden hör att den internationella polisforsk
ningen påvisat att de flesta polisorganisationer med traditionell verksam
het använder största delen av sina resurser till "reaktivt" arbete som att 
rycka ut vid larm och att försöka utreda begågna brott. En stor del av 
lednings- och utvecklingsarbetet ägnas åt interna spörsmål på bekostnad 
av en analys av vilka åtgärder som egentligen skulle behövas för att 
förebygga brott och ordningsstömingar inom området. Allmänheten och 
lokalsamhället i övrigt är ofta en outnyttjad resurs i det traditionella 
polisarbetet. Detta är, enligt forskningen, en del av orsaken till t>vårig
heterna att med polisarbete av trnditionellt slag komma till rätta med 
brottsutvecklingen. 

Mot denna bakgrund har forskningsinstitutioner och polisorganisationer 
i dessa länder i växelverkan utvecklat det förhållningssätt som på 
engelska kallas "community policing" eller "problemoriented policing" 
och som i Sverige numern benämns närpoli~verksamhet. Det centrala 
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momentet i detta arbetssätt kan sägas vara att polisen arbetar pro
blemorienterat i det lokala samhället genom att systematiskt kartlägga och 
åtgärda sådana förhållanden som ger upphov till brott och ordningsstör
ningar. Den organisatoriska ramen kring "community policing" kan 
variera från land till land och från ort till ort. 

I kartläggningsfasen av det problemorienterade arbetet inhämtar polisen 
uppgifter genom egna iakttagelser och genom omfattande kontakter med 
allmänheten, t.ex. med hyresgäster och andrn boende, näringsidkare, 
fastighetsägare och ideella föreningar samt med andra lokala myndig
heter. Informationerna analyseras för att komma fram till vilka problem 
som finns inom området och vad de beror på. Därefter utformas ett 
åtgärdsprogram. I detta ingår inte bara polisiära åtgärder, t.ex. patrul
lering på kritiska plal'ier och tider, utan också medverkan från all
mänheten och från andra myndigheter inom området, såsom skolan och 
socialtjänsten. Problemlösningen har alltså karaktär av ett gemensamt 
företag av den som bor eller arbetar inom området. Slutligen sker en 
uppföljning och utvärdering av de åtgärder som vidtagits. 

Ett exempel hänför sig till Stockholmsförorten Akalla. Där begicks ett 
stort antal källarinbrott och stölder ur bilar. Polisen kom fram till att 
orsaken var att inbrott.,skyddet i de berörda fastigheterna var för dåligt. 
Sedan polisen kontaktat fastighetsförvaltaren om saken inleddes ett 
samarbete med experter på inbrottsskydd. Samarbetet ledde till att 
inbrotl'iskyddet förstärktes, varvid inbrotten och stölderna minskade 
krnftigt. Det uppges att bostadsföretagets investeringar i ett bättre 
inbrottsskydd snabbt betalade sig till följd av att brotten blev betydligt 
färre. 

Ett annat exempel är Farsta polisområde inom Stockholms polisdistrikt 
där polisen har gått över till närpolisorganisation med bl.a. fyra närpolis
grupper som arbetar med utgångspunkt från var sin närpolisstation. 
Grupperna har stor frihet att lägga upp sitt arbete och att bestämma när 
under veckan och dygnet de skall förlägga arbetet. Erfarenheterna av den 
nya organisationen är positiva. 

Här kan tilläggas att Länsstyrelsen i Stockholms län har låtit utarbeta 
ett förslag till att generellt införn närpolisverksamhet inom länet (Rapport 
1993: 15, Polisen i Stockholms län). Polisen skall därvid få en mer lokal 
organisation som bygger på en indelning av länet i ca 60 närpolisområden 
med i genomsnitt ett 30-tal polismän i varje område och med egna närpo
lislokaler. I varje närpolisområde skall medborgarinflytandet säkerställas 
genom ett s.k. närpolisråd. Vissa polisiära uppgifter, såsom utrycknings
verksamhet och kvalificernde brott..,utredningar, skall skötas av enheter 
på nivå över närpolisorganisationen. 

Närpofo,"Verksamhet har alltså redan bö1:jat tillämpas i Sverige, låt vara 
hittills i liten skala. Som framgått av exemplen ovan har verksamheten 
haft framgång i form av minskad brottslighet. 
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Närpolisverksamhete11 bör utvecklas och byggas ut 

Regeringen anser att tiden nu är mogen att införa närpolisverksamhet på 
en större bredd. Närpofö,verksamhet bör ses som en naturlig utveckling 
av iden med kvarterspolisverksamheten och utesluter inte, som redan 
framhållits, att polismän arbetar som kvarterspoliser. 

Att införa närpolisverksamhet i ett polisdistrikt är en refom som berör 
både arbetssätt och organisation samt, inte minst, ledningen av polisarbe
tet. Förutsättningarna för en sådan reform varierar från distrikt till 
distrikt. På en del håll är polisen redan i stor utsträckning organiserad i 
lokala enheter som passar väl in i en närpolisorganisation. I andra fall 
kan det behövas vissa organisatoriska förändringar, vilket det nyss 
berörda organisationsförslaget för polisen i Stockholms län visar. Också 
i övrigt varierar förutsättningarna. Exempelvis är det klart att det i 
storstadsområden och andra områden med omfattande och delvis 
kvalificerad brott-;lighet krävs en större organisatorisk överbyggnad för 
utryckning, kvalificerade brottsutredningar m. m. än på mindre orter. 
Polisen på olika orter har vidare kommit olika långt när det gäller att 
tillägna sig ett problemorienterat arbetssätt som förutsätts inom närpolis
verksamheten. 

Erfarenheter från bl.a. USA visar att det kan vara i:.vårt att generellt 
och varaktigt genomföra närpolisverksamhet i större skala. En svårighet 
är att organisera polisverksamheten så att både närpolisverksamheten och 
den trnditionellt inriktade pofo,verksamheten, såsom utryckning och 
brottsutredning, fungenu väl utifrån sina egna förut'>ättningar och i 
samverkan med varnndra. Det kan också vara svårt att få personalen att 
över lag acceptern och ta till sig det nya arbel<;sättet. För detta krävs 
omfattande insatser i fråga om utbildning och attitydförändring. 

Det anförda visar att det kommer att behövas tid och ddvis omfattande 
utvecklingsinsatser innan närpolisverksamhet mera generellt har slagit 
igenom inom den i:.venska polisen. Säkert kommer också verksamhetens 
utformning och närpolisorganisationens ut<>eende att variern från plats till 
plats mot bakgrund av de lokala förusättningarna. Men en sådan 
anpassning till lokala förhållanden är också en av de bänmde principerna 
för närpoliwerksamheten och ligger för övrigt väl i linje med den 
i:.venska polisens decentraliserade beslutsstruktur. 

Länsstyrelserna har som högsta polisorgan ansvaret för poli1>verksam
heten i länen. I detta ligger också att ansvarn för att polisens verksamhet 
och organisation utvecklas på ett sätt som ligger i linje med stats
makternas beslut och som i övrigt är lämpligt. Därmed är det också 
ytterst ett ansvar för länsstyrelserna att se till att närpolisverksamhet 
införs i länen. Primärt faller dock införnndet av närpoli~verksamhet inom 
polismyndigheternas kompetensområde. En lämplig ordning bör vara att 
saken hanteras inom ramen för det pågående rationaliseringsarbetet inom 
den lokala polisen (se avsnitt 4). Därigenom säkerställer man att inför
andet av närpolisverksamhet samordnas med andra organisations- och 
utvecklingsfrågor inom polisen. 

En ökad inriktning mot närpolisverksamhet förutsätter ett stöd i form 
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av metodutveckling och utbildning. Det gäller att vidareutveckla metoder 
och kompetens både i fråga om ett lokala förankntt problemorienterat 
polisarbete och i fråga om hur närpolisverksamheten verksamhetsmässigt 
och organisatoriskt skall passas in i och samordnas med polisverksam
heten i övrigt. På central nivå är det en viktig uppgift för Rikspolisstyrel
sen att svara för utvecklingsarbete av detta slag samt att stödja och 
samordna utvecklingsarbetet i de olika länen. En grundläggande insats på 
vägen mot den problemorienterade närpolisverksamheten måste givetvis 
giiras inom ramen för polisutbildningen vid Polishögskolan där de 
blivande polismännen måste få en utbildning som är anpassad till det nya 
arbetssättet. 

Också Brottsförebyggande rådet (BRÅ) bör, i samverkan med 
Rikspolisstyrelsen, kunna ha en roll i utvecklingsarbetet när det gäller 
närpolisverksamhet. Det gäller inte minst frågor om generella förut
sättningar för olika slag av brotL<;Jighet, effekter av olika slag av hrotL'i
förebyggande arbete samt metoder för att följa upp och utvärdera arbetet. 

Den av regeringen tillsatta TryggheL<;utredningen (se avsnitt 2) arbetar 
bJ.a. med frågor om hur kommuner och enskilda skall kunna få en större 
roll i det lokala trygghetsskapande arbetet. Utredningen ligger i linje med 
den inriktning av det lokala polisarbetet som nu har behandlat<;. Ett 
delbetänkande skall i enlighet med direktiven att redovisas i juni 1994 
och kommittearbetet skall vara helt avslutat före utgången av mars 1995. 
TryggheL<;utredningens arbete bör kunna bidra till att ytterligare utveckla 
föruL<;ättningarna för en effektiv närpoli!>verksamhet. 

Närpoli!>verksamhet och kvarterspolisverksamhet är självfallet inte 
lösningen på alla polisiära problem. Det framstår dock som klart att en 
rätt bedriven närpolisverksamhet på ett verksamt sätt kan bidra till att, i 
ett lokalt perspektiv, förverkliga de kriminalpolitiska målen att minska 
brottsligheten och öka tryggheten i samhället. Mot bakgrund här.tv bör 
statsmakternas riktlinjer för polisverksamheten utformas med utgångs
punkt från att pofoverksamheten i ökad ul<>träckning bör bedrivas i form 
av närpoli!>verksamhet (se avsnitt 6). 

5.2 Kriminalpolisverksamhet 

Bakgrund 

I en rättsstat är det av grundläggande betydelse att begångna brott utreds 
och att gärningsmannen såvitt möjligt uppspåras och lagförs. Detta är av 
stor vikt för att markera gränserna för vad det allmänna och samhället i 
övrigt accepterar i fråga om beteende. Att begågna brott klaras upp och 
att de som begått brotten döms till påföljd har också stor betydelse som 
en brotL<;förebyggande faktor i vid mening. 

Det anförda förringar inte nödvändigheten av att fortsätta att utveckla 
brottsförebyggande poli!>verksarnhet i mera renodlad form, exempelvis 
inom ramen för närpoli!>verksamheten (se avsnitt 5 .1 ). Sådan brotts
förebyggancle verksamhet har dock endast i begränsad utsträckning effekt 
när det gäller vissa kvalificerade brottstyper. Hit hör exempelvis illegal 
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narkotikahandel, ekonomisk brottslighet och annan internationell eller 
organiserad brottslighet. Denna typ av brottslighet kännetecknas bl.a. av 
att den i regel bedrivs i det fördolda och av den anledningen kan vara 
särskilt svårupptäckt. Till i,,-vårigheterna bidrar att brottsligheten ofta 
bedrivs med utgångspunkt från flera olika länder samt att lagliga och 
olagliga aktiviteter kan varn inflätade i varandra i ett &vårgenomträngligt 
mönster. Med en viss förenkling kan man påstå att det enda effektiva 
angreppssättet från det allmännas sida när det gäller detta slag av 
kvalificernd brottslighet är att avslqja brottsligheten och att lagföra 
gärningsmännen. 

Inom polisen är det i första hand en uppgift för kriminalpolisen att 
svara för spaning och utredning när det gäller den kvalificernde 
brottsligheten. Kriminalpolisverksamhet bedrivs på alla nivåer inom 
polisen. I varje polisdistrikt finns kriminalpolis, f.n. i regel organisernd 
inom en särskild kriminalavdelning eller kriminalenhet. På länsnivå finns 
i dag regionala kriminalpolisfunktioner, såsom narkotikarotel, ekorotel 
(rotel för utredning av ekonomisk brott<;lighet) och teknisk rotel. Det är 
i princip en uppgift för länsstyrelsen att bestämma om den regionala 
kriminalpolisorganisationen (se 3 kap. 3 §polisförordningen, 1984:730). 
Centralt bedrivs kriminalpoli&verksamheten inom Rikskriminalpolisen, 
som ingår i Rikspolisstyrelsen. Kriminalteknisk verksamhet på central 
nivå bedrivs inom Statens kriminaltekniska laborntorium (SKL). 

Under senare år har kriminalpolisverksamheten utvecklats på central 
nivå bl.a.genom att det inom Rikskriminalpolisen har börjat byggas upp 
en funktion för kriminalunderrättelsetjänst med internationell inriktning. 
Vid SKL har påbörjats en utveckling av s.k. DNA-teknik. 

J organisatoriskt hänseende har utvecklingen gått i riktning mot en 
decentralisering av kriminalpolisverksamheten. Inom Stockholms 
polisdistrikt pågår sålunda en uppbyggnad av kriminalenheter inom 
polisområdena med en mot&varande minskning av den centrala kriminal
avdelningen. Samtidigt byggs en mindre men mer kvalificerad länskrimi
nalpolis upp för att svara för den regionala kriminalunderrättelsctjänsten 
och särskilt krävande spaningar och utredningar. Därmed förbättrns bl.a. 
möjligheterna till ett effektivt samarbete mellan den regionala nivån och 
Rikskriminalpolisen. Till bilden hör också den pågående utvecklingen av 
en allpolisroll som innebär att polismän på fältet arbetar med såväl 
förebyggande polii,,verksamhet och övervakning som med brottsutred
ningar (se t.ex. prop. 1989/90: 155 s. 26). Däremot har metod- och 
teknikutvecklingen inom kriminalpolisverksamheten inte varit särskilt 
stor. 

Flern omständigheter motiverar att satsningar nu bör göras på att 
utveckla kriminalpoli~verksamheten såväl när det gäller metoder och 
teknik som när det gäller organisations- och inriktningsfrågor. Ett skäl 
är att det annars finns risk att den viktiga brottsutredande verksamheten 
kommer på efterkälken i förhållande till brotl<;utvecklingen och till den 
utveckling i fråga om den brottsförebyggande poli~verksamheten som 
redan har skett. Ett annat skäl är utvecklingen beträffande den internatio
nella brottsligheten, där inte minst ökningen av kriminaliteten i det forna 
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Sovjetunionen inger oro. Det finns också ett påtagligt behov av att 
effektivisera bekämpande! av den ekonomiska brottsligheten. 

Rikskrimi11alpolise11 

Rikskriminalpolisen ~varar för bl.a. internationellt polissamarbete, vissa 
kvalificernde brottsutredningar exempelvis rörande narkotikabrott och 
ekonomisk brottslighet samt kriminalpolisförstärkning till länens 
polisorganisation (se 6 § förordningen 1989:773 med instruktion för 
Rikspolisstyrelsen). Dessutom ~varar Rikskriminalpolisen för viss 
poli~verksamhet som inte har att göra med brottsutredningar, exempelvis 
polisflyget och FN-poliser. 

Utvecklingen har gått i riktning mot att Rikskriminalpolisen har fått 
ökade uppgifter när det gäller det internationella polissamarbetet och 
frågor som har samband härmed. Under utbyggnad är en funktion för 
s.k. kriminalunderrättdsetjänst. Liknande funktioner är för övrigt under 
utvecklande vid de centrala polismyndigheterna i andra länder. I avsnitt 
5.3 behandlas frågan om ytterligare utveckling av Rikskriminalpolisens 
roll i det internationella polissamarbetet. 

Kriminalpolisverksamhet i allmänhet 

Regeringen har i regleringsbrevet för pofo,väsendet för budgetåret 
1993/94 tilldelat Rikspolisstyrelsen 60 miljoner kronor för en särskild 
sal<;ning på det kriminalpolisiära området med syfte bl.a. att effektivisera 
förundersökningsarbetet särskilt när det gäller våldsbrott och narkotika
brott samt annan grov brottslighet, såsom ekonomisk brottslighet. 

Rikspolisstyrelsen har i 1993 års anslagsframställning redovisat att 
myndigheten i sitt utvecklingsarbete bl.a. driver ett huvudprogr.un 
avseende utredning&verksamhet. Inom programmet faller åtgärder 
exempelvis för att förenkla förundersökningarna och att utveckla metoder 
och teknik inom utredningsarbetet. Till grund för utvecklingsarbetet 
ligger bl.a. Riksrevision~verkets rapport (F 1992: 36) Effektivare 
brottsutredningar. Rikspolisstyrelsen har i enlighet med regeringens 
direktiv i regleringsbrevet redovisat planer för medelsanvändningen. De 
av regeringen särskilt anvisade medlen kommer bl.a. att användas för att 
förbättra teknikstödet inom kriminalpoli~verksamheten och att utveckla 
en kvalificerad kriminalpolisutbildning vid Polishögskolan. Också ut
vecklandet av kriminalunderrättelsetjänst ingår i programmet. 

Regeringen anser det mycket angeläget att krimina\polisverksamheten 
utvecklas i takt med brottsutvecklingen och med ändrade förutsättningar 
i övrigt. Inte minst ställer den ökande internationaliseringen och kampen 
mot den internationella brott<>ligheten krav på utvecklandet av kriminalpo
lisverksamheten (se avsnitt 5.3). 

Utvecklingen av en allpolisroll med bl.a. närpoliser som svarar för både 
förebyggande polisverksamhet, övervakning och vissa brottsutredningar 
får konsekvenser också när det gäller utvecklandet av kriminalpofo.verk
samheten. Det är viktigt för brottmålsprocessens effektivitet att de 
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polismän med generalistkompetens som !>varar för utredning av vardags
brottslighet m. m. har sådana kunskaper i fråga om utredningsförfarandet 
att de kan genomföra utredningarna på ett riktigt sätt och redovisa för
undersökningar och andrn brottsutredningar av god kvalitet. I arbetet med 
att utveckla och behålla en sådan polisiär kompetens bör åklagarna ha en 
viktig funktion. 

Oavsett hur kriminalpolisverksamheten organiseras är det självfallet så 
att det är av grundläggande betydelse för hur effektivt och framgångsrikt 
denna kan bedrivas att det finns ett väl fungerande samarbete mellan 
polisen och åklagarna, vilka ju har en ledande roll i detta. Denna fråga 
behandlas även av Åklagarutredningen som anger att formerna för 
samverkan i löpande prioriteringsfrågor, i metodfrågor, i enskilda ären
den och beträffande utbildning behöver utvecklas på alla nivåer. Detta 
gäller även rutiner och förenklade handläggningsformer. I stor ut
sträckning borde överåklagarna och länspolismästarna ~jälva kunna 
bedriva detta arbete. Det bör emellertid ankomma på Riksåklagaren att 
i samråd med Rikspolisstyrelsen ange riktlinjer och vidta de åtgärder som 
bedöms nödvändiga för att tillse att detta arbete kommer till stånd utifrån 
den funktionsfördelning mellan åklagare och polis som följer av främst 
rättegångsbalken (jfr anslaget C. Åklagarväsendet). 

För det angivna ändamålet, utveckling av kriminalpofo.verksamheten, 
bör särskilda medel anvisas även för det kommande budgetåret. 

Formerna för bekämpande av ekonomisk brottslighet 

Frågan om att effektivisera bekämpningen av den ekonomiska brottslig
heten har varit aktuell i skilda sammanhang för statsmakterna och i den 
allmänna debatten under de senaste åren. 

Riksdagen har, efter förslag från regeringen, slagit fast riktlinjer för 
polisen som innebär att polisen skall prioritera sin verksamhet med 
utgångspunkt bl.a. från brottens straffskalor (prop. 1992/93: 100 bil. 3). 
Det innebär att bekämpningen av den ekonomiska brottsligheten skall ges 
en hög prioritet i polisarbetet. Regeringen har som nyss redovisat<; för 
budgdåret 1993/94 anvisat 60 miljoner kronor för en särskild satsning på 
det kriminalpolisiära området med avsikt bl.a. att effektivisera kampen 
mot den ekonomiska brott<;figheten. För att säkerställa en hög kompe
tensnivå har regeringen bestämt att utbildning av ekoutredare inom 
polisen skall finansieras med centrnla medel och alltså inte konkurrent 
med lokala utbildningsbehov i andra ämnen. 

Riksåklagaren, Rikspolisstyrelsen och Riksskatteverket har på regering
ens uppdrag företagit en brett upplagd genomlysning av det allmännas 
åtgärder mot den ekonomiska brottsligheten. Redovisningar har lämnat<; 
till regeringen bl.a. i januari 1992 och i maj 1993. De åtgärder som 
berörs i rapporterna avser både lagstiftning och myndigheternas verk
samhetsformer. Bl.a. redovisas åtskilliga projekt i fråga om att effektivi
sen1 samverkan på olika nivåer mellan de berörda myndigheterna. 

Av redovisningarna från myndigheterna framgår att behovet av insatser 
mot den ekonomiska brottsligheten är särskilt stort i de tre storstäderna 
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och speciellt i Stockholm. Oacceptabelt stora utredningsbalanser har 
uppstått delvis som en följd av att antalet kvalificerade utredningsmän har 
varit för litet. En förbättring synes nu vara på väg till följd av att den 
tidigare polisbristen i landet i stort sett är avhjälpt. Detta har lett till att 
Riksåklagaren i 1993 års anslagsframställning har begärt medel för att 
öka antalet ekoåklagare så att inte åklagarväsendet blir systemets flask
hals när polisens kapacitet för ekoutredningar ökar. Rikspolisstyrelsen har 
begärt resursförstärkningar för ekobrottsbekämpning på central nivå samt 
i de tre storstadslänen. 

l den allmänna debatten har frnmförts synpunkter på att det på central 
nivå borde inrättas en särskild myndighet för bekämpande av ekonomisk 
brott-;lighet. Till denna myndighet skulle såväl åklagare och poliser varn 
knutna, och myndigheten skulle därmed ha karaktär av kombinerad polis
och åklagarmyndighet. 

Frågor om relationer mellan poli1'väsendet och åklagarväsendet, inte 
minst när det gäller ekobrottsbekämpning, har berörts av flera ut
redningar under senare år. 

Rikspolisstyrelsen har på regeringens uppdrag utrett hur samverkan 
mellan polis och åklagare i fråga om ekobrottsbekämpning skulle kunna 
åstadkommas genom organisatoriska förändringar på regional nivå. Dessa 
organisationsförändringar skulle bestå i att polisens regionala ekorotlar 
skulle lokaliseras till de orter där regionåklagarmyndigheterna är belägna, 
medan ekorotlar på andrn orter skulle avvecklas. Utredningen har 
redovisats för regeringen i mars 1993 tillsammans med Rikspolisstyrel
sens, på regeringens uppdrng genomförda översyn av den centrala 
polisorganisationen. Rikspolisstyrelsen avstyrker en omorganisation av 
den regionala ekobrottsbekämpningen enligt den skisserade modellen med 
hänsyn bl.a. till den kompetensförlust som skulle bli följden av att 
avveckla de ekorotlar som inte är lokaliserade tillsammans med region
åklagarmyndigheterna. 

Frågan om en fördjupad samverkan mellan åklagare och polis på central 
nivå när det gäller ekobrottsbekämpning har behandlats av Åklagarutred
ningen-90 i dess slutbetänkande Ett reformerat åklagarväsendet (SOU 
1992:61 s. 522). Inom åklagarväsendet finns Statsåklagarmyndigheten för 
speciella mål med huvudsaklig inriktning på ekobrottmål. Såväl denna 
åklagarmyndighet som Rikskriminalpolisens ekorotel har hela landet som 
arbet-;fält och har redan i dag ett nära samarbete med varandra. 
Åklagarutredningen betonar vikten av att det också i fort<;ättningen finns 
centrala organ inom åklagarväsendet och polisen för utredning av 
ekonomisk brotl<>lighet. Utredningen förordar att samarbetet mellan 
åklagare och polis när det gäller utredning av ekonomisk brottslighet 
ytterligare utvidgas. 

I RPS-utredningens betänkande (SOU 1993:92, se avsnitt 2 ovan) 
berörs frågan om samverkan mellan åklagare och polis på den centrala 
nivån i samband med ekobrottsbekämpning. Också i denna utredning 
förordas att samverkan mellan åklagare och polis skall fördjupas utan att 
någon ny myndighet skapas. Dessa och andra förslag rörande den 
centrala polisorganisationen kommer att behandlas vidare inom ramen för 
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kommitteväsendet (se avsnitt 2). 
Regeringen anser att bekämpandet av den ekonomiska brottsligheten är 

en mycket viktig uppgift för polis, åklagare och andra myndigheter. 
Regeringen har gett uttryck för att myndigheterna måste öka sin 
effektivitet på detta område. I stor uto;träckning kan detta ske genom 
åtgärder som myndigheterna själva får besluta om. Statsmakt<;beslut kan 
dock behövas när det gäller t.ex. förändringar i fråga om övergripande 
organisations- och samverkansfrågor. 

Även om genomförda personalförstärkningar har förbättrnt polisens 
slagkraft när det gäller bekämpande! av den ekonomiska brottsligheten, 
har frågan om att utveckla brottsbekämpningen inom detta område en 
fort<;att hög prioritet. Som framgått kommer den centrnla polisorganisa
tionen att behandlas av en parlamentarisk utredning (se avsnitt 2). En 
sådan mera strukturellt orienternd översyn bör givetvis inte hindra att det 
ovan berörda utvecklingsarbetet i fråga om kriminalpolisen i allmänhet 
också innefattar en utveckling av bekämpningen av den ekonomiska 
brottsligheten. Regeringen vill framhålla vikten av att en sådan utveckling 
kommer till stånd. 

5.3 Internationella fn\gor 

/11tematio11ell brottslighet 

Den sedan länge fortgående internationaliseringen gör att människor och 
varor kan förflyttas mellan olika länder betydligt enklare och snabbare än 
förut. Det finns all anledning för Sverige att understödja och medverka 
i denna utveckling, som de flesta människor uppfattar som något positivt. 

En baksida av internationaliseringen är att den öppnar nya möjligheter 
också för kriminella aktiviteter. Det är ett välkänt faktum att brottslighet 
med internationell anknytning är ett växande problem i många länder. I 
många fall rör det sig om allvarlig kriminalitet såsom illegal narkotika
handel eller kvalificernd ekonomisk brottslighet, exempelvis s.k. 
penningtvätt. Till bilden hör också en mera vardagsbetonad brottslighet, 
t.ex. resande ligor av ficktjuvar. 

I många länder inom det forna östblocket har politisk, ekonomisk och 
social oro på de allra senaste åren lett till en betydande ökning av brotts
ligheten. Det handlar bl.a. om en maffiabetonad kriminalitet med inslag 
av narkotikahandel, ~vartabörshandel och annan ekonomisk brottslighet, 
smuggling av krigsmateriel och stulna bilar, mutor och beskyddar
verksamhet, prostitution m.m. Denna öst'itat<>brott<>lighet visar tecken på 
att söka sig mot Västeuropa och lär redan ha fått ett visst fäste i 
Tyskland. Sverige har ännu barn i ringa mån berörts av denna brottslig
het. Det finns dock all anledning att följa brott<;utvecklingen i Östeuropa 
med stor uppmärksamhet. 

Bekämpande! av den gränsöverskridande kriminaliteten är ett gemen
samt problem för berörda länder. Redan i dag sker ett relativt omfattande 
internationellt samarbete på det kriminalpolitiska området, exempelvis 
inom FN:s ram när det gäller bekämpning av den illegala narkotikahan-
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deln. Den internationella kriminalpolisorganisationen Interpol, till vilken 
de flesta polisorganisationer i världen är anslutna, har uppgifter som 
informationsförmedlande sambamlscentral m.m. inom det internationella 

polissamarbetet. 

EU-samarbete 

Ett medlemskap i EU kommer att öppna nya möjligheter för Sverige att 
effektivisera bekämpningen av den internationella brottsligheten, inte 
minst den illegala narkotikahandeln. 

Inom samarbetet mellan EU-länderna håller det på att växa fram nya 
organ och nya metoder för att kunna bekämpa den internationella 
brottsligheten på ett effektivare sätt. Bl.a. växer det fram nya fora för att 
diskutera och komma överens om gemensamma åtgärder på det kriminal
politiska området samt ett effektivare internationellt polis- och tullsam
arbete. Av särskild betydelse för narkotikabekämpningen är en ökad 
kontroll av trafiken från bl.a. de delar av världen där narkotika produce

ras. 
Inom regeringskansliet har en arbetsgrupp med företrädare för berörda 

departement och myndigheter, bl.a. Rikspolisstyrelsen och Generaltullsty
relsen, på regeringens uppdrag utrett frågan om konsekvensen av ett EU
medlemskap i bl.a. de hänseenden som nu beriirs. Gruppen, som 
benämnts Gränskontrollgruppen, redovisade sin slutrapport till regeringen 
i november 1993. 

Gränskontrollgruppen betonar den effektivisering av det internationella 
polissamarbetet och av bekämpandet av den internationella brottsligheten 
som ett medlemskap i EU öppnar vägen för. Som en av de viktigaste 
åtgärderna framstår enligt gruppen utvecklandet av det internationella 
underrättelsesamarbetet inom polisens och tullens områden. Också 
polissamarbete inom ramen för den internationella polisbyrån Europol, 
vars bildande nyligen har beslutats av EU, bör enligt arbetsgruppen 
kunna få stor betydelse. Gruppen behandlar också frågor om exempelvis 
gränskontroll och om utformningen av narkotikabrott..<;bekämpningen i ett 
EU-perspektiv. Arbetsgruppen bedömer att det finns behov av meto
dutveckling hos gränskontrollmyndigheterna när det gäller att genom 
gränsbevakning i delvis nya former bekämpa gränsöverskridande illegal 
verksamhet. 

I rapporten föreslås att vissa frågor blir föremål för forL-;att, fördjupad 

utredning. Det gäller särskilt frågor där det kan förutses behov av en 

ändrad lagstiftning. På grundval av gruppens förslag har regeringen 
beslutat om viss fortsatt utredning inom kommitteväsendeL<> ram (se 
nedan). 

I del följande behandlas en del frågor som berör polisen och det 
internationella polissamarbetet i ett EU-perspektiv, som redan nu bör 
anmiilas för riksdagen. 
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Fri rörlighet inom EU 

Fri rörlighet för varor, tjänster och kapital inom EU förverkligades den 
1 januari 1993. Däremot har fri rörlighet för personer ännu inte kunnat 
genomföras fullt ut. Det hänger samman med att det tar tid att införa s.k. 
kompensatoriska åtgärder, varmed menas åtgärder som avser att 
förhindra att den fria rörligheten över gränserna får negativa konsekven
ser i form av t.ex. ökad terrorism, narkotikahandel eller annan grov 
brottslighet med internationell anknytning. 

Kompensatoriska åtgärder faller i huvudsak utanför EG-rätten och 
regleras genom särskilda konventioner eller andra former av mellanstat
ligt samarbete. Inom Maastrichtfördraget faller de kompensatoriska 
åtgärderna under fördragets s.k. tredje pelare, som likaledes bygger på 
ett mellanstatligt samarbete. 

Till de kompensatoriska åtgärder som förutsätts inom EU-samarbetet 
hör att polismyndigheter och andm organ i medlemsländerna ökar och 
fördjupar sin samverkan med vanmdm. Det handlar både om ett 
policybetonat samarbete innefattande bl.a. informationsutbyte om den 
internationella brottslighetens utveckling och arbeL.;metoder samt om ett 
nära samarbete i konkreta ärenden, t.ex. att avs!c:~ja och lagföra en viss 
liga som ägnar sig åt illegal narkotikahandel. 

Det fördjupade samarbetet inom det kriminalpolitiska området avses 
delvis bli reglerat genom konventioner. Av särskild betydelse är 
konventionen om ett europeiskt informationssystem (EJS-konventionen) 
och konventionen om den europeiska kriminalpolisbyrån Europol 
(Europol-konventionen), vilka båda är under utarbetande. Till väsentliga 
delar kommer det dock att lämnas fritt för respektive medlemsland att 
själv bestämma formerna för det internationella samarbetet på t.ex. 
polisens område och för utformningen i övrigt när det gäller insaL<;er mot 
den internationella brottsligheten. 

Krimi11alu1ulerriittelsetjii11st 

Gränskontrollgruppen har, som nämnts, framhållit utvecklandet av 
kriminalunderrättelsetjänst inom ramen för ett europeiskt samarbete som 
en av de viktigaste åtgärderna för att kunna angripa den internationella 
brottsligheten på ett effektivare sätt. 

Med kriminalunderrättelsetjänst menas här det förfanmde som består i 
att inhämta, analysem och annars bearbeta samt delge upplysningar om 
efterlysta eller andm grova förbrytare och om personer som kan 
misstänkas göra sig skyldiga till grov brottslighet. Kriminalunderrättelse
~jänst bedrivs i dag främst vid Rikskriminalpolisen, där denna funktion 
som nämnL'> håller på att byggas upp. Även vid polisen i Stockholms län 
finns förslag om att införa en regional kriminalunderrättelsefunktion. 

Den enhet som bedriver kriminalunderrättelsetjänst svarar i regel inte 
!iiälv för spaning och brottsutredning som fömnleds av underrättelserna. 
I stället överlämnas det analyserade materialet till den opemtiva enhet på 
central, regional eller lokal nivå som skall svara för det arbetet. I detta 
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sammanhang kan erinras om att förundersökningar regelmässigt leds av 
åklagare när det gäller grov brottslighet av det slag som det här är fråga 
om. Genom ett mera utvecklat internationellt underrättelsesamarbete bör, 
som Gränskontrollgruppen anfört, polisen få ett bättre underlag än i dag 
för att avslöja efterlysta personer eller andra grova internationella 
förbrytare som uppehåller sig i landet. Kriminalunderrättelsetjänsten kan 
också l>Vara för analys och bedömning av den framtida brottsutvecklingen 
och därmed bidra till underlaget för inriktningen av poli!>verksamheten 
i landet. 

Europol är avsett att bli ett internationellt underrättelseorgan på bl.a. 
narkotikaområdet inom EU. Som ett första steg i etablerandet av Europol 
kommer det att skapas en enhet för narkotikabekämpning, benämnd 
Europol Drugs Unit (EDU) och placerad i Haag. Det torde kunna 
förutses att Europol i framtiden kommer att ta befattning med in
ternationell organiserad brotL.;lighet i allmänhet. 

Rihkrimi11alpolise11 

Den utveckling som pågår och som för framtiden kan förutses när det 
gäller den internationella brottsligheten gör det nödvändigt att den 
!>Venska polisen utvecklas också på de områden som är av betydelse för 
att bekämpningen av den gränsöverskridande brottsligheten skall ske på 
ett effektivt sätt. Det handlar bl.a. om att utwckla det internationella 
polissamarbetet, kriminalunderrättelsetjänsten och den kvalificerade 
kriminalpoli!>verksamheten i allmänhet (sistnämnda fråga har behandlas 
i avsnitt 5.2). 

Behovet av att effektivisera bekämpandet av den internationella 
brottsligheten är i och för sig inte direkt beroende av ett framtida 
medlemskap i EU. Som EU-medlem får dock Sverige tillgång till ett 
kriminalpolitiskt och polisiärt samarbete som i hög grnd ökar våra 
m<~jligheter att ingripa mot detta slag av allvarlig kriminalitet. 

En utveckling av det internationella polissamarbetet och kriminal
underrättelse~jänsten berör bl.a. Rikskriminalpolisen. Redan i dag är 
Rikskriminalpolisen ett nationellt centrum för sådan, internationellt 
orienterad poli~verksamhet. Detta är en naturlig följd av Rikskriminalpo
lisens ställning som polisoperativ enhet på central nivå och ligger i linje 
med vad som i allmänhet tillämpas inom utländska polisorganisationer. 

Gränskontrollgruppen har lagt stor vikt vid Rikskriminalpolisens 
centrala roll i det internationella polissamarbetet. Det gäller bl.a. i fråga 
om utvecklandet av en effektiv kriminalunderrättelsetjänst inom ramen 
för det internationella polis- och tullsamarbetet. 

Rikskriminalpolisens roll i det internationella polissamarbetet framhålls 
också i RPS-utredningens betänkande (SOU 1993:92). Där anförs bl.a. 
att utvecklingen i fråga om den internationella brottsligheten gör det 
nödvändigt att utveckla former för internationellt polissamarbete på 
central nivå. Kriminalunderrättelsetjänst och internationellt polissamarbete 
på central nivå bör enligt betänkandet vara en huvuduppgift för Riks
kriminalpolisen, vid sidan om vissa andra uppgifter som att stödja den 
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regionala och lokala polisen genom kriminalpolisförstärkning. 
Regeringen anser att det är nödvändigt att utveckla starka och effektiva 

funktioner på central nivå inom polisen med uppgifter inom det in
ternationella polissamarbetet. Härigenom ökar möjligheterna väsentligt 
när det gäller att verksamt ingripa mot internationell narkotikahandel och 
annan grov brott<;lighet med internationell anknytning. Den centrala 
polisorganisationen kommer som frnmgått av avsnitt 2, att bli föremål för 
en utredning inom ramen för kommitteväsendet. Utredningen bör givetvis 
inte hindra att förändringar i ett kort perspektiv genomförs i fråga om 
Rikskriminalpolisen om det behövs exempelvis med anledning av 
Sveriges närmande till EU eller för att åstadkomma nödvändiga 
effektiviseringar. I många fall kan Rikspolisstyrelsen själv bestämma om 
sådana åtgärder. I andra fall kan det behövas regeringsbeslut, såsom i 
fråga om att inrätta och tillsätta tjänster i polischefskarriären (se 30 § 
förordningen 1989:773 med instruktion för Rikpolisstyrelsen). Regering
en avser att tillse att de förstärkningar i fråga om Rikskriminalpolisens 
verksamhet som bedöms nödvändiga också på kort sikt kommer till 
stånd. 

Sambandsmii11 

En samarbet<;form som, enligt vad som också framhålls av Gränskontroll
gruppen, har visat sig fungera mycket väl är att placera sambandsmän i 
länder med vilka samarbetsbehovet är särskilt stort. Därigenom skapas 
förutsättningar för personliga och direkta kontakter med utländsk polis, 
vilket erfarenhetsmässigt betyder mycket för att samarbetet skall fungera 
väl. 

Ett utvecklat samarbete sker sedan många år mellan polis och tull i de 
nordiska länderna när det gäller narkotikabekämpning (det s.k. PTN
samarbetet). Inom rnmen för detta samarbete har de nordiska länderna 
mer än 20 polismän och tulltjänstemän placerade som sambandsmän i 
olika länder. Därutöver har den svenska polisen någrn sambandsmän 
placerade utanför PTN-samarbetet. Svenska polismän finns i dag 
placernde som sambandsmän i Grekland, Nederländerna, Portugal och 
Thailand (PTN-samarbete) samt i Pokn, Ungern, Ryssland (Moskva) och 
Estland. Ytterligare ~venska polissambandsmän planeras bli stationernde 
i Ryssland (S:t Petersburg), Lettland, Litauen, Vitryssland och Tjeckien. 
Organisatoriskt är det en uppgift för Rikskriminalpolisen att !>varn för den 
polisiärn sambandsmannafunktionen. Också inom EU-länderna utvecklas 
ett system med polissambandsmän, delvis efter svensk modell. 

Regeringen anser att systemet med sambandsmän har en stor betydelse 
som en del i det internationella polissamarbetet. Utbyggnaden av 
sambandsmannaverksamheten skall därför fortsätta. I största mi~jliga 

utsträckning bör utbyggnaden ske inom ramen för ett nordiskt samarbete. 

7 Riksdag<'n 1993194. I sllml. Nr 100 Billlgll 3 
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Regional och lokal kriminalpolis 

Det nyss nämnda utvecklingsarbetet i fråga om kriminalunderrättelsetjänst 
på central nivå måste, som Gränskontrollgruppen founhållit, följas upp 
på regional och lokal nivå inom polisen. Detta är en förutsättning för att 
verksamheten skall bära frukt i det praktiska polisarbetet i form av att 
fler brott förhindras eller klaras upp. 

För det första måste delgivningen av underrättelser utvecklas. Erfaren
heten visar att det finns en risk att värdefulla uppgifter i centrala 
informationssystem stannar på centrnl nivå och inte kommer till an
vändning i polisarbetet på fältet. 

Vidare måste kriminal underrättelsetjänsten utvecklas också inom länens 
polisorganisation. Iakttagelser och andra underrättelser måste på ett mera 
systematiskt sätt än i dag tas till vara så att de kan användas som ett 
underlag i arbetet utanför den aktuella utredningen eller insatsen samt 
utanför det egna distriktet eller länet. I detta ligger också att kriminalpo
lisverksamheten måste bedrivas problemorienterat så att erfarenheter som 
görs under en brotl'>utredning tas tillvara i polisarbetet i övrigt, I.ex. 
inom den brott'iförebyggande polisverksamheten. 

På det lokala planet måste givetvis också närpoliser och annan berörd 
personal ha tillgång till kriminalunderrättelser i den utsträckning de 
behöver för att rikta in sitt arbete och för alt göra behövliga ingripanden. 

Den nu antydda utvecklingen av kriminalunderrättelsetjänst på lokal och 
regional nivå är givetvis ett arbete på lång sikt. Det är en uppgift för 
Rikspolisstyrelsen att svara för det centrala utvecklingsarbete som behövs 
samt för länsstyrelser och polismyndigheter att se till alt utvecklings
arhetet får genomslag på fältet. 

Gränskollfroll 

Som EU-medlem kommer Sverige att få ansvar för kontroll av Sveriges 
del av EU:s yttre gräns i enlighet med reglerna i den yttre gränskontroll
konventionen. Den yttre gränsen kommer att utgörns av lufthamnar såvitt 
avser ankommande från tredje land samt hela kusten. Också Jandgräns 
mot länder utanför EU utgör yttre gräns. Kontrollen av den yttre gränsen 
skall ske i samtliga medlemsländers intresse så att inte personer reser in 
utan att ha rätt till det och så att inte varor förs in i strid mot gällande 
regler. 

Gränskontrollgruppen har bedömt att kontrollen av den yttre gränsen 
vid ett &venskt EU-medlemskap kommer att utgöra ett minst lika gott 
eller sannolikt bättre skydd mot exempelvis brott'ilighet med internationell 
anknytning som den svenska kontrollen vid dessa gränser utgör i dag. 

Polisen har enligt den nuvarnnde utlänningslagstiftningen huvudan~varet 
för kontroll av vilka personer som reser in i landet. Tullverket har 
motsvarnnde ansvar för varukontroll enligt tullagstiftningen. Tull och 
polis samarbetar redan i dag med varandra när det gäller gränskontroll. 
Också Kustbevakningen har uppgifter i sammanhanget. 

Regeringen har, mot bakgrund av vad Gränskontrollgruppen föreslagit, 
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beslutat tillkalla en särskild utredare inom rnmen för kommitteväsendet 
med uppgift bl.a. att utreda hur Sverige som EU-medlem bör organisent 
sin yttre gränskontroll. Enligt direktiven bör man därvid behålla den 
grundläggande arbetsfördelningen mellan myndigheterna. Myndigheterna 
bör dock öka sin samverkan med vantndra och med andnt berörda organ. 
I sammanhanget kan nämnas att regeringen också tillsatt en utredning 
röntnde samordning av statlig maritim verksamhet, däribland sjöpolisen 
(jfr bet. 1992/93:FöU9 s. 87). 

Också när det gäller förhållanden som rör trafiken över inre gränser 
finns det, som Gränskontrollgruppen har funnit, skäl att närmare 
överväga formerna för att kontrollera att inte det internationella regel
verket eller den &venska lagstiftningen överträds. 

Den fria rörligheten över de inre gränserna inom EU är inte obegränsad 
och innebär inte utan vidare att all kontroll i anslutning till den inre 
gränsen upphör. Det finns för det första ett internationellt regelverk inom 
EG-rätten och i form av konventioner som begränsar eller reglerar 
formerna för den fria rörligheten av vissa slags varor, t.ex. narkotika, 
vapen, utrotningshotade djur och växter, nationella konst- eller kultur
skatter, krigsmateriel etc. Vidare medger Romfördraget att nationella 
restriktioner i fråga om varors fria rörlighet behålls för vissa ändamål. 
Det gäller hänsyn till allmän sedlighet, allmän ordning eller säkerhet eller 
intresset att skydda människors och djurs hälsa och liv, att bevara växter, 
att skydda nationella skatter av konstnärligt, historiskt eller arkeologiskt 
värde eller att skydda immateriell äganderätt. Ett EU-land har också rätt 
att i anslutning till den inre gränsen utöva samma befogenheter i fråga 
om kontroll som gäller annorstädes inom landets territorium. 

Inom nuvarande EU-länder förekommer överväganden, och har i vissa 
fall infört<> regler om, att behålla en viss kontroll genom tull eller polis 
bl.a. i anslutning till den inre gränsen, inte minst för att förhindra att den 
fria rörligheten leder till att narkotika förs över gränsen i ökad omfatt
ning. Det handlar bl.a. om kontroll som bygger på iakttagelser av 
misstänkta beteenden och på erfarenhet<>mässiga riskprofiler i fråga om 
de resande. 

Också för Sveriges del kan ett sådant kontrollsystem vara befogat. Det 
finns visserligen skäl att anta att ett ökat samarbete mellan polis och 
andnt myndigheter inom EU kommer att öka möjligheterna att effektivt 
bekämpa den internationella narkotikahandeln och andra överträdelser av 
nationella eller internationella restriktioner i fråga om att föra varor av 
olika slag mellan länderna. Innan dessa kompensatoriska åtgärder har 
utvecklat<; och prövats i prnktiken är det dock svårt att säkert förutse 
effekterna av den fria rörligheten när det gäller brottslighet med 
internationell anknytning. Det finns därför skäl för Sverige att tills vidare 
behålla en kontrollverksamhet i anslutning till inre gränser inom rnmen 
för vad som är tillåtet enligt det internationella regelverket. 

Det är för tidigt att ta slutlig ställning till kontrollens räckvidd. 
Uppenbart är emellertid att det, som Gränskontrollgruppen har framhållit, 
finns skäl att behålla en möjlighet att kontrollera att narkotika och vapen 
inte förs in i landet i strid mot gällande regler. 
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Regeringen har mot denna bakgrund beslutat tillkalla en parlamentarisk 
kommitte med uppgift att bl.a. överväga formerna för att inom ramen för 
vad som är tillåtet enligt det internationella regelverket, upprätthålla en 
kontroll när det gäller varor som förs över en gräns mot ett annat EU
land i strid mot ett straffsanktionerat förbud. I direktiven anges att 
kontrollen i första hand bör avse narkotika och handvapen samt att det 
bör vara en uppgift för tullen att i samarbete med polisen !>Vara för 
kontrollen. Kommitten skall också överväga vilka lagregler som behövs 
för att kontrollen skall kunna bygga på bl.a. riskprofiler och under
rättelser från spaning!>verksamhet eller från det internationella under
rättelsesamarbetet inom tullen och polisen. 

Östersjösamarbete 

Efter svenskt initiativ hölls i december 1993 en konferens på stats
sekreterarnivå i Borgholm med deltagande från samtliga länder runt 
Östersjön. Konferensens tema var bekämpning av internationell brottslig
het inom Östersjöområdet. 

De deltagande länderna (Ryssland, Vitryssland, Estland, Lettland, 
Litauen, Polen, Tyskland, Finland, Danmark, Norge och Sverige) enades 
om vikten av ett betydligt utökat samarbete och större samordning både 
på nationell nivå och på myndigheL<;nivå. Det beslöts om att inrätta två 
arbetsgrupper, en som skall studera brottsutvecklingen och en som skall 
studera möjligheterna till ett närmare samarbete mellan Östersjöstaterna 
i brotL-;bekämpningen. Grupperna skall ledas av Polen respektive Sverige 
och avlägga slutrapport i god tid före en uppföljningskonferens som 
Polen inbjudit till i slutet av år 1994. 

5.4 Trafikpolisen 

Målet för polisens trafikövervakning är att skapa trygghet och säkerhet 
i trafiken och att minska antalet dödade och skadade. Detta slogs fast i 
samband med behandlingen av 1993 års budgetproposition och grundas 
på förslag i Trafikpolisutredningens slutbetänkande (SOU 1992:81). 
Utredningens förslag gick bl.a. ut på att polisens trafikövervakning skall 
bedrivas aktivt och synligt och med en förebyggande inriktning. 
Organisatoriskt bör trnfikövervakningen enligt utredningen vara knuten 
till den regionala och till den lokala polisen. 

I budgetpropositionen förutskickades också att regeringen skulle uppdra 
åt Rikspolisstyrelsen att verka för genomfönmdet av reformeringen av 
polisens trafikövervakning samt vard sammanhållande när det gäller 
uppföljning och utvärdering av reformen. 

I januari 1993 beslutade regeringen att ge Rikspolisstyrelsen ett uppdrag 
i enlighet med vad som sagts i budgetpropositionen. I detta uppdrag 
angavs särskilt att flera av Trafikpolisutredningens förslag kan genom
förns utan statsmaktsbeslut och att genomförandet av dessa i första hand 
är en uppgift för länsstyrelserna i egenskap av högsta polisorgan i länen. 

I beslutet angavs att Rikspolisstyrelsen före utgången av maj månad 
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1993 skulle till regeringen inlämna en första redovisning av hur 
reformeringen av trafikövervakningen kommit igång inom polisen. Efter 
en andra särskild redovisning i mars 1994 kommer redovisningen av 
uppdraget att ske inom ramen för Rikspolisstyrelsens ordinarie verksam
hetsredovisning. 

Den första redovisningen från Rikspolisstyrelsen visar att man där tagit 
initiativ för att verka i enlighet med uppdraget och att länen kommit väl 
igång med sitt arbete. Till stöd för länsstyrelserna i reformeringsarbetet 
har Rikspolisstyrelsen dessutom lämnat ett flertal råd rörande inriktningen 
av trafikövervakningen bl.a. angående övervaknings- och patrullerings
former, där ökad !>)'nlighet är huvudtemat och en ökning av ordnings
polisens medverkan i trafikövervakningen framför allt när det gäller 
kontrollen av trafiknykterheten. Vidare lämnades särskilda råd för att 
redan under sommaren 1993 åstadkomma en ökning av trafikövervak
mngen. 

Polisens aktivitet i fråga om trafikövervakning har ökat. Det är allmänt 
omvittnat att polisens !>)'nlighet på vägarna under sommaren 1993 har 
varit hög. Polisens alkoholtester tyder också på att nykterheten på 
vägarna har ökat. En minskning av antalet trafikolyckor har skett. Även 
om minskningen av trafikolyckorna kan ha flera samverkande orsaker är 
det knappast något tvivel om att en av dessa orsaker är vitaliseringen av 
polisens insatser i trafiken. 

Arbetet med att utveckla trafikövervakningen går nu vidare i enlighet 
med de riktlinjer som riksdag och regering har lagt fast. Ett område som 
för närvarande är under utveckling är samverkan mellan polisen och 
Vägverket på olika nivåer. Centrala överenskommelser mellan Vägverket 
och Rikspolisstyrelsen angående inriktningen och omfattningen av 
trafikövervakningen är under utarbetande. Rikspolisstyrelsen medverkar 
också i framtagandet av det nationella trafiksäkerheL<>programmet. Samar
betet mellan Vägverket och polisen är redan så utvecklat att Vägverket 
uttalat intresse av att medverka till att polisen får ytterligare utrustning 
för att kunna uppnå uppsatta mål i fråga om hastighetsövervakning och 
kontroll av nykterheten i trafiken. 

5.5 Asylverksamhet 

Under budgetåret I 992/93 har antalet a!>ylsökande ökat kraftigt. De flesta 
asylsökande under denna period kommer från det forna Jugoslavien, 
främst från Bosnien. Under första kvartalet av budgetåret 1993/94 har det 
skett en nedgång av antalet asylsökande. Under denna period har det 
emellertid anlänt asylsökande från andra länder till polismyndigheter som 
tidigare inte handlagt a~ylärenden i någon större utsträckning. Vidare har 
antalet avlägsnandebeslut som skall verkställas av polismyndigheten ökat 
väsentligt under år 1993. Detta skapar praktiska problem när det inte 
finns tillräckliga resurser avsatta för ändamålet. 

Regeringen uppdrog i juni I 993 åt länsstyrelserna i Stockholms län, 
Södermanlands län, Malmöhus län, Göteborgs- och Bohus län samt 
Västernorrlands län att sinsemellan och efter samråd med andra 
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länsstyrelser och Kriminalvårdsstyrelsen samordna de lokala polismyndig
heternas verksamhet beträffande verkställighet av avlägsnandebeslut. 
Detta uppdrag skall slutredovisas till regeringen den 31 januari 1994. 

I regleringsbrevet för budgetåret 1993/94 avsattes medel för verkstäl
lande av avvisningsbeslut i asylärenden i enlighet med det tidigare 
nämnda regeringsbeslutet. Dessutom avsattes särskilda medel för 
verkställande av avvisningsbeslut i asylärenden som beslutats av Statens 
invandrarverk och Utlänningsnämnden från och med den 1 juli 1993. 
Målsättningen är alt normala. handläggningstider skall hållas vilket 
innebär att verkställighet bör ske inom två veckor efter de föreskrivna 
tider för att lämna landet som anges i 8 kap. 12 § utlänningslagen 
(1989:529). 

Statens invandrarverk har i sin anslagsframställning avseende budgetåret 
1994/95 bl.a. föreslagit att lnvandrarverket skall överta ansvaret för 
verkställighet av avlägsnandebeslut (se även bil. 12 avsnitt D. Invandring 
m.m.). Verksamheten skulle enligt Invandrarverkets mening effektivi
seras genom förläggningspersonalens nära kontakter med de asylsökande 
samt genom det tydliga sambandet mellan tidsutdräkt vid avvisningar av 
personer som inte längre skall vistas i Sverige och förläggningskost
nadema. Regeringen är för närvarande inte beredd att ta slutlig ställning 
till förslaget. Förul<>ättningarna för en sådan överföring påverkas genom 
de förändringar som föreslås i prop. (1993/94:94) om mottagande av 
asylsökande m.m. Frågan behöver utredas närmare både vad gäller 
an~varet för verkställighet och an~varet för finansiering av kostnader för 
polismyndigheternas arbete med utlänningsärenden, innan regeringen kan 
ta ställning till förslaget. I avvaktan härpå föreslås att polisens kostnader 
för utlänningsärenden anvisas under ett nytt anslag (se B 6. Utlän
ningsärenden). Fluktuationen i asylverksamheten vad gäller antalet 
asylsökande innebär med den nuvarande anslagskonstruktionen stora 
problem för polismyndigheterna. Regeringen föreslår därför att polisens 
kostnader för utlänning~verksamheten budgeteras under ett förslagsvis 
anslag. 

6 Riktlinjer för polisverksamheten 

Följande riktlinjer skall gälla för polisverksamheten. 

Kriminalpolitiska mål 

Det övergripande målet för polil>verksamheten skall vara att minska 
brotL<1ligheten och öka tryggheten i samhället. 

Brottsförebyggmule polisverksamhet 

BrotL<>förebyggande polisverksamhet skall, vid sidan av brottsutredande 
polisverksamhet, vara en tyngdpunkt i polisens arbete. Särskild upp
märksamhet skall därvid ägnas åt ungdomar som är i riskzonen för att 
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dras in i kriminalitet samt åt vaneförbrytare och andra som svarar för en 
förhållandevis stor del av brottsligheten. 

Närpolisverksamhet 

På det lokala planet skall pofo.verksamheten i ökad utsträckning bedrivas 
i form av närpolisverksamhet. I detta ligger bl.a. att verksamheten 
organiseras i små, lokalt anknutna arbetsenheter och i form av kvarters
poliser. 

Närpoli:-verksamheten skall i första hand inriktas på brottsförebyggan
de, problemorienterat polisarbete och på en hög grad av synlighet och 
tillgänglighet, bl.a. genom fotpatrullering. Också utredning av vardags
brottslighet bör i stor utsträckning skötas inom närpolisen. 

Polisen skall nära samarbeta med kommunerna samt med enskilda och 
organisationer som kan medverka i det förebyggande eller annars trygg
hetsskapande arbetet. 

Brottsutredande polisverksamhet 

Den hrottsutredande polisverksamheten skall bedrivas aktivt med syfte att 
upprätthålla respekten för rättssamhällets krav och att bidra till att de 
kriminalpolitiska målen för pofo,verksamheten uppfylls. Erfarenheter från 
den brottsutredande verksamheten skall tas till vara i det förebyggande 
polisarbetet. 

Det är angeläget att den brott..i;utredande verksamheten, särskilt den 
kvalificerade kriminalpoli:-verksamheten, utvecklas när det gäller metoder 
och organisation. Samarbetet med åklagarväsendet skall utvecklas. Inte 
minst viktigt är det att åklagare tar en aktiv del i utvecklingen av den 
kvalificerade kriminalpoli:-verksamheten. 

lnrikwing mot olika slags brottslighet 

När det gäller inriktningen mot olika slag av brott<>lighet är det i första 
hand en uppgift för polisen att ajälv göra prioriteringar med utgångspunkt 
från brottens straffskalor och andrn omständigheter av betydelse, 
exempelvis lokala förhållanden. Särskilda satsningar bör dock göras såväl 
mot våldsbrott och narkotikabrott som mot den ekonomiska brott<>lig
heten. 

Brottsoffer 

De som ut..-;ätts för brott skall sättas i centrum för polisens uppmärksam
het och omsorg. Samarbetet med brottsofferjourer bör utvecklas. 

Personer som utsätts för akut brottshot måste skyddas. Behovet av att • 
skydda utsatta kvinnor mot olika former av våldsbrott måste därvid 
beaktas. 
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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 genom 
en ökad aktivitet och genom en ökad synlighet. 

Trafikövervakningen skall inriktas mot de trafikmiljöer och trafiksitua~ 
tioner 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. 

Trafikövervakning skall i ökad utsträckning utföras också av poliser 
som har annan huvuduppgi ft. 

Samverkan skall utvecklas med Vägverket och kommunerna. 

lllternationella frågor 

r det långsiktiga utvecklingsarbetet inom polisen skall beaktas de nya 
krav på internationellt polissamarbete som följer av Sveriges närmande 
till EU och med ökningen av den internationella brottsligheten. 

Rekrytering 

Fler personer med invandrarbakgrund bör rekryteras till polisyrket. 

Effektivisering och rationalisering 

Myndigheter på alla nivåer inom polisen skall bedriva ett målmedvetet 
cffektiviseringsarbete. Därvid skall bl.a. eftersträvas ett ökat samarbete 
mellan olika delar av polisorganisationen samt mellan polisen och organ 
utanför polisväsendet. Genom effektiviseringar och rationaliseringar skall 
säkerställas att polisverksamheten kan bedrivas i enlighet med gällande. 
föreskrifter och riktlinjer och inom ramen för tilldelade resurser. 

Det är av stor vikt att polisverksamheten inriktas och bedrivs med 
utgångspunkt från behoven av polisiära insatser. Resurserna skall i största 
möjliga utsträckning koncentreras till tider, platser och verksamheter där 
de ger bäst resultat i form av minskad brottslighet och ökad trygghet. 

Länsstyrelserna skall, liksom hittills, ha huvudansvaret för att behövliga 
rationaliseringar inom polisen genomförs. 

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 !>')'fte att 
främja kvalitet och effektivitet i verksamheten. 
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7 wkalförsörjningsfrågor 

I anslagsframställningen för polisväsendet avseende budgetåret 1994/95 
redovisas en prioritering av planerade lokalförsörjningsprojekt för 
polisen. Prioriteringen är gjord efter samråd med dåvanmde Byggnads
styrelsen. Projekten avser polishus m.m. som ännu inte är beslutade och 
som kommer att aktualiseras under perioden 1994/95 - 1996/97. 
Rikspolisstyrelsens bedömning är gjord med hänsyn till lokalkvalitet, 
verksamhets- och rationaliseringsbehov samt med hänsyn till kända planer 
för länsmyndigheternas organisationsförändringar. Rikspolisstyrelsens 
prioritering av nya lokalförsörjningsprojekt är följande. 

1. Stockholm (polisområde 3, Södermalm) 
2. Umeå polishus 
3. Rikspolisstyrelsen, kvarteret Kronoberg, Teknikhus 
4. Nacka 
5. Karlstad 
6. Göteborg (Västra Frölunda) 
7. Polishögskolan 

Regeringen har inget att invända mot Rikspolisstyrelsens prioritering med 
undantag för projektet som avser Polishögskolan. Som framgått av avsnitt 
4 kommer Polishögskolans framtida konstruktion och finansiering samt 
grundutbildningssystemet i övrigt att ses över inom ramen för kommitte
väsendet. Nya lokalförsörjningsprojekt som avser Polishögskolan bör 
anstå tills frågan om polisutbildningen slutligen är behandlad. När det 
gäller lokalbehovet i Stockholms län har förutsättningarna förändrats till 
följd av den nya organisationen för länet<> polis som nyligen föreslagit<; 
inom länsstyrelsen. Det finns därför inte skäl att här ta ställning till de 
föreslagna Jokalförsörjningsprojekten som avser Stockholms län. 

Samtliga prioriterade projekt ryms inte inom nuvarande medelsramar. 
Mot bakgrund av det ansträngda statsfinansiella läget kan inte regeringen 
föreslå att nya medel avsätts för de kostnadsökningar som den nya 
lokalerna skulle medföra. Regeringen bedömer dock projekten som 
angelägna. Kostnadsökningarna för dessa projekt bör finansieras inom 
angivna medelsramar genom omprioriteringar eller ytterligare rationalise
ringar. Det faller i första hand på Rikspolisstyrelsen att ta ställning till 
dessa frågor. 

8 Avdrag för produktivitetsförbättringar 

I årets förslag till statsbudget har samtliga förvaltningskostnadsanslag 
beräknats efter den av riksdagen fastlagda principen (prop. 1992/93: 100, 
bet. l992/93:FiU20, rskr. 1992/93: 189) att den allmänna prisutveck
lingen inom den kokurrensutsatta sektorn skall utgöra utgångspunkt vid 
fastställandet av kompensation för kostnadsutvecklingen inom samtliga 
resursslag (se även bilaga I avsnitt 8). 

Mot denna bakgrund har myndigheternas förvaltningskostnadsanslag 
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bl.a. beräknats med utgångspunkt i prisutvecklingen avseende löner i den 
konkurrensutsatta sektorn med avdrag för produktivitel<>förbättringar. 

Avdraget för poli~väsendet har beräknats till 30 miljoner kronor. 
Minskningen har vid beräkningen av anslagen fördelats med 5 miljoner 
kronor på anslaget B 1. Rikspolisstyrelsn och med 25 miljoner kronor på 
anslaget B 5. Lokala polisorganisationen. 
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B 1. Rikspolisstyrelsen 

1992/93 Utgift 

1993/94 Anslag 

1994/95 Förslag 

554 500 000 

494 357 0001 

464 528 000 

1 Anslaget justerades enligt de riktlinjer som regeringen aviserde i prop. 1992/93 bil. 1 (het 

1992/93 :FiU, rskr. 1992/93: 189). Därvid har tillförts medel för företagshälsovård för hela 

polisväsendet, således även den lokala polisorganisationen. 

Rik<;polisstyrelsen 

l. Rikspolisstyrelsen föreslår en minskning med 10 miljoner kronor, 
fördelat med 5 miljoner kronor på vardera Rikspolisstyrelsen och 
Rikskriminalpolisen, mot bakgrund av besparingskravet på poli1>väsendet. 

2. Rikspolisstyrelsen föreslår en ökning av anslaget med 5 miljoner 
kronor som ställs till Rikskriminalpolisens förfogande för att förstärka 
insatserna för bekämpning av eko-brottsligheten. 

3. Rikspolisstyrelsen föreslår en ökning av anslaget med 1,5 miljoner 
kronor avseende ökade hyreskostnader på grund av ombyggnad av entren 
vid Bergsgatan 52. 

4. Gemensam kontorsdrift i kvarteret Kronoberg föreslås anvisas under 
ett nytt 1 000-kronors anslag. 

5. En minskning av anslaget föreslås motsvarande grundavgifter för 
företagshälsovård som inte är hänförligt till myndigheten Rikspolisstyrel
sen. 

6. För övriga yrkanden hänvisas till anslagsframställningen. 

Regeringens iiverväganden 

Under anslaget har beräknats medel för Rikspolisstyrelsen i dess funktion 
som central förvaltningsmyndighet samt för kostnaderna för dess 
operativa verksamhet vid Rikskriminalpolisen. Hit hör kostnader för 
personal av olika kategorier, utrustning, investeringar, lokaler m.m. 
Under anslaget har också beräknats lönekostnader för polismän som 
tjänstgör vid Rikspolisstyrelsen (utom Säkerhetspolisen) eller har 
kommenderats från lokal polismyndighet för tjänstgöring vid styrelsen. 
Under anslaget har medel beräknats för den gemensamma kontorsdriften 
m.m. inom kvarteret Kronoberg. Kostnaderna skall liksom tidigare 
betalas av de olika lokalnyttjarna. Verksamheten är en egen resultatenhet 
inom anslaget. 

Riksdagen har i samband med behandlingen av Riksdagens revisorers 
rapport rönmde poli1>väsendet (1993/94:RR2, bet. 1993/94:JuU8, rskr. 
1993/94:68) erinrat om att de besparingar som skall ske inom poli1>väsen
det inte får gå ut över det direkt polisoperativa arbetet. Regeringens 
bedömer mot bakgrund härnv att en något större andel av besparingen 
bör tas ut inom de centrala administrativa funktionerna. Regeringen anser 
att en besparing om 15 miljoner kronor bör beräknas under anslaget 
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fördelat med 10 miljoner kronor på Rikspolisstyrelsen och 5 miljoner 
kronor på Rikskriminalpolisen (se avsnitt 8). 

Under anslaget bör föras sådan kredit som Rikspolisstyrelsen beviljar 
länen övergångsvis för att kunna upprätthålla eller utveckla den operativa 
nivån innan rationaliseringar har fått full effekt (se avsnitt 4). Nivån på 
den särskilda krediten bör därmed beräknas i förhållande till de samman
tagna medlen som anslås till polisväsendet under littera B. 

Under anslaget har beräknats medel för ökade hyreskostnader på grund 
av ombyggnaden av entren vid Bergsgatan 52. 

Rikspolisstyrelsen redovisade i mars 1993 sina överväganden om den 
egna organisationen i en översynsrapport (RPS-rapport 1993:3). I 
rapporten behandlas i olika avsnitt Rikspolisstyrelsens uppgifter och 
organisation, bl.a. verksamheten vid förvaltningskontoret Kronoberg. 
Rikspolisstyrelsens förslag beträffande förvaltningskontoret Kronoberg 
har remissbehandlats. Remissvaren kommer att överlämnats till den 
kommitte som kommer att få till uppgift att fortsätta genomlysningen av 
den centrala polisorganisationen (se avsnitt 2). Regeringen tar sålunda 
inte ställning till Rikspolisstyrelsens förslag till anslagskonstruktion för 
verksamheten vid förvaltningskontoret Kronoberg. 

Vid beräkningen av anslaget har en avräkning gjorts mo~varande 
grundavgifter för företagshälsovård. Medlen har omfördelats till övriga 
myndigheter inom polisväsendet. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Rikspo/issryrelse11 för budgetåret 1994/95 anvisar ett rnmanslag 

på 464 528 000 kr. 

B 2. Säkerhetspolisen 

1993/94 Anslag 

1994195 förslag 

Förslag till riksdagsbeslut 

470 643 000 

482 630 000 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Siikerhetspolisen för budgetåret 1994/95 anvisar ett 

förslagsanslag på 482 630 000 kr. 
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B 3. Polishögskolan 

1992/93 Utgift 

1993/94 Anslag 

1994/95 Förslag 

Rikspolisstyrelsen 

I 000 

I 000 

I 000 

1. Rikspolisstyrelsen föreslår att regeringen skall besluta om att 400 
polisaspiranter skall antas vid polishögskolan samt medge uppräkning av 
anslagsnivån i takt med tillskottet av antalet poliser. 

2. Rikspolisstyrelsen föreslår att den nuvarande anslagskonstruktionen 
för Polishögskolan behålls. 

3. För övriga yrkanden hänvisas till anslagsframställningen. 

Regeringens överväganden 

Under anslaget har medel beräknal'> för Polishögskolans verksamhet 
såsom löner till lärare, instruktörer och annan personal, andrn för
val tningskostnader, lokalkostnader, forskningsverksamhet m. m. 
Anslagskonstruktionen innebär att endast ett formellt belopp om 1 000 
kronor uppförs avseende Polishögskolan. Detta innebär att 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. För forsknings
verksamheten tillförs medel från centrala medel under anslaget B 5. 

Inom kommitteväsendet kommer en utredning att görns av hur grundut
bildningssystemet skall anpassas till det nya budgetsystemet med läns
nunar (se avsnitt 4). En utgångspunkt är att polismyndigheterna skall 
anställa de poliser som behövs inom polisdistriktet. Rikspolisstyrelsen 
skall bestämma hur många elever som skall tas in till grundutbildningen 
mot bakgrund av en egen prognos rörande länens och de lokala myndig
heternas förul<;edda behov av nya poliser och med häsynstagande till 
intresset att hålla en såvitt möjligt jämn intagningsnivå mellan åren. 
Anställning som polis i den lokala polisorganisationen hör kunna sökas 
och erhållas först i samband med grundutbildningens avslutande. Med en 
sådan utformning av grundutbildningssystemet kan verksamheten vid Po
lishögskolan bedrivas på samma sätt som vid andra högskolor och på en 
relativt jämn nivå trots tillfälliga variationer i fråga om efterfrågan på nya 
poliser från den lokala polisorganisationens sida. Det kan förulo.;es att ett 
system med sådan inriktning kommer att införas budgetåret 1994/95. 

Den nya ordningen för att bestämma antalet studenter vid Polishögsko
lan innebär sammanfattningsvis att riksdagen och regeringen inte be
stämmer storleken på intagningen till skolan. Antalet elever bestäms i 
stället av Rikspolisstyrelsen på grundval av en långsiktig prognos rörnnde 
den polisiärn arbetsmarknaden, varvid också skall beaktas behovet av en 
organisatorisk och pedagogisk kontinuitet vid Polishögskolan. 
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Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Polishögskola11 för budgetåret 1994/95 anvisar ett anslag på 

1 000 kr. 

B 4. Statens kriminaltekniska laboratorium 

1992/93 Utgift 

1993/94 Anslag 

199419 5 Förslag 

Rikspolisstyrelsen 

42 900 000 

45 511 000 

47 427 000 

Rikspolisstyrelsen föreslår en minskning av anslaget till Statens kriminal
tekniska labomtorium (SKL) med 1 miljon kronor mot bakgrund av 
besparingskravet på polisväsendet. Vidare föreslås att medel för ränta och 
amortering anslås avseende en investering om 2,9 miljoner kronor för 
DNA-utrustning samt att drygt 2 miljoner kronor anvisas för uppbyggnad 
av verksamheten inom området talaridentifiering. För övriga yrkanden 
hänvisas till Rikspolisstyrelsens anslagsfmmställning. 

Regeringens iil'erväganden 

SKL har en centml roll inom rätt5väsendet. Stom kostnader kan spams 
inom rättsväsendet om snabba och tillförlitliga resultat från tekniska 
undersökningar kan bidm till snabbare lösningar av vissa brottstyper, 
t.ex. spaningsmord. Utvecklingen av DNA-tekniken förväntas få stor 
betydelse för uppklaringen 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. SKL bör därför undantas 
från besparingar. 

Mot bakgrund av det ansträngda stat,;;finansiella kan dock inga nya 
resurser avsättas för den fortsatta uppbyggnaden. Regeringen ser det 
likväl som angeläget att SKL genom omprioriteringar och effektivisering
ar skapar utrymme för en ökad satsning på användning och utveckling av 
DNA-teknik. 

Vid beräkningen av anslaget har hänsyn tagits till att grundavgifter för 
företagshälsovård har avräknats anslaget B 1. Rikspolisstyrelsen och 
omfört<> till övriga myndigheter inom poli!>väsendet. 

En överföring om 600 000 kronor har gjorts från anslaget B 5. Lokala 
polisorganisationen till anslaget B 4. Den lokala polisorganisationen har 
tidigare finansiemt narkotikaanalyser som Tullverket utfört. Dessa 
analyser utförs nu av SKL. 
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Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Statens kriminaltekniska laboratorium för budgetåret 1994/95 

anvisar ett rnmanslag på 47 427 000 kr. 

B 5. Lokala polisorganisationen 

1992193 Utgifi 

1993/94 Anslag 

1994/95 Förslag 

Rikspolisstyrelsen 

9 591 700 000 

9 609 933 000 

9 641 611 000 

1. Rikspolisstyrelsen föreslår en minskning med 209 miljoner kronor 
mot bakgrund av besparingskravet på polisväsendet. 

2. Rikspolisstyrelsen föreslår en ökning av anslaget med 25 miljoner 
kronor för förstärkning av ekorotlar. 

3. Rikspolisstyrelsen föreslår en ökning av anslaget med 15,4 miljoner 
kronor avseende ökade hyreskostnader i nya polishus. 

4. Rikspolisstyrelsen yrkar att medel anvisas motwarande lönekostnader 
för ökat antal poliser. 

5. För övriga yrkanden hänvisas till anslagsframställningen. 

Regeringens överväganden 

Under anslaget har beräknats huvuddelen av de medel som behövs för 
verksamheten vid polismyndigheterna. Hit hör bland annat lönekostnader, 
brottsutredningskostnader, kostnader för gemensam ADB-verksamhet 
m.m. Även kostnader för underhåll och drift av motorfordon samt 
kostnader för ränta och amortering avseende investeringar m.m. har 
beräknats under detta anslag. 

Det av statsmakterna beslutade sparmålet ligger fast (se avsnitt 4). 
Regeringen föreslår att 235 miljoner kronor beräknas som besparing 
inom den lokala polisorganisationen. Av besparingen utgör 25 miljoner 
kronor avdrag för produktitivetsförbättringar (se avsnitt 8). 

Det är en uppgift för Rikspolisstyrelsen att fördela besparingarna mellan 
länen och övriga kostnader som belastar anslaget. 

Vid beräkningen av anslaget har hänsyn tagits till att grundavgifter för 
företagshälsovård har avräknats anslaget B 1. Rikspolisstyrelsen och 
omfört<> till övriga myndigheter inom polisväsendet. 

De regionala ramarna 

Under anslaget har medel beräknat<> med 117 ,2 miljoner kronor för att 
finansiera kostnader för det utökade antalet polismän som enligt plan 
tillkommer inom poli~väsendet. 
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Under anslaget har medel beräknats för ökade hyreskostnader i nya 
polishus i Stockholm (Agnegatan 33), Huddinge, Uddevalla, Vänersborg 
och Örebro. 

Brottsutred11i11gskost11ader m. m. 

Under anslaget beräknas en särskild rampost för kostnader med anledning 
av brottsutredningar m.m. Under ramposten har också medel beräknat.:; 
för kostnader vid akuta åtgärder för att skydda kvinnor mot våldsbrott. 

Medel för utlänningsärenden har beräknats under anslaget B 6. 

Fiirslag till riksdagsbe.slut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Lokala polisorganisatio11e11 för budgetåret 1994/95 anvisar ett 

ramanslag på 9 641 611 000 kr. 

B 6. Utlänningsärenden 

1994/95 Nyu anslag (förslag) 89 000 000 

Regeringens överväganden 

Statens invandrarverk har i sin anslagsfrnmställning avseende budgetåret 
1994/95 bl.a. föreslagit att lnvandrnrverket övertar ansvaret för verk
stiillighet av avlägsnandebeslut (se även bil. 12, avsnitt D. Invandring 
m.m. och avsnitt 5.5 Asylverksamhet i denna bilaga). Regeringen är för 
närvarande inte beredd att ta slutlig ställning till förslaget. Frågan 
behöver utredas närmare både vad gäller ansvaret för verkställighet och 
an~varet för finansiering av kostnader för polismyndigheternas arbete 
med utlänningsärenden, innan regeringen kan ta ställning till förslaget. 
1 avvaktan härpå föreslår regeringen att en avräkning görs från anslaget 
B 5. Lokala polisorganisationen avseende polisens kostnader för utlän
ningsärenden, exklusive polismanslöner, och att moLwarade medel förs 
upp under dt nytt anslag B 6. Utlänningsärenden. Mot bakgrund av 
fluktuationen inom asylverksamheten vad gäller antalet asylsökande 
föreslår regeringen att polisens kostnader, undantaget löner till poliser, 
anvisas förslagsvis. Det bör ankomma på Rikspolisstyrelsen att tillse att 
uppföljningssystemet för polismyndigheternas arbete med utlännings
verksamhet vidareutvecklas. 

Fiirslag till riksdagsheslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Utlii1111i11gsiiremlen för budgetåret 1994/95 anvisar ett 

förslagsanslag på 89 000 000 kr. 
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C. ÅKLAGARV ÄSENDET 

Åklagarväsendets uppgifter och organisation 

Åklagarväsendet har tillsammans med övriga delar av rättsväsendet 
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. Strnfflagstiftningen har 
självfallet den största betydelsen för åklagarverksamheten. 

Riksåklagaren är under regeringen högste åklagare och leder åklagar
verksamheten i riket. Riksåklagaren är också centrnl förvaltningsmyndig
het för åklagarväsendd. Riksåklagarens kansli är för närvarande 
organiserat på två byråer, kanslihyrån och till!>ynsbyrån. Härutöver finns 
personal för Riksåklagarens åklagarverksamhet i Högsta domstolen. 
Sammanlagt finns ca 50 personer anställda hos Riksåklagaren. 

För åklagarverksamheten är landet indelat i I 3 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 åklagaror
ganisationen. Överåklagarna i dessa tre distrikt fullgör i princip samma 
uppgifter som överåklagarna vid regionåklagarmyndigheterna. 

Härutöver finns Stat..<>åklagarmyndighet 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. Dessa åklagare utreder främst omfattande ekonomisk brottslig
het. 

Sammanlagt tjänstgör ca 1 300 personer inom åklagarväsendet. 

Åklagarväsendets framtida organisation m.m. 

Som frnmgår av inledningsavnittet (jfr avnsitt 4.2) har regeringen tagit 
ställning till de organisatoriska förslagen som Åklagarutredningen lämnat. 
Regeringens bedömning är att åklagarväsendets organisationsstruktur på 
lokal och regional nivå inte skall förändras. Detta ställningstagande 
medför emellertid att frågan om åklagardistriktens indelning och 
dimensionering m.m. kräver ny belysning. Regeringen har därför i 
november 1993 givit Riksåklagaren i uppdrng att se över indelningen i 
åklagardistrikt m.m. Uppdrnget bör redovisas senast den 1 september 
1994. 

I det inledande avsnittet redogörs även för regeringens syn på Riks
åklagarens framtida roll och organisation. Regeringens bedömning i dessa 
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avseenden är bl.a. att metodutvecklingsfrågorna måste lyftas fram och att 
detta bl.a. bör ta sig uttryck i att en särskild funktion härför tillskapas, 
att tillsyn~"Verksamheten i viss utsträckning bör ändra inriktning samt att 
uppgifts- och anvarsfördelningen mellan tjänsterna som riksåklagare och 
biträdande riksåklagare bör tydliggöras. 

Under 1993 har regeringen bl.a. inrättat en tjänsteförslagsnämnd för 
åklagarväsendet, infört skicklighetskriteriet vid tillsättandet av samtliga 
ordinarie åklagartjänster, avskaffat det s.k. vitsordssystemet till förmån 
för inhämtande av referenser samt infört en rätt för åklagare att närvarn 
i polisstyrelsen (jfr avsnitt 4.2). 

Genom en ändring i polisförordningen beslutar länsstyrelsen numern om 
indelningen i polisdistrikt m. m. Riksåklagaren har därför i reglerings
brevet för 1993/94 fått i uppdrng att följa upp och redovisa konsekven
serna för åklagarväsendet av att polisdistriktsindelningen ändrns. En 
första rapport skall inges vid årsskiftet 1993/94. Uppdraget skall 
slutredovisas den I september 1994. 

Riksåklagaren och Rikspolisstyrelsen har på regeringens uppdrng i 
december 1993 redovisat vilka åtgärder som vidtagit<> med anledning av 
Riksrevisionsverket<; rnpport (F 1992:36) Effektivare brottsutredningar. 
I RRV:s rapport behandlas bl.a. frågor om bättre samarbete mellan polis 
och åklagare och om ökade insatser från åklagarnas sida vid internut
bildning inom polisen. Riksåklagaren har i sin del av redovisningen i allt 
väsentligt instämt i de uttalanden som RRV gjort i dessa delar (jfr 
anslaget B. Poli&"Väsendet avsnitt 5.2). När det gäller arbet<;metoder i 
utredningsverksamheten pekar Riksåklagaren särskilt på den s.k. snatteri
kampanjen som Riksåklagaren och Rikspolisstyrelsen gemensamt bedrivit 
under oktober 1992 - mars 1993 och som bl.a. medfört förbättrade 
arbetsrutiner. 

Decemraliserat budgetansvar 

Riksåklagaren har sedan den I juli 1992 decentrnliserat budgetan&"Varet 
till regional nivå. Detta innebär att samtliga regionåklagarmyndigheter, 
åklagarmyndigheterna i Stockholm, Göteborg och Malmö samt Stat<;
åklagarmyndigheten för speciella mål i princip an&"Varnr för alla medel 
som disponeras inom anslaget C 2. Åklagarmyndigheterna. Riksåklagaren 
har i september 1993 på regeringens uppdrng i en rnpport redovisat 
erfarenheterna och effekterna av decentraliseringen. Av rapporten 
frnmgår att erfarenheterna är mycket positiva och att budgetdecentrnlise
ringen har inneburit att kostnadsmedvetandet ökat, att beslutsvägarna 
kortats samt att administrntiva rutiner m. m. ifrågasatt<; i syfte att öka 
effektiviteten. Det anges också att budgetansvaret medfört en ökad 
arbeL<>belastning för överåklagarna. 

Förlängd budgetperiod 

Åklagarväsendet har sedan budgetåret 1991 /92 en ny treårig budget mm. 
Detta innebär att verksamhetens inriktning och medelstilldelningen för 
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åklagarväsendet i princip 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. Regeringen har den 17 juni 1993 
beslutat att dessa riktlinjer skall utsträckas till att omfatta även budgetåret 
1995/96. 

Åklagarna och ha11dliigg11i11ge11 av s.k. eko-mål 

Riksåklagaren har i anslagsframställningen och i en senare inkommen 
skrivelse hemställt om kraftigt utökade resurser för bekämpning av den 
ekonomiska brottsligheten. Riksåklagaren konstaterar att antalet s.k. eko
mål ökat under den senaste tiden och han bedömer att målen sannolikt 
kommer att öka ytterligare till såväl antal som omfång. Riksåklagaren 
anser att åklagarkapaciteten på detta område inte längre är tillräcklig och 
att åklagarväsendet är på väg att bli den trånga sektorn. 

Riksåklagaren har på regeringens uppdrag i november 1993 lämnat en 
redovisning av erfarenheterna av verksamheten i Riksåklagarens 
arbetsgrupp för utredning av brott inom bank- och finan~världen (Riks
åklagarens Specialoperation, RÅSOP). I redovisningen finns bl.a. en 
beskrivning av hur arbetet lagts upp. Riksåklagaren gör den bedömningen 
att gruppens arbete utgör ett mycket värdefullt inslag i granskningen av 
de stora kreditförlusterna i banksystemet. 

Årsredovis11i11g m.m. 

Riksåklagaren har avlämnat en årsredovisning för budgetåret 1992/93. 
Riksrevision!>verket (RRV) har medgivit att Riksåklagaren får tillämpa 
bokföringsförordningens äldre bestämmelser för årsbokslut. Årsredovis
ningen består därför av en balansräkning, en anslagsredovisning och en 
resultatredovisning. Fr.o.m. budgetåret 1993/94 kommer kraven i 
bokföringsförordningens nya lydelse att kunna tillgodoses. 

RRV:s revisionsberättelse innehåller inga invändningar. Vid be
dömningen av resultatredovisningen använder RRV inte begreppet rätt
visande. Enligt RRV strider dock inte informationen i resultatredovis
ningen mot av RRV kända förhållanden. 

Vid utgången av budgetåret 1992/93 fanns ett anslagssparande på 
sammanlagt 20,3 mkr. Besparingen anges delvis vara en följd av en 
allmän försiktighet från överåklagarnas sida under det första året med 
eget, fullständigt budgetansvar. En stor del av beloppet uppges ha 
uppkommit genom aktiva besparingsåtgärder som bl.a. reserverats för 
åtgärder på ADB-området. 

Riksåklagaren saknar för närvarande nödvändiga förut<>ättningar att ta 
fram ett rättvisande produktivitetsmått. Riksåklagaren har ändå försökt 
att med hjälp av befintligt material redovisa produktivitetsutveckling 
m.m. Med den s.k. M-metoden som grund anges produktiviteten ha ökat 
med över 30 % under perioden 1989/90 - 1992/93. 

Av årsredovisningen framgår också att arbet<>bördan ökat kraftigt. 
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Antalet inkommande mål som rör allvarligare brott har ökat med totalt 
19 % under de senaste 5 åren. Under samman period har arbetsbalanser
na ökat med mer än 25 % . Det senaste året har antalet inkommande mål 
till regionåklagarmyndigheterna ökat med 30 % samtidigt som balansen 
ökat med 50 % . 

I årsredovisningen finns även uppgifter om utbildningsaktiviteter. 
I samband med inlämnandet av årsredovisningen har Riksåklagaren 

redovisat ett regeringsuppdrag avseende utvecklandet av metoder för att 
på ett ändamålsenligt sätt mäta prestationer och produktivitet i åklagar
verksamheten. I rapporten lämnas en beskrivning av metoden. Metoden 
är i första hand avsedd att mäta prestationer och produktivitet. Även 
arbetsbelastningen skall kunna mätas med hjälp av metoden. 

Riksåklagaren har på regeringens uppdrag också ingivit en ADB-plan 
i samband med årsredovisningen. Av denna framgår bl.a. att ca 60 % av 
personalen inom åklagarväsendet nu har ADB-stöd i sin verksamhet samt 
att målsättningen fortfarande är att både åklagare och administrativ 
personal senast vid utgången av år 1994 skall förfoga över egna 
persondatorer. Det pågår även ett projekt för utvecklandet av ett ADB
baserat brottmålsdiarium för åklagarväsendet. 

Regeringens bedömning 

Som redan framgått av inledningsavsnittet bör frågor rörande meto
dutveckling ges en betydligt mer framskjuten plats inom åklagarväsendet 
(jfr även avsnittet under anslaget C 1. ). 

Det är oundgängligen nödvändigt att alla myndigheter på alla nivåer 
inom åklagarväsendet fortlöpande bedriver ett målmedvetet effektivise
ringsarbete. 

Det är nödvändigt att öka antalet åklagare som handhar mål om 
ekonomisk brottslighet (jfr nedan under anslaget C2.). 

Det är angeläget att en forL<;att saL'>ning sker av ADB-utbyggnaden och 
att den tidsplan som anges i ADB-planen hålls. 

Chefäutvecklingsfrågorna bör ges en ökad prioritet. 
Det är av grundläggande betydelse för hur effektivt och fnimgångsrikt 

den brottsutredande verksamheten kan bedrivas att det finns ett väl 
fungerande samarbete mellan polisen och åklagarna, vilka ju har en 
ledande roll i detta. Denna fråga behandlas även av Åklagarutredningen 
som anger att formerna för samverkan i löpande prioriteringsfrågor, i 
metodfrågor, i enskilda ärenden och beträffande utbildning behöver 
utvecklas på alla nivåer. Detta gäller även rutiner och förenklade 
handläggningsformer. I stor utsträckning borde överåklagarna och 
länspolismästarna själva kunna bedriva detta arbete. Det bör emellertid 
ankomma på Riksåklagaren att i samråd med Rikspolisstyrelsen ange 
riktlinjer och vidta de åtgärder som bedöms nödvändiga för att tillse att 
detta arbete kommer till stånd utifrån den funktionsfördelning mellan 
åklagare och polis som följer av främst rättegångsbalken (jfr anslaget B. 
Polisväsendet avsnitt 5.2). 

Det ökade tillflödet av mål till åklagarmyndigheterna och den ökade 
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målbalansen måste även fortsättningsvis följas noga. Kraftfulla insatser 
bör, som nyss sagt<>, göras för att hitta rationella arbel<>metoder m.m. 
utan att ge avkall på rättssäkerheten. Införandet av ADB-teknik, 
metodutveckling, erfarenhetsseminarier och kompetenshöjande åtgärder 
utgör exempel på sådana åtgärder. En adekvat verksamhetsplanering och 
ett förverkligande av chefsrollen kan också bidra till en ökad effektivitet 
i verksamheten. Indelningen i åklagardistrikt och en korrekt dimensione
ring av myndigheterna är naturligtvis viktiga utgångspunkter även i dessa 
sammanhang (jfr ovan). 

Regeringen konstaterar slutligen att RRV inte hatt några invändningar 
i revisionsberättelsen och att resultatinformationen i årsredovisningen 
avsevärt förbättrats i förhållande till den föregående årsredovisningen. 
Information~värdet i årsredovisningarna framöver kommer säkert att öka 
ytterligare i takt med att den nya prestationsmätningsmetoden tas i bruk 
och diarierna datoriseras. 
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C 1. Riksåklagaren 

1992/93 Utgift 

1993/94 Anslag 

1994/9 5 Förslag 

Riksåklagaren 

21 493 3111 

23 468 000 

27 528 000 

Riksåklagaren begär att innevarnnde års rnm reellt räknas upp med 1, 7 
mkr för att möjliggörn satsningar på metodutveckling m.m. Dessutom 
begärs att 1,5 mkr överförs från anslaget C 2. Åklagarmyndigheterna till 
anslaget Cl. Riksåklagaren för att förstärka den centrnla ADB-organisa
tionen. 

Regeringens överväganden 

Som frnmgått av det som sagts tidigare är det regeringens avsikt att 
myndigheten skall organiserns om fr.o.m. den 1 juli 1994 och att 
metodutvecklingsfrågoma i samband härmed ges en frnmskjuten plats. 
Detta innebär i prnktiken att den juridiska verksamheten vid myndigheten 
måste förstärkas. Mot bakgrund av detta finns det skäl att frångå den 
ekonomiska planeringsrnm som gäller för budgetperioden. 

Regeringen biträder Riksåklagarens förslag till anslagsberäkning för 
budgetåret 1994/95. Detta medför att Riksåklagaren bör anvisas ett 
r.imanslag på 27 528 000 kronor inklusive pris- och löneomräkning och 
diverse tekniska justeringar. 

Under återstoden av budgetperioden innebär detta att planeringsrnmen 
bör uppgå till följande. 

Budgetåret 1994/95 
27 528 000 kr 

Budgetåret 1995/96 
27 528 000 kr 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Riksåklagaren för budgetåret 1994/95 anvisar ett rnmanslag 

på 27 528 000 kr. 
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C 2. Åklagarmyndigheterna 

1992193 Utgift 

1993/94 Anslag 

1994195 Förslag 

Rik..'iåklagaren 

524 427 803 

527 831 000 

554 948 000 

Riksåklagaren begär att innevarande års ram reellt räknas upp med drygt 
24 mkr. I detta belopp ingår bl.a. medel för 30 nya eko-åklagare (16,3 
mkr). En stor del av beloppet (7 ,8 mkr) avser en överföring från 
polisväsendets anslag avseende medel för s.k. sambrukskostnader. 

Regeringens överväganden 

Regeringen har tidigare konstatemt att tillströmningen av mål till 
åklagarmyndigheterna samt handläggningstider och målbalanser fortsatt 
att öka. Redan i förra årets budgetproposition uttryckte justitieministern 
att denna utveckling ingav oro. Till detta skall läggas att åklagarväsendet 
på grund av bristande resurser riskerar att bli den trånga sektorn vid 
utredning av ekonomisk brottslighet. 

Det framstår som uppenbart att åklagarväsendet måste tillföras resurser 
för att möjliggöra en ökad satsning på bekämpandet av ekonomisk 
brottslighet. Av det skälet bör ramen förstärkas med 16,3 mkr. 

Riksåklagarens förslag i övrigt kan inte biträdas. 
I ramen ingår även 2 mkr som kompensation för den ökade arbetsbe

lastningen som kan förväntas i anledning av den ändrade lagstiftningen 
om rattfylleri. 

Det nu sagda medför att Åklagarmyndigheterna bör anvisas ett 
ramanslag på 554 948 000 kronor inklusive pris- och löneomräkning och 
diverse tekniska justeringar. 

Under återstoden av budgetperioden innebär detta att planeringsrnmen 
bör uppgå till följande. 

Budgetåret 1994/95 
554 948 000 kr 

Budgetåret 1995/96 
554 948 000 kr 

Förslag till rik..'idagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Åklagarmyndigheterna för budgetåret 1994/95 anvisar ett 

ramanslag på 554 948 000 kr. 
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D. DOMSTOLSVÄSENDET M.M. 

Allmänt om reformarbetet och budgetramarna 

Som inledningsvis behandlal~ (avsnitt 4.1 och 4.3) pågår för närvarande 
ett omfattande reformarbete inom domstolsväsendet. Arbetet syftar till att 
på annat sätt än att bara öka resurserna till domstolsväsendet, så långt 
som möjligt bemästra de stora problem som en i det nännaste oavbruten 
ökning av måltillströmningen till domstolarna har medfört. Med 
anledning av en exceptionell ökning av bl.a. de inkommande tvistemålen 
till de allmänna domstolarna har regeringens ambition att inte i någon 
större utsträckning förändra domstolarnas resurser innan reformarbetet 
blivit genomfört inte kunnat hållas. Domstolarnas resurser måste därför 
nu åtminstone tillfälligt förstärkas. Denna fråga behandlas närmare längre 
fram. Med hänsyn till pågående reformarbete inom domstolsväsendet, 
vilket berör såväl domstolarna som Domstoli.verket, har emellertid 
regeringen i regleringsbrevet för domstol!.väsendet för budgetåret 
1993/94 uttalat att det inte har funnits skäl att göra en fördjupad 
budgetprövning för den nya budgetperiod som skulle börja löpa 
budgetåret 1994/95. De riktlinjer för verksamheten som som gäller för 
innevarande period skall därför gälla även för budgetåren 1994/95 och 
1995/96. 

Årsredovisning 

Domstol!.verket har inkommit med en fullständig årsredovisning för 
budgetåret 1992/93 avseende såväl sin egen verksamhet som verksam
heten inom domstolsväsendet. Riksrevision~verket har avgivit en 
revisionsrapport. Rapporten innehåller en invändning mot årsredovis
ningen. Frågan redovisas närmare under anslaget D2. Domstolarna 
m.m. 

D 1. Domstolsverket 

1992/93 Utgift 

J 993/94 Ansl11g 

1994/95 Förslttg 

59 878 555 

62 885 000 

65 328 000 

Domstolsverket är central förvaltningsmyndighet för de allmänna dom
stolarna, de allmänna förvaltningsdomstolarna, Bostadsdomstolen, 
arrende- och hyresnämnderna, Försäkringsöverdomstolen, Rättshjälps
myndigheten och de allmänna advokatbyråerna. Domstolsverket har också 
bl.a. 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 personalan~varsnämnd. 
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Från anslaget betalas också kostnaderna för verksamheten vid Notarie
nämnden och Tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet. 

Personal 

Antalet anställda i Domstolsverket var den 30 september 1993 167 
personer, varav 30 tillhör beredningsgruppen för fastighetsdata. 

Årsredovisningen 

Domstolsverkets årsredovisning för budgetåret 1992/93, såvitt avser 
verkets interna arbete, visar bl.a. hur verksamheten har bedrivits under 
budgetåret, hur kostnaderna för densamma har fördelat sig på de olika 
verksamhetsområden som verket har bestämt och hur det ekonomiska 
utfallet av verksamheten har blivit. 1 sistnämnda avseende visar års
redovisningen att utgifterna för verksamheten understeg intäkterna med 
6 177 792 kr. Riksrevision!>-verket har inte haft någon erinran mot 
årsredovisningen i denna del. 

Domstolsverket 

Domstolsverket yrkar i sin förenklade anslagsframställning att anslaget 
för budgetåret 1994/95 i huvudsak skall vara oförändrat i förhållande till 
föregående budgetår. Den förändring som yrkas, förutom sedvanliga pris
och lönekostnadsuppräkningar, är att anslaget D l Domstob-verket skall 
tillföras 300 000 kr från anslaget D2 Domstolarna m.m. till följd av en 
teknisk justering. 

Regeringens iiverväganden 

DomstolsverkeL<> framtid har behandlaL'> i prop. 1993/94: 17 Förvaltningen 
inom domstol!>-väsendet. I propositionen föreslås bl.a. att den admini
strativa centralmyndigheten för domstolsväsendet skall få en annorlunda 
ledningsform på så sätt att myndigheten skall ledas av en styrelse 
bestående främst av personer som hämtats från domstolsväsendet. 
Riksdagen har antagit propositionens förslag i den del det berör sam
mansättningen av styrelsen (bet. i 993/94:JuU 10, rskr. 1993/94:98). 
Justitieutskottet har därvid anfört hl.a. att det delar regeringens upp
fattning att att domstolarnas inflytande över ledningen av den admini
strativa centralmyndigheten måste förstärkas som ett led i domstolsvä
sendets ökade självförvaltning, ett uttalande som riksdagen har anslutit 
sig till. Det innebär att bl.a. fackliga representanter inte längre skall ingå 
i styrelsen för Domstob-verket vilken i stället skall bestå av personer 
huvudsakligen hämtade från domstolarna. Styrelsen skall däremot som en 
konsekvens av riksdagens ställningstagande till propositionen inte ta ett 
större ansvar för ledningen av myndighetens verksamhet än vad som för 
närvarande följer av verksförordningen (1987: 1100). Med den samman
sättning styrelsen nu får är det emellertid naturligt att den som ett led i 
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strävandena att öka domstolarnas inflytande över ledningen av Domstols
verket tar en mer aktiv del i arbetet att leda verket, även om dess 
beslutsfunktioner inte blir större än tidigare. Stöd för en sådan aktiv roll 
för styrelsen finns i bestämmelserna i 11 och 12 §§ verksförordningen. 
Reglerna innebär en skyldighet för styrelsen att fortlöpande pröva om 
verksamheten i myndigheten bedrivs effektivt och i överensstämmelse 
med syftet för verksamheten och att biträda myndighetens chef och 
föreslå denne de åtgärder som styrelsen finner motiverade. Det är alll<;å 
fråga om att styrelsen i den nya sammansättningen tar till vara tanken 
bakom denna inom mmen för nuvarande ledningssystem. 

I propositionen behandlas också frågan om Domstolsverkets framtida 
arbetsuppgifter och arbetsfördelningen mellan domstolarna och den 
administrativa centralmyndigheten. I propositionen förutskickas inte några 
genomgripande förändringar härvidlag. Myndigheten skall således även 
i fortsättningen vara administrativ centralmyndighet för domstol&väsendet 
med de beslutsbefogenheter detta för med sig. Den skall också syssla 
med utvecklingfrågor inom domstolsväsendet och även viss serviceverk
samhet. I propositionen anges vissa huvudprinciper efter vilka man i 
framtiden bör fördela arbel<>uppgifter mellan den administrativa centml
myndigheten och de enskilda domstolarna och vederbörande förvaltnings
myndigheter. En ny arbetsfördelning som skisseras i propositionen 
kommer att föra med sig att en del arbetsuppgifter som idag utförs av 
Domstol~verket skall övertas av domstolarna, antingen på så sätt att de 
direkt utför uppgiften själva eller genom att de låter centmlmyndigheten 
utföra arbetet för deras räkning mot avgift. Domstolsverkets ledning skall 
enligt tankarna i propositionen under våren 1994 utarbeta förslag till 
närmare verksamhetsinriktning och organisation av myndigheten i syfte 
att myndigheten skall kunna börja arbeta i nya former fr.o.m. den 1 juli 
1994. Riksdagen har ställt sig bakom det som Justitieutskottet i sitt 
betänkande har uttalat om att utskottet ställer sig positivt till att så 
mycket som möjligt av beslutsbefogenheter och ansvar för de löpande 
arbel<;uppgi fterna decentraliseras till domstolarna. Dessa organisatoriska 
förändringar bör bl.a. av den anledningen genomföras som planerat. 
Regeringen kommer därför att så snart som möjligt i början av nästa år 
att ge Domstol&verkel<> ledning erforderliga uppdrag för att kunna 
utforma förslag till organisation och arbetssätt på det sätt som nyss sagts. 

En effekt av av en ny organisation och nya arbetsformer för verket 
torde bli att vissa resurser som idag tillkommer Domstobverket redan 
från och med nästa budgetår måste föras över till domstolarna och 
vederbörande förvaltningsmyndigheter. Hur stora dessa resursbehov 
kommer att vant går inte att exakt uttala sig om innan förslagen är 
framlagda. Med ledning av vissa utredningar som tidigare gjorts av 
Domstolsverket i fråga om att decentralisera både beslutsfunktioner och 
administrativa uppgifter kan man dock sluta sig till att det knappast kan 
bli ifråga om ett större belopp än 10 miljoner kronor under nästa 
budgetår. Regeringen avser att återkomma till denna fråga under år 1994. 

Med hänsyn till det anförda och till följd av tekniska justeringar och 
omföringar bör anslaget under budgetåret uppgå till 65 328 000 kr. 
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Förslag till riksdagsbeslut Prop.1993/94: 100 
Bilaga 3 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Domstolsverket för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag 

på 65 328 000 kr. 

D 2. Domstolarna m. m. 

1992/93 Utgift 

1993/94 Anslag 

1994/95 Förslag 

2 376 922 635 

2 429 726 000 

2 533 88H 000 

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, varav 13 för 
allmänna mål och 2 för vatten- och fastighetsmål), Göta hovrätt (5 
avdelningar), Hovrätten över Skåne och Blekinge (5 avdelningar), Hov
rätten för Västra Sverige (6 avdelningar), Hovrätten för Nedre Norrland 
(2 avdelningar) och Hovrätten för Övre Norrland (2 avdelningar). 

Högsta domstolen är överrätt i de mål som överklagas från hovrätterna. 
Domstolen är indelad i två avdelningar. I domstolen finns 22 justitieråd. 
Tre av dessa tjänstgör för närvarande i Lagrådet. För Högsta domstolen 
finns ett särskilt kansli till vilket revisionssekreterare är knutna. 

Allmänna förvaltningsdomstolar är länsrättema, 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
rättema. Det finns fyra kammarrätter: Kammarrätten i Stockholm (9 
avdelningar, varav en extra avdelning), Kammarrätten i Göteborg (8 
avdelningar, varav en extra avdelning), Kammarrätten i Sund~vall (6 av
delningar, varav en extra avdelning, två avdelningar är lokaliserade till 
Umeå) och Kammarrätten i Jönköping (6 avdelningar, varav två extra 
avdelningar). Som tidigare anförts har riksdagen vid behandlingen av 
närmast föregående budgetproposition {prop. 1992/93: 100, bil 3, bet. 
1992/93:JuU24, rskr. 1992/93:289) ställt sig bakom nya principer för 
instansordningen i förvaltningsmål. Dessa principer, som regeringen 
kommer att lägga till grund för kommande förslag, innebär bl.a att 
tyngdpunkten i förvaltningsrättskipningen i framtiden kommer att 
förskjutas till länsrätterna. För att göra övergången vid kammarrätterna 
så smidig som möjligt har regeringen i regleringsbrevet för budgetåret 
1993/94 beslutat att göra om en avdelning på varje kammarrätt till en 
extra avdelning. 

Regeringsrätten är högsta allmänna förvaltningsdomstol. Regerings
rätten är överrätt i de mål som överklagas från kammarrätterna. 
Regeringsrätten avgör vidare mål om rätt<;prövning av vissa förvalt-
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ningsbeslut. Domstolen är indelad i tre avdelningar. I domstolen finns 18 
regeringsråd. Två av dessa tjänstgör för närvarande i Lagrådet. För 
Regeringsrätten finns ett särskilt kansli till vilket bl.a. regeringsrättssek
reterare är knutna. 

Försäkringsöverdomstolen prövar socialförsäkringsmål och mål enligt 
lagen om arbetslöshetsförsäkring som överklagas från kammarrätterna. 
I domstolen skall finnas minst fyra lagfarna och minst åtta andra 
ledamöter. 

Hyresnämnderna har till uppgift bl.a. att medla och vara skiljenämnd 
i hyrestvister samt avgöra vissa typer av sådana tvister. Arrendenämn
derna har motl>"Varande uppgift i arrendetvister. Flertalet av nämnderna 
har två eller tre län som verksamhetsområde. Hyresnämnderna 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 

Under budgetåret 1992/93 var medeltalet anställda inom domstolsväsen
det 6 875 personer. 

Årsredovisning 

Domstob"Verkets årsredovisning för budgetåret 1992/93, såvitt avser 
domstolarna och hyres- och arrendenämnderna, visar bl.a. hur verksam
heten har bedrivits under budgetåret, hur verksamhetens kostnader har 
fördelat sig på olika mål- och ärendekategorier och hur det ekonomiska 
utfallet av verksamheten har blivit. T sistnämnda avseende visar års
redovisningen att utgifterna understeg intäkterna med cirka 83,5 miljoner 
kronor. 

Riksrevisiom,"Verket har i sin revisionsberättelse anmält en invändning 
mot årsredovisningen. RiksrevisiomNerket uttalar sålunda att reservation
sanslaget D3. Utrustning till domstolar m.m. har i sitt ursprungliga skede 
överskridit<> under budgetåret med cirka 12 miljoner kronor. Därefter, 
anför Riksrevision~"Verket vidare, har en felaktig omföring gjorts så att 
ramanslag 02. Domstolarna m.m. har belastats. 

Domstolsverket har yttrat sig över revisionsinvändningen till Riks
revisionsverket och har i en skrivelse till regeringen hänvisat till detta 
yttrande och anfört att revisionsinvändningen inte kommer att föranleda 
någon åtgärd från Domstolsverkets sida. Av Dom.<;tob"Verkets yttrnnde till 
Riksrevisionsverket frnmgår bl.a. att reservationsanslaget D3. Utrustning 
till domstolar m. m., vilket upphört från och med budgetåret 1993/94, 
använt-. för bl.a. inredning och utrustning till nya lokaler inom domstols
väsendet. Under tidigare budgetår har en del av dessa utgifter, i den mån 
anslaget D3. Utrustning till domstolar m.m. inte räckt till, bekostats via 
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förvaltningsanslaget D2. Domstolarna m.m. Det finns enligt Domstols
verkets synsätt inga regler som hindrar att ramanslaget används till dessa 
ändamål. Mot detta förfarande har hittills inte heller riktats någon 
invändning från Riksrevisionsverkets sida. Att det för budgetåret 1992/93 
fördes över det belopp som påtalats i revisionsmpporten berodde på att 
det på grund av nedgången i byggkonjunkturen redan under det bud
getåret kom att utföras ett antal beställningar vilka man hade räknat med 
skulle komma till utfömnde senare. Utgiftens nödvändighet är inte 
ifrågasatt. Budgetläget på ramanslaget D2. Domstolarna m.m. var under 
budgetåret sådant att utgiften väl rymdes inom detta. 

Domstolsverket 

Domstolsverket yrkar att anslaget för budgetåret 1994/95 - i förhållande 
till vad som anvisats för innevarande budgetår och förutom sedvanliga 
tekniska uppräkningar - tillförs sammanlagt drygt 82 miljoner kr. 
Ökningen avser främst personalförstärkningar med anledning av ökad 
måltillströmning och stora balanser vid såväl de allmänna domstolarna 
som de allmänna förvaltningsdomstolarna, och förstärkning av resurserna 
för personalutbildning. 

Regeringens överväganden 

Årsredovis11i11ge11 

Det anslag som överskridits har upphört från och med innevarande 
budgetår. Det finns inte heller i övrigt någon anledning till anmärkning. 
Regeringen har därför inte skäl att kräva att någon åtgärd skall vidtas 
från Domstobverkets sida med anledning av revisionsinvändningen. 

M ålutveckli 11 gen 

Av tabellerna på s. 157 och framåt framgår hur arbetsbelastningen på 
domstolarna och hyres- och arrendenämnderna huvudsakligen har 
utvecklats under senare år. Här ges vissa kompletterande upplysningar 
om arbetsläget. 

De allmä1111a domstolarna m. m. 

Arhetsläget vid de allmänna domstolarna är ansträngt. Detta beror främst 
på en stadigt ökande måltillströmning, under det senaste året framför allt 
på tvistemålens område. 

Målutvecklingen för 1i11gsrättemas del under de senare åren framgår av 
tabellen i bilagan med statistiska uppgifter om verksamheten inom 
rättsväsendet. Av statistiken kan utläsas att antalet inkommande mål 
stadigt har ökat under de senare åren. Ökningen planade ut under år 1992 
men har ånyo skjutit fart. En prognos som bygger på statistiken för det 
första halvåret 1993 pekar på en ökning av antalet inkommande mål till 
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tingsrätterna år 1993 med 20 000 - 23 000 mål. Detta innebär en ökning 
med 12 - 14 procent. Av denna ökade måltillströmning utgör barn drygt 
2 000 mål brottmål. Resten är tvistemål, huvudsakligen sådana som 
börjat hos kronofogdemyndighet som betalningsföreläggande och som 
antingen har hänskjutits till rättegång eller har blivit föremål för 
återvinning vid tingsrätt. 

För hovrätternas del kan också utläsas en oavbrutet ökande tillström
ning av alla typer av mål. Under det att tingsrätternas måltillströmning 
tillfälligt avtog under 1992 fick hovrätterna detta år vidkännas en ökning 
på hela 18 procent. Sålunda ökade antalet inkomna mål till hovrätterna 
från cirka 22 000 år 1991 till cirka 26 000 år 1992. Prognoser som 
bygger på siffror avseende första halvåret 1993 tyder på att ökningen 
fort<;ätter men inte i samma höga takt. Hovrätterna förväntas få in drygt 
28 000 mål under 1993, vilket innebär en ökning jämfört med 1992 med 
knappt 8 procent. Av Domstolsverket<; årsredovisning kan utläsas att 
frekvensen överklagade mål från tingsrätterna till hovrätterna ökat under 
de senaste tre åren och är för närvarnnde 13,7 procent av de vid 
tingsrätterna avgjorda målen. 

Både tingsrätter och hovrätter har storn arbetsbalanser. Hovrätternas 
balanser ökade krnftigt under 1992 eftersom måltillströmningen ökade 
ovanligt mycket det året. Hovrätterna har enligt tillgänglig statistik inte 
kunnat arbeta av detta under 1993. Balanserna håller sig därför på en 
alltför hög nivå. De balansernde målens ålder i hovrätterna ger också 
anledning till oro. Från att tidigare ha visat tendenser till att sjunka har 
den genomsnittliga åldern på balanserade mål i hovrätterna ökat under det 
senaste budgetåret. Ökningen av balanserna är inte främst hänförlig till 
de allra äldsta målen vilket tyder på att hovrätterna har svårigheter att 
klara av den ökande arbetsbördan. 

För tingsrätternas del visar statistiken att dessa i stort sett har klarat av 
den ökade måltillströmningen utan att balanserna har blivit oproportionellt 
stora. Dock bör det påpekas att såväl balanserna som antalet inkommande 
tvistemål är ojämnt fördelade mellan tingsrätterna. 

Den ökning av antalet inkommande mål i Högsta domstolen som 
skedde under 1991 har fortsatt men under 1992 men i mindre omfattning. 
En markant ökning av antalet avgjorda mål har skett på senare tid vilket 
medfört att balanserna har minskat något. 

Arbetssituationen för hyres- och arre11de11iim11derna och Bostadsdom
stole11 är stabil. 

De allmii1111a förmlt11i11gsdomstolarna 

Vid liinsrätterna har antalet skattemål minskat avsevärt. Dock skall i det 
sammanhanget noteras att de större och besvärliga skattemålen inte hör 
till den kategori där minskningen till största delen skett. Det finns också 
skäl att anta att antalet skattemål i framtiden kommer att öka eftersom 
skattemyndigheterna kan förväntas öka sin avverkning av ärenden. 
Körkortsmålen visar också en liten minskning under senare tid. Däremot 
har de senast tillkomna målkategorierna, nämligen socialförsäkringsmål, 
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som började handläggas i länsrätterna den 1 juli 1991, och psykiatrimål, 
som tillfördes länsrätterna den 1 januari 1992, visat sig komma in till 
länsrätterna i en väsentligt större utsträckning än som var beräknad då 
reformerna genomfördes. Av de målbalanser som finns vid länsrätterna 
är enligt uppgift cirka hälften av målen sådana som är färdiga för 
avgörande. Molwamnde siffra vid tidpunkten för förra årets budget
proposition vara cirka en tredjedel. Den utvecklingen är oroande 
eftersom den tyder på att länsrätterna har !>"Vårt att hinna med att avgöra 
annat än de rena förtursmålen. 

Även arbetssituationen för kammarrätterna ger anledning till oro. 
Sedan år 1990 har antalet inkommande mål ökat. År 1992 inkom t.ex. 
över 20 procent fler mål till kammarrätterna än under år 1991. En 
prognos som grundas på antalet inkommande mål under första halvåret 
1993 visar på en fortsatt ökning av antalet inkomna mål med cirka 19 
procent jämfört med år 1992. Antalet mål i balans ökade hos kammar
rätterna med 50 procent mellan år 1991 och år 1992. Balansen var då 
cirka 24 000 mål. Den var lika stor vid utgången av första halvåret 1993. 

De nu omtalade förhållandena för länsrätterna och kammarrätterna 
avspeglar sig naturligtvis också delvis i Regeringsriittens arbetsbörda. 
Antalet inkommande mål ökar även där avsevärt. Regeringsrätten har 
dock genom att öka antalet avgjorda mål kunnat hålla balansökningen 
under kontroll. 

I Försäkringsöverdomstolen har sedan den 1 juli 1993 möjligheten att 
få överklaganden prövade efter ändringsdispens avskaffats. Regeringen 
räknar med att domstolen skall hinna arbeta ned de målbalanser som 
finns innan den upphör den 1 juli 1995 i sådan utsträckning att Rege
ringsrätten inte behöver överta ett svårhanterligt antal mål. 

Medelstilldelning m m 

Av det statistiska material som redovisas i tabellerna på s. 157 och 
framåt och av vad som nyss sagts framgår att arbet<;läget vid domstolarna 
är ansträngt och på vissa håll mycket ansträngt. Vid tingsrätterna har 
arbetsbelastningen på varje domare ökat år från är; Sett till antalet 
inkommande brottmål och tvistemål har arbetsbördan per domare 
utvecklaL"> så att år 1990 var antalet mål som varje domare skulle 
handlägga 205 stycken, år 1991 ökade antalet till 217 stycken, år 1992 
till 250 mål och prognosen slutligen för 1993 pekar på ett antal av 275 
mål. För hovrätternas del bör man tänka på att dessa under nästa år 
kommer att få vidkännas en kraftigt ökad måltillströmning till följd av det 
ökade antalet mål vid tingsrätterna. För de allmänna förvaltningsdoms
tolarnas del är också som framgått av det tidigare anförda arbets
situationen bekynunersam. I förra årets budgetproposition gavs en 
redogörelse för den utveckling som då hade varit ifråga om domstolarnas 
arbetsläge och de stom volymökningar som redan då hade inträffat med 
avseende på bl.a. inkommande mål och därav följande arbetsbalanser. I 
propositionen uttalades också att redan vad som då kunde redovisas ledde 
till att arbetsförhållandena vid domstolarna måste följas med största 
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uppmärksamhet. Sedan dess har utvecklingen bl.a. vad gäller antalet 
inkommande mål forl<;att. Om inte stora balansökningar skall bli följden 
av detta, måste antingen verksamheten rationaliseras eller resurserna 
ökas. Rationaliseringsarbetet pågår med stor kraft. Detta gäller inte minst 
inom de allmänna förvaltningsdomstolarna där regeringen räknar med att 
de reformer som skall genomföras i anslutning till Domstolsutredningens 
betänkande kommer att underlätta situationen och skapa ett visst utrymme 
för att föra resurser dit de bäst behövs. För de allmänna domstolarnas del 
finns inte utrymme för fullt lika genomgripande förändringar främst för 
att dessa domstolar redan nu har en i stort sett väl fungerande organisa
tion och en relativt väl avvägd målstruktur. De reformer som genomförts 
och skall genomföras inom det området kan därför inte helt avhjälpa den 
svåra arbetssituation som numera råder där. I 1992 års budgetproposition 
(prop. 1991/92:100, bil. 3) uttalades att den under lång tid successivt 
ökade ärendetillströmningen till i första hand hovrätterna och tings
rätterna måste - i avvaktan på Domstolsutredningens arbete - mötas med 
en tillfällig förstärkning av personalresurserna i dessa domstolar. Till 
följd av ställningstagandet tillfördes domstolarna 29 miljoner kronor för 
vart och ett av budgetåren 1992/93 och 1993/94. Sedan dess har den 
utveckling skett för vilken redogjorts tidigare och mot bakgrund av vilken 
Domstolsverket begärt en kraftig förstärkning av domstolsväsendets 
resurser. Det statsfinansiella läget och även andra skäl talar mot att 
förstärka resurserna för domstobväsendet i den ul<;träckning Domstols
verket nu begär. Dock bör resurserna å andra sidan inte nu minskas. 
Därför bör till domstolarna som en tillfällig förstärkning även för 
budgetåret 1994/95 anvisas ett engångsbelopp om 29 miljoner kronor. 

Som kompensation för den ökade måltillströmning som kan väntas i 
anledning av den ändrade lagstiftningen om rattfylleri och införandet av 
ett skuldsaneringsinstitut bör domstolarna tillföras 21 miljoner kronor. 

Inom Socialdepartementets område har genomförts lagstiftning med 
avseende på frågor om stöd och service till vissa funktionshindrade, 
ändrade bestämmelser om bostadsbidrag och om bostadsanpassningsbi
drag. Reformerna innebär bl.a. att de allmänna förvaltningsdomstolarna 
kommer att tillföras ett stort antal nya mål för överprövning. Lag
stiftningen har vad gäller bostadsanpassningsbidrag trätt i kraft den l 
januari 1993 och träder i resterande delar i krnft den 1 januari 1994. 
Detta medför kostnadsökningar för domstobväsendet med sammanlagt 
22,2 miljoner kronor per år. Riksdagen har tidigare, bl.a. i samband med 
behandlingen av kompletteringspropositionen, tillfört anslaget D2. Dom
stolarna det belopp som i detta avseende belöper på budgetåret 1993/94, 
eller 12,6 miljoner kronor (prop. 1992/93: 150 bil. 1:2 bet. 
1992/93:JuU38, rskr. 1992/93:438, prop. 1992/93:174, bet. 1992/93: 
BoU21, rskr. 1992/93:365). För budgetåret 1994/95 bör resterande 9,6 
miljoner kronor tillföras anslaget. 

Regeringen avser att inom kort förelägga riksdagen en proposition bl.a. 
med förslag att körkortsingripande skall beslutas av länsstyrelse, i stället 
för av länsrätt. Den föreslagna reformen kommer att innebära en minskad 
arbetsbörda för länsrätterna. Samtidigt kommer länsstyrelserna att behöva 
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tillförns ökade resurser för sina nya arbetsuppgifter. Dessa ökade resurser 
beräknas uppgå till 17, 1 miljoner kronor fr.o.m. budgetåret 1994/95 och 
till ytterligare 4,5 miljoner kronor fr.o.m. budgetåret 1995/96. Med 
anledning av kommande lagförslag bör 17, I miljoner kronor förns över 
från anslaget D2. Domstolarna m. m. till anslaget BI. Länsstyrelserna 
m. m. under trettonde huvudtiteln, under förutsättning att riksdagen 
beslutar i enlighet med lagförslaget. På moLwanmde sätt kommer 
regeringen att föreslå att ytterligare 4,5 miljoner kronor förs över från 
anslaget D2. Domstolarna m.m. till anslaget Bl. Länsstyrelserna m.m. 
för budgetåret 1995/96 i 1995 års budgetproposition. 

Av de justeringar och omföringar av teknisk natur som görs kan 
särskilt nämnas att utgifterna för resor inom domstolsväsendet överförs 
från förslagsanslaget F 5 Vissa domstolskostnader m.m. till anslaget D2. 
Domstolarna m. m. 

Mot bakgrund av det sagda bör ramanslaget D2. Domstolarna m.m. 
under budgetåret uppgå till 2 533 888 000 kronor. 

Förslag till riksdagsheslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Domstolarna m.m. budgetåret 1994/95 anvisar ett rnmanslag på 

2 533 888 000 kr. 

9 RiksduR<'ll /993f9.I. I sam/. Nr /(JO Bilaga 3 
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E. KRIMINALVÅRDEN 

1 Kriminalvårdens uppgifter och organisation 

Kriminalvårdens huvuduppgifter är att verkställa påföljderna fängelse och 
skyddstilbyn samt an~vara för övervakningen av villkorligt frigivna 
liksom för verksamheten vid häktena. Den nuvarande kriminalvår<lslag
stiftningen vilar i allt väsentligt på de principer som slogs fast genom 
1974 års kriminalvårdsreform. 

Basen i kriminalvånhverksamheten utgörs av anstalterna, häktena och 
frivårdsmyndigheterna. Anstalterna, som kan vara både öppna eller 
slutna, indelas i riks- och lokalanstalter. I oktober 1993 fanns det 18 
riksanstalter, 56 lokalanstalter, 31 häkten samt 53 frivårdsmyndigheter. 

Kriminalvårdsstyrelsen är central förvaltningsmyndighet för all 
kriminalvårdsverksamhet. Styrelsen är chefsmyndighet för sju geografiskt 
indelade regioner som var och en omfattar anstalter, häkten och fri
vårdsmyndigheter samt för den fr.o. m. den I januari 1994 inrättade 
Tnmsporttjänsten. I administrativt hänseende är styrelsen chefsmyndighet 
även för Kriminalvårdsnämnden och de 30 övervakningsnämnderna. 

De sju regionmyndigheterna skall bl.a. leda kriminalvården i regioner
na enligt Kriminalvårdsstyrelsens riktlinjer, stödja verksamheten vid de 
lokala myndigheterna och utöva tillsyn över deras verksamhet. 

2 Kriminalvårdens verksamhet 

2.1 Inledning 

Kriminalvårdsstyrelsen har för budgetåret 1994/95 lämnat en enkel 
anslagsframställning. I denna fön~slår styrelsen bl.a. att de verksam
hetsmål som regeringen fastslagit för budgetåret 1993/94 skall ligga fast 
även under budgetåret 1994/95. Regeringen anser att riktlinjerna i 1993 
års budgetproposition i allt väsentligt bör gälla även för budgetåret 
1994/95, dock med beaktande av de överväganden som redovisas i det 
följande. 

F ä11gelseutred11i 11ge11 

Den kommitte - Fä11gelseutred11i11ge11 - som tillsattes år 1992 för att göra 
en översyn av de principer och det regelverk som lades fast genom 1974 
års kriminalvårdsreform redovisade i augusti 1993 sitt huvudbetänkande 
Verkställighet av fängelsestraff (SOU 1993 :76). Fängelseutredningen har 
bl.a. föreslagit att Jagen om kriminalvård i anstalt skall ersättas med en 
ny lag om verkställighet av fängelsestraff. Kommitten anser vidare att 
den s.k. normaliseringsprincipen, som innebär att kriminalvårdens 
intagna har samma rätt till samhällets stöd- och vårdinsatser som andra 
medborgare, skall behållas. Kommitten framhåller behovet av ökad 
differentiering av intagna med hänsyn till bl.a. säkerhel<>aspekter, 
narkotikamissbruk och behandlingsbehov. Enligt kommitten bör emeller-
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tid närhel'>principen, som innebär att den dömde skall avtjäna strnffet i 
närheten av sin hemort, fortfarande äga viss betydelse med avseende på 
valet av anstalt. I betänkandet föreslås också åtgärder i syfte att motverka 
förekomsten av narkotika på anstalterna. Betänkandet har remissbe
handlats under hösten 1993 och förslagen bereds nu vidare inom Justitie
departementet. Regeringen har för avsikt att senare under året återkomma 
till riksdagen med förslag i denna del. 

Fängelseutredningen väntas inom kort redovisa sitt slutbetänkande, som 
kommer att ta upp behandlingen av intagna som är psykiskt störda och 
av män som är dömda för övergrepp mot kvinnor och barn. 

Ptigåe11de rariona/iseringsarbere 

Kriminalvården har under flera år ställts inför krnv på rntionaliseringar. 
Budgetåret 1994/95 är det fjärde året i det av statsmakterna beslutade 
fornåriga rntionaliseringsuppdrnget till Kriminalvårdsstyrelsen. Rationali
seringsarbetet innebär bl.a. reella besparingar och förändrnt arbetssätt för 
framför allt anstalts- och häktesorganisationen. 

2.2 Bcläggningssituationen vid anstalter och häkten 

Beläggningssituationen är mycket ansträngd inom både anstalt<;- och 
häktesorganisationen. Häktena har periodvis varit fullbelagda och ofta 
även överbelagda, samtidigt som anstaltsorganisationen varit fullbelagd. 

Anstalter 

Under år 1992 skedde en kraftig höjning av heläggningsnivån. Detta 
berodde i huvudsak på en ökning av antalet dömda med längre strafftider. 
Beläggningsstatistiken under hösten 1993 pekar mot en minst lika stor 
beläggning:sökning under detta år. Utvecklingen framgår av följande 
tabell, som visar antalet inskrivna i anstalt den I oktober åren 1991 -
1993, fördelade efter strafftidens längd. 
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Strafftid Inskrivna i anstalt den 1 oktober 

1991 1992 1993 Förändring till 

1992 1993 

< 4 mån 829 858 940 + 29 + 82 

4 mån < I år 935 987 I 064 + 52 + 77 

I år < 2 år 721 765 849 + 44 + 84 

2 år < 5 år 905 I 061 I 084 + 156 + 23 

5 år dlcr mer 549 635 770 + 86 +135 

Summa 3 939 4 306 4 707 +367 +401 

Det är ännu för tidigt att säga om beläggningsnivån under hösten 1993 
kommer att bli bestående. Antalet inskrivna med stnifftid två år eller mer 
ökar dock stadigt. Av tabellen framgår att denna grupp har ökat med 400 
intagna under de två senaste åren. Ökningstakten är högst inom gruppen 
dömda till fem år eller mer. Även den genomsnittliga strafftiden för 
denna grupp tendernr att bli längre. Statistik från Kriminalvårdsnämnden 
visar dessutom att de som dömts till fängelse i två år eller mer för 
särskilt allvarlig brottslighet, i ökad utsträckning får villkorlig frigivning 
först efter att två tredjedelar av strafftiden avtjänats. 

Brottsförebyggande rådet har uppskattat att den totalt utdömda 
fängelsetiden under år 1993 ökar med nästan 3 % . För år 1992 var 
mobvarande siffra ca 14 % . 

Effekten av de ändrade reglerna om villkorlig frigivning, som trädde 
i kraft den 1 juli 1993, bedöms inte ha påverkat beläggningsläget under 
hösten 1993 i någon nämnvärd ut~träckning. 

I 1993 års kompletteringsproposition har behovet av ytterligare an
stalt'>plat<>er till följd av beläggningsutvecklingen och reformen om 
villkorlig frigivning beräknat<> till omkring 940. I propositionen föreslogs 
en utbyggnad under perioden 1993/94 - 1995196 med omkring 870 
anstaltsplatser, varav omkring 700 slutna, till en driftkostnad av 390 
miljoner kronor. För åtgärder under budgetåret 1993/94 anvisade 
riksdagen i enlighet med förslag i propositionen 96,4 miljoner kronor. 

I anslagsframställningen för budgetåret 1994/95 har Kriminalvårdssty
relsen hemställt att totalt omkring l 040 platser, varav omkring 920 
slutna, skall tillförn.s under perioden 1993/94 - 1995/96. Härtill kommer 
enligt styrelsens bedömning 360 till 480 platser för det ökade behovet av 
anstalt'iplatser med anledning av ändntde regler för grovt rn.ttfylleri. 

Kriminalvårdsstyrelsen har i en skrivelse till regeringen i oktober 1993, 
med hänvisning till be\äggningsutvecklingen under året, anmält att det 
kommer att krävas ett betydande antal provisoriska platser under 
budgetåren 1993/94 och 1994/95. Styrelsen beräknar behovet till omkring 
500 plat'ier till en årlig driftskostnad av omkring 140 miljoner kronor. 
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Den pågående och planerade utbyggnaden av anstaltsorganisationen 
sker huvudsakligen genom till- och ombyggnader. Bland annat skall 
sammanlagt ett 15-tal paviljonger med vardera 24 - 32 platser uppföras 
vid befintliga anstalter. Vid kriminalvårdsanstalten Österåker planeras en 
tillbyggnad med 84 plaL<;er. Flertalet öppna platser kan tas i anspråk 
redan under budgetåret 1993/94. För de slutna platserna är byggtiderna 
längre. 

Häkten 

Sedan de nya reglerna om häktning trädde i kraft våren 1988 har 
medelantalet häktade ökat från omkring 635 under budgetåret 1986/87 till 
ca 1 040 under budgetåret 1992/93. Totalt ökade medelbeläggningen 
under samma period från ca 870 till närmare 1 300. Mellan budgetåren 
1991 /92 och 1992/93 steg beläggningsnivån vid häktena från 85 till 95 
% . Detta har medfört en besvärande överbeläggning vid vissa häkten. En 
forL<;att mycket kraftig beläggningsökning har skett under hösten 1993. 
Den I november var beläggningen vid häktena totalt 1 583, varav 1 240 
var häktade. Anmärkas bör att antalet häktesplaL<;er vid samma tillfälle 
uppgick till 1 542. I sammanhanget kan nämnas att antalet förvarstagna 
enligt utlänningslagen, som under budgetåret 1992/93 var i medeltal 48, 
under hösten 1993 tidvis har uppgått till närmare 100. 

Under hösten 1993 har ett nytt häkte med 113 platser tagits i bruk i 
Malmö. För närvarande uppförs nya häkten i Örebro (65 platser), 
Huddinge (120 platser) och Uddevalla (40 platser). Under år 1993 har 
beslut fattats om utbyggnad av häktet i Jönköping med 26 plaL<;er och om 
ett nytt häkte i Halmstad med 40 platser. I kompletteringspropositionen 
aviserades ytterligare behov av häktesplatser. Samtidigt som nya häkten 
tas i bruk kommer ett antal anstaltsplatser som för närvarande används 
för häktade att återföras till anstaltsorganisationen. Dessutom kommer 
vissa tillfälliga häktesplatser att stängas. Det planerade nettotillskottet av 
häktesplatser under perioden 1993/94 - 1995/96 uppgår till omkring 300. 

Regeringens öven•äga11de11 

Regeringen delar Kriminalvårdsstyrelsens bedömning i fråga om behovet 
av ansta)t<;platser under de närmaste åren. Utvecklingen av antalet 
långtidsdömda talar dessutom för att planering av ytterligare en eller ett 
par slutna riksanstalter bör påbörjas. Med hänsyn till att ett stort antal av 
de slutna platser som ingår i utbyggnadsplanen kan tas i bruk först under 
budgetåret 1995/96, bör provisoriska åtgärder vidtas under budgetåret 
1994/95 såväl som under innevarande budgetår i den omfattning som 
styrelsen har föreslagit. Regeringen avser att senare under innevarande 
budgetår återkomma till riksdagen i fråga om medel för provisoriska 
åtgärder under budgetåret 1993/94. 

I sammanhanget bör också erinras om den tidigare nämnda försöks
verksamheten med intensivövervakning med elektroniska hjälpmedel som 
alternativ till fängelse. På sikt skulle denna form av intensivövervakning 
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kunna medverka till att beläggningstrycket på anstalterna minskar. 
Kriminalvårdsstyrelsen har av regeringen fått i uppdrag att förbereda 
försöhverksamheten i syfte att denna skall kunna påbörjas i juni 1994. 

2.3 Verksamheten vid arn;talter och häkten 

Kriminalvården har under några år fått särskilda medel för att höja 
säkerheten vid framför allt de slutna riksanstalterna. Säkerhetsarbetet har 
varit framgångsrikt på så sätt att de direkta rymningarna från anstalter 
och häkten har minskat. Trots detta är det viktigt att kriminalvården 
kontinuerligt strävar efter att ytterligare minska antalet rymningar. 
Häktena och de slutna anstalterna skall upprätthålla en hög grad av 
säkerhet, men även vid placeringar på öppna anstalter är det av vikt att 
särskilt betona säkerhel-;frågorna. Regeringen har med anledning härav 
gett Kriminalvårdsstyrelsen i uppdrag att närmare analysera rymningarna 
från i första hand de öppna anstalterna och då särskilt belysa avvägnings
problemen mellan säkerhel<;krav och övriga omständigheter som kan ha 
betydelse vid valet av anstaltsplacering. Uppdraget skall redovisas senast 
den 1 februari 1994. Även inför olika former av vistelser utanför anstalt 
är det viktigt att överväga säkerhel<;aspekten. 

Andelen narkotikamissbrukare inom kriminalvården har varit i stort sett 
oförändrnd under de senaste åren. Drygt 40 % av de intagna bedöms ha 
missbrukat narkotika tiden närmast före intagningen på anstalt. Regering
en anser att arbetet med att bekämpa narkotikamissbruket på anstalter och 
häkten bör prioriteras. Kriminalvården skall sträva efter att hålla anstalter 
och häkten fria från narkotika. Förutsättningarna att bekämpa drogmiss
bruk hänger dock samman bl.a. med möjligheterna till differentiering av 
narkotikamissbrukare. Arbetet med att motivern narkotikamissbrukare att 
underkasta sig behandling av adekvat vårdgivare bör intensifieras. I 
denna del ingår också åtgärder för att bekämpa spridningen av sjukdomen 
HIV/AIDS. 

Fängelseutredningen har i sitt betänkande Verkställighet av fänge\se
strnff också särskilt behandlat narkotikaproblematiken. Huvudtankarna i 
förslagen är att verksamheten skall planeras och 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. 
Förslagen bereds för närvarande och regeringen avser att senare under 
året återkomma till riksdagen med förslag i denna del. 

Inom kriminalvården bedrivs programverksamhet för olika kategorier 
av intagna. Ett program riktar sig till rattfyllerister och finns vid ett 
femtontal anstalter och vid ca 25 frivårdsdistrikt. Ett särskilt program för 
vålds- och sexualbrottslingar - benämnt Slagugglan - har påbörjats vid 
några anstalter och vid några frivårdsdistrikt. Narkotikamissbrukare 
differentieras till olika typer av behandlingsprogrnm utifrån bl.a. grad av 
missbruk och motivation. Regeringen anser att det brottsförebyggande 
arbetet har en betydelsefull roll inom kriminalvården. Under anstaltwis-
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telsen bör därför åtgärder som syftar till att förebygga återfall i brott 
prioriteras. I dessa avseenden har programverksamheten en given 
uppgift. Det är därför viktigt att programverksamheten intensifieras och 
utökas. 

I fråga om det brottsförebyggande arbetet bör nämnas att det inom 
ramen för det av regering och riksdag beslutade rntionaliseringsarbetct 
pågår ett utvecklingsarbete som syftar till att förändra vårdarens roll och 
arbetsformer. Ett system med kontaktmannaskap införs, d. v.s. ett system 
som baseras på att en vårdare är personlig kontaktperson med en eJler 
ftern intagna. Meningen är att kontaktpersonen skaJI ~vara för en 
väsentlig del av påverkansarbetet och ha kontinuerlig kontakt med de 
intagna för att på så sätt kunna påverka och medverka till att den intagne 
inte återfaller i brott efter frigivningen. I linje med detta skall vård- och 
tillsynspersonalen i större utsträckning vistas där de intagna finns, d. v.s. 
följa de intagna i olika aktiviteter under dagtid. Regeringen har i olika 
sammanhang ställt sig bakom denna utveckling och anser det fortsatt 
angeläget att förändringsarbetet fortskrider i den planernde riktningen. 

I sammanhanget kan erinras om regeringens strävan att öka stödet till 
brotL-;offren. I en inom Justitiedepartementet upprättad promemoria 
Brottsoffeifond föreslås således att en brottsofferfond skall inrättas 
fr.o. m. den 1 juli 1994 för att stärka brottsoffrens ställning. Justitiedepar
tementet har i en annan promemoria Liigre ersättningar till fiingelse
dömda, m.m. (dnr 93-2244) föreslagit att ersättningen till de intagna 
inom kriminalvården för arbete och annan sysselsättning skall sänkas med 
20 % eller med sammanlagt 12,4 miljoner kronor. Promemoriorna har 
remissbehandlats. Regeringen anser att ersättningen till de intagna inom 
kriminalvården bör sänkas i enlighet med förslaget samt att de medel som 
frigörs bör användas för att finansiern uppbyggnaden av en brotl<;offer
fond och andra åtgärder till stöd för brottsoffren. Regeringen återkommer 
till denna fråga under anslaget E 2. Kriminalvården. 

2.4 Frh'ården 

Frivårdsmyndigheterna har an~varet för övervakningen av villkorligt 
frigivna och till skyddstillsyn dömda personer, frigivningsarbetet vid 
lokalanstalterna samt ansvaret för det kurntiva arbetet vid häktena. Sedan 
den I juli 1992 har frivården hela ansvaret för personutredningsverk
samheten. 

Under budgetåret 1992/93 var medelantalet övervakade klienter per dag 
13 273. Av dessa var 7 802 dömda till skyddstillsyn, 4 194 villkorligt 
frigivna och I 277 intagna i anstalt med övervakare förordnad. Molwa
rande värden budgetåret 1991/92 var 13 32 I, 7 933, 4 087 och I 30 I. 
Nästan 40 % av dem med påföljden skyddstillsyn är dömda för till
greppsbrott som huvudbrott. 

I anslagsframställningen begär Krirninalvårdsstyrelsen ytterligare medel 
till frivården. Regeringen kan inte på grundval av anslagsframställningen 
bedöma frivårdens resultat. Det kan dock konstateras att frivården under 
budgetåret 1992/93 erhöll en kraftig medelsförstärkning som hade till 
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huvud::.)'fte att skapa förutsättningar för att hantera ett ökat antal skydds
tillsynsdömda. Det genomsnittliga antalet klienter under skyddstillsyn per 
dag minskade emellertid med omkring 130 mellan budgetåren 1991 /92 
och 1992/9 3. 

Efter det att försöksverksamheten med samhällstjänst nu pågått i hela 
landet under ett år uppgår antalet klienter med denna påföljd till omkring 
250. Antalet klienter per dag som är dömda till skyddstillsyn i form av 
kontrnktsvård har sedan påföljdskombinationen infördes den l januari 
1988 frnm till våren 1993 varit i genomsnitt omkring 350. Därefter har 
det skett en ökning till omkring 550. 

Det råder enligt Kriminalvårdsstyrelsen fortfarande stora skillnader 
mellan frivårdsdistrikten beträffande tillämpningen av kontrnklwården. 
Anledningen till dessa skillnader sägs vara att många kommuner inte är 
villiga att betala sin del av den behandling som kan ingå i kontrak~-vår
den. 

Som påpekades i förra årets budgetproposition är det inte tillfredsstäl
lande om valet mellan skyddstillsyn i form av kontrnktsvård och ett 
fängelsestraff är beroende av ekonomiska avgömnden som ligger utanför 
rättsväsendet. Det ingår i den tidigare nämnda Strnffsystemkommittens 
direktiv att undersöka vilka åtgärder som behöver vidtas för att säkerstäl
la att kontrak~-vård oberoende av praktiska problem skall stå öppen för 
alla som uppfyller de lagliga förutsättningar som gäller för påföljden. I 
avvaktan på utredningens förslag i denna del är det dock viktigt att fri
vården i sin personutredande verksamhet arbetar med den målsättningen 
att alla som är lämpliga för kontraktsvård också skall kunna föreslås 
sådan hos domstolen. Enligt Kriminalvårdsstyrelsen pågår det också ett 
utvecklingsarbete som syftar till att frivården skall ta tillvant de ökade 
möjligheter att uppmärksamma lämpliga kontrakt::.-vårdsärenden som det 
nya personutredningsförfarandet medger. 

En huvuduppgift för frivården är att förhindrn återfall i brott. Särskilt 
när det gäller klienter som befinner sig i början av sin brottskarriär måste 
denna uppgift få stort utrymme. Det är därför angeläget att frivården i 
samverkan med andra samhällssektorer fortlöpande utvecklar och 
fördjupar olika åtgärdsprogram med denna brottsförebyggande inriktning. 

Frivården föreslås också få an::.-varet för den prnktiska verkställigheten 
av den planerade försöb-verksamheten med intensivövervakning med 
elektronisk kontroll. Detta ställer stora krnv på att frivården utvecklar 
nya arbetsmetoder som passar för denna form av verkställighet. 

2.5 Transportverksamheten 

Kostnaden för kriminalvårdens transportverksamhet uppgick budgetåret 
1992/93 till drygt 317 miljoner kronor, varnv utlandstransporter ~-varnde 
för drygt 148 miljoner kronor. Budgetåret 1991192 var mo~-varande 
kostnad 265 miljoner kronor, varav 114 miljoner kronor för utlands
tnmsporter. Antalet personer som transporterades till utlandet genom 
kriminalvårdens försorg ökade från drygt 9 400 personer budgetåret 
1991/92 till närmare 16 900 personer budgetåret 1992/93, vilket förklarar 
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de ökade kostnaderna. Prognosen för budgetåren 1993/94 och 1994/95 
är att antalet till utlandet transporternde personer kommer att vara fler än 
under budgetåret 1992/93. 

Som aviserades i förrn året-; budgetproposition fick Kriminalvårdssty
relsen i februari I 993 av regeringen i uppdrag att omorganisera trans
portverksamheten. Utgångspunkterna för omorganisationen är bl.a. att 
transportverksamheten skall bli effektivare. 

Kriminalvårdsstyrelsen har redovisat ett förslag om hur den frnmtida 
tnmsportverksamheten skall organiseras. Regeringen har med anledning 
av en hemställan från Kriminalvårdsstyrelsen beslutat om att inrätta en 
enhet benämnd Transporttjänst fr.o.m. den I januari 1994, som under 
styrelsen skall planera och utföra utrikestransporter och längre inrikes
transporter. 
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E 1. Kriminalvårdsstyrelsen 

1992/93 Utgift 

1993/94 Anslag 

1994195 Förslag 

95 528 264 

105 264 000 

108 754 000 

Kriminalvårdsstyrelsen är central förvaltningsmyndighet för kriminalvår
den. Styrelsen är chefsmyndighet för regionmyndigheterna, kriminal
vårdsanstalterna, häktena, frivårdsmyndigheterna och Trnnsporttjänsten. 
I administrntivt hänseende är styrelsen huvudman för Kriminalvårdsnämn
den och övervakningsnämnderna. 

Kriminalvårdsstyrelsen leds av en generaldirektör. Vid Kriminalvårds
styrelsen finns också en styrelse. 

Från anslaget betalas kostnaderna för Kriminalvårdsnämndens verksam
het. 

Kriminalvårdsstyrelsen 

Kriminalvårdsstyrelsen föreslår att anslaget skall ökas med l 450 000 kr 
för räntor och amorteringar till följd av det nya systemet att finansiera 
investeringar i anläggningstillgångar för förvaltningsändamål med lån i 
Riksgäldskontoret. 

Rl-geringens iiverväganden 

Kriminalvårdsstyrelsen har under flern år ställts inför krnv på rationalise
ringar. Flern av styrelsens uppgifter har delegerat., till regionmyndig
heterna och de lokala enheterna. Antalet ~jänster vid styrelsen har till 
följd därav minskat från ca 320 till ca 220. Kriminalvårdsstyrelsens 
uppgifter är numera i princip koncentrernde till övergripande och 
gemensamma uppgifter. 

Kriminalvårdsstyrelsen har varit ålagd besparingskrav under de senaste 
tre budgetåren på totalt JO miljoner kronor, varav 7 miljoner kronor för 
innevarande budgetår. Någon ytterligare besparing har inte lagts ut. 
Under anslaget har beräknats medel för räntor och amorteringar med 

anledning av den nya ordningen att finansiera investeringar i anläggnings
tillgångar för förvaltningsändamål med lån i Riksgäldskontoret. 

Förslag till rik..o;dagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Krimi11alwlrdsstyrelse11 för budgetåret 1994/95 anvisar ett 

ramanslag på 108 754 000 kr. 
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E 2. Kriminalvården Prop.1993/94: 100 
Bilaga 3 

1992/93 Utgift 3 159 904 391' 

1993/94 Anslag 3 317 740 000 

1994/95 Förslag 3 829 345 000 

'' Anslagen E 2. Kriminalvårdsanstallerna och E 3. Frivården. 

Från anslaget betalas kostnaderna för verksamheten vid kriminalvårdsan
stalterna och häktena, inom frivården och vid regionmyndigheterna. Från 
anslaget betalas också ersättning åt ledamöter m.tl. i övervakningsnämn
derna. Utgifterna styrs i huvudsak av antalet intagna inom anstalts- och 
häktesorganisationen och antalet klienter inom frivårdsorganisationen. 

Inkomster av arbetsdriften som redovisas på statsbudgetens inkomstsida 
under inkomsttiteln 2611 Inkomster vid kriminalvården, uppskattas till 
165 miljoner kronor för nästa budgetår (innevanmde budgetår ca 150 
miljoner kronor). 

Kriminalvårdsstyrelsen 

I anslagsfmmställningen föreslår Kriminalvårdsstyrelsen 
- att medel tillförs för ytterligare anstalts- och häktesplat<;er, 
- att medel tillförs för utökad användning av kontmktwård och sam-
hällstjänst, 
- en höjning av arvodet till övervakare med 100 kr i månaden. 
För övriga yrkanden hänvisas till anslagsfmmställningen. 

Regeringens iiverväganden 

Beläggningssituationen är mycket ansträngd inom både anstalt<>- och 
håktesorganisationen. En kontinuerlig ökning av antalet långtidsdömda 
samt ändmde regler om villkorlig frigivning och grovt mttfylleri bidrar 
och kommer att bidm till en ökning av beläggningen. Erforderliga medel 
för ytterligare anstalt'>- och häktesplat<>er samt för en försöhverksamhet 
med intensivövervakning med elektroniska hjälpmedel har därför 
beräknats under anslaget. Konsekvenserna på längre sikt av ändmde 
regler om grovt mttfylleri är f.n. svåm att förutse. Regeringen har med 
anledning hämv, som avisemdes i propositionen om Grovt mttfylleri, 
m.m. (prop. 1993/94:44) gett BRÅ i uppdrag att göm en fördjupad 
utvärdering av reformen avseende såväl kostnader som effekter. 

Rationaliseringskravet för budgetåret 1994/95, som är det fjärde året 
i det femåriga mticmaliseringsuppdmget, är 30 miljoner kronor. Av detta 
belopp skall två tredjedelar omfördelas inom anslaget och användas till 
att finansiera stmtegiska insatser i det förnyelsearbete som pågår inom 
kriminalvården, bl.a. metodutveckling och personalutveckling samt för 
att höja verket-; ekonomiadministmtiva standard. Anslaget har beräknats 
med hänsyn härtill. 

I departementspromemorian Brortsoffren i hlickpu11k1e11 - åtgärder för 
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att stärka brottsoffrens ställning (Ds 1993:29) föreslås bl.a. att en 
brottsofferfond skall inrättas. Regeringen har nyligen beslutat en 
lagrådsremiss på grundval av promemorian och en departementspro
memoria med de närmare förslagen som krävs för att inrätta en 
brottsofferfond. Justitiedepartementet har i en annan promemoria Lägre 
ersätt11i11gar till fä11ge/sedömda, m.m. föreslagit att ersättningen till de 
intagna inom kriminalvården för arbete och annan sysselsättning skall 
sänkas med i genomsnitt 20 % eller med sammanlagt 12,4 miljoner 
kronor. Dessa medel föreslås finansiera uppbyggnaden av en brott-;offer
fond och vissa andra åtgärder till stöd för brotl'ioffren. Promemorian har 
remissbehandlats. 

Regeringens förslag (prop. 1993/94:26) om utvidgad rätt till målsägan
debiträde och förbättrat rättsligt bistånd till brottsoffer med i kraftträdan
de den l juli 1994, föreslås finansieras genom den nämnda sänkningen 
av ersättningen till de intagna. Regeringen har med anledning härav gjort 
en överföring av 3 miljoner kronor från detta anslag till förslagsanslaget 
F J. Rättshjälpskostnader för detta ändamål. 

Regeringen avser att inom kort förelägga riksdagen en proposition med 
förslag om att inrätta en brottsofferfond fr.o.m. den 1 juli 1994. Enligt 
regeringens bedömning skall uppbyggnaden av fonden finansieras genom 
den föreslagna sänkningen av ersättningen till de intagna. 

I avvaktan på regeringens och riksdagens slutbehandling angående 
brottsofferfonden avser regeringen avsätta resterande belopp av sänk
ningen till de intagna, d.v.s. 9,4 miljoner kronor, till regeringens dis
position under anslaget. 

I övrigt hänvisar regeringen till de inledande avsnitten om kriminal
vård. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Kriminalvården för budgetåret 1994/95 anvisar ett ramanslag 

på 3 829 345 000 kr. 
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E 3. Utlandstransporter 

1992/93 Utgift' 

1993/94 Anslag 

1994195 Förslag 

124 000 000 

159 115 000 

" Utgiften ingår som en del av anslaget E 2. Kriminalvårdsanstaltl!ma 

Anslaget belastas av kostnader som uppkommer i samband med 
utlandstransporter, såsom löner till den personal som behövs för 
planering och genomfönmde av utlandstransporterna, transportkostnader 
inkl. biljetter, kostnader för utbildning samt övriga kostnader som 
uppstår till följd av utlandstransporter. Utlandstransportema avser i 
huvudsak avlägsnandebeslut enligt utlänningslagen (1989:529). Utgifterna 
styrs framför allt av antalet transporterade personer samt destinationsor
ternas belägenhet och kostnadsnivåer. 

Kriminalvårdsstyrelsen 

Kriminalvårdsstyrelsen yrkar att anslaget räknas upp med 35 miljoner 
kronor till följd av att antalet personer som transporteras till utlandet 
väntas öka. 

Regeringens iiverväganden 

Regeringen delar Kriminalvårdsstyrelsens bedömning att antalet personer 
som transporteras till utlandet väntas öka jämfört med budgetåret 
1992/93. Regeringen har därför beräknat ytterligare 35 miljoner kronor 
under anslaget. 
I övrigt hänvisar regeringen till de bedömningar av och riktlinjer för 

verksamheten som redovisades i det inledande avsnittet om transport
verksamheten. 

Fiirslag till rik.'idagsheslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Utla11dstra11sporter för budgetåret 1994/95 anvisar ett 

förslagsanslag på 159 115 000 kr. 
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F. RÄTTSHJÄLP M.M. 

F 1. Rättshjälpskostnader 

1992/93 Utgif\ 

1993/94 Anslag 

1994/95 Förslag 

837 499 725 

815 100 000 

779 000 000 

Från anslaget betalas de kostnader som enligt rättshjälpslagen (1972:429; 
omtryckt 1993:9) och lagen (1988:609) om målsägandebiträde skall beta
las av allmänna medel. Rätt.,hjälp enligt rättshjälpslagen omfattar allmän 
rättshjälp, rätto;;hjälp åt misstänkt i brottmål (bl.a. offentlig försvarare), 
rätto;;hjälp genom offentligt biträde samt rådgivning. 

Domstolsverket m.m. 

Domstobverket har efter vissa kompletteringar beräknat anslagsbe
lastningen för budgetåret 1994/95 till 779 000 000 kronor. I detta belopp 
ingår bl.a. de medel som Statens invandrarverk och Utlänningsnämnden 
beräknar för rätt<;hjälp genom offentligt biträde i ärenden enligt utlän
ningslagen ( 1989:529). 

Regeringens överväganden 

Rättshjälpslagen, som trädde i kraft den l juli 1973, hade till syfte att 
tillgodose enskildas behov av ekonomiskt bistånd i rätt'iliga angelägen
heter (prop. 1972:4, bet. 1972:JuU12, rskr. 1972:205). Under den tid 
som rättshjälpslagen har varit i kraft har den ändrat5 åt.;;killiga gånger 
bl.a. i syfte att minska statens kostnader för rättshjälpen. År 1988 trädde 
omfattande ändringar i rättshjälpslagen i kraft (prop. 1987 /88:73, bet. 
l987/88:JuU21, rskr. 1987/88: 193). Ändringarna innebar hl.a. att 
miijlighetema att få allmän rättshjälp utvidgades genom att inkomstgrän
sen h~jdes. Vidare sänktes rättshjälpsavgiftema, dvs. den avgift som den 
enskilde själv skall bidrn med. Samtidigt begränsades möjligheterna att 
få allmän rättshjälp 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 skäm ner kostna
derna för den allmänna rätt<;hjälpen. 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. 

Riksrevisionsverket har på regeringens uppdrag bl.a. utvärderat 1988 
års reform. Uppdrnget redovisades i rapporten (F 1992:6) Rätt<>hjälpens 
effektivitet - regeringsuppdrag. I rnpporten analyserades också möjlig
heterna att minska statens kostnader för rätl<>hjälpen. 

Kostnaderna för rättshjälpen har ökat under de senaste budgetåren och 
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har stigit till en nivå som i rådande samhällsekonomiska situation inte ter 
sig fön.varlig. I 1992 års budgetproposition aviserndes därför be
sparingsåtgärder med 40 miljoner kronor på rättshjälpsanslaget. Riks
dagen godtog förslaget (bet. 1991/92:JuU19, rskr. 1991/92: 183). 

Regeringen har i prop. 1992/93: 109 om ändring i rätt"hjälpslagen m.m. 
lämnat förslag med syfte att minska kostnaderna för rättshjälpen. 
Förutom lagändringar redovisas också i propositionen andra åtgärder som 
bör genomförns för att uppnå de beslutade besparingarna. Riksdagen 
antog de av regeringen framlagda förslagen (bet. 1992/93:JuU12, rskr. 
1992/93:104) och ändringen trädde i kraft den 1mars1993. 

Som tidigare nämnts i inledningsavsnittet (jfr avsnitt 4.3) har de 
lagändringar som genomförts och de övriga aviserade åtgärderna inte 
kunnat bromsa ökningarna av statens kostnader för rättshjälpen. Krnvet 
på besparingar och behovet av en mern genomgripande översyn av 
villkoren för och omfattningen av rättshjälpen har lett till att regeringen 
givit en särskild utredare i uppdrng att göm en översyn av rätL-;hjälpsla
gen (Rättshjälpsutredningen. Ju 1993:08). Översynen är i det närmaste 
totalomfattande och avser, förutom villkoren för och omfattningen av 
rättshjälpen, regleringen av ersättningen till biträden enligt rättshjälpsla
gen och offentliga fön:.varare, den allmänna rätl<;hjälpens förhållande till 
rätt<;skyddsförsäkringar, frågan om regleringen av offentliga biträden 
skall överföras till den materiella lagstiftningen där de aktuella ärendeka
tegorierna regleras samt organisatoriska frågor på rätt<>hjälpsområdet. 
Uppdraget bör enligt direktiven redovisas senast den 1 maj 1995. 

Taxor inom riittshjälpsområdet 

I förarbetena till rätt<>hjälpslagen (prop. 1972:4 s. 273 ff) förutsätts att 
ersättning till biträde och offentlig för~varnre i betydande utsträckning 
skall reg\erns 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). 

Taxorna baserns på en timkostnadsnorm som fastställs av regeringen. 
Normen grundas på självkostnaden vid de allmänna advokatbyråerna. I 
rätl<;tillämpningen har timkostnadsnormen blivit normgivande vid 
bestämmande av biträdesersättningar inom hela rättshjälpsområdet. 

Med stöd av 22 § rätl<>hjälpsförordningen (1979:938) faställer Dom
stolsverket taxor på grundval av den timkostnadsnorm som beslutats av 
regeringen. I propositionen om ändring i rättshjälpslagen m. m. (prop. 
1992/93: 109) uttalades bl.a. i fråga om timkostnadsnormen att de 
nuvarnnde beräkningsgrunderna för fasL..,tällandet av normen borde ses 
över och att regeringen tills vidare borde bestämma timkostnadsnormen. 
Det sades vidare att uttalandet i förnrbetena till 1972 års rättshjälpsreform 
- att självkostnaderna vid de allmänna advokatbyråerna torde få tillmätas 
stor betydelse när det gäller storleken på timkostnadsnormen -inte innebar 
att självkostnaderna vid de allmänna advokatbyråerna behövde vara så 
utslagsgivande som de kommit att bli hittills. Mot denna bakgrund 

Prop.1993/94: 100 
Bilaga 3 

143 



konstaterades att det fanns utrymme för att i kostnadsdämpande riktning 
göra en friare bedömning än tidigare. Vidare förordades en ordning som 
innebar att differentierade timkostnadsnormer för brottmål och tvistemål 
återinfördes. 

I beslut den 5 november 1992 bestämde regeringen för år 1993 tim
kostnadsnormen avseende taxa för gemensam ansökan om äktenskaps
ski llnad och konkursförvaltartaxa till 712 kronor exkl. mervärdeskatt 
(890 kr inkl. mervärdeskatt) samt avseende brottmålstaxa i tingsrätt och 
hovrätt till 680 kronor exkl. mervärdesskatt (850 kr inkl. mervärdeskatt). 

Högsta domstolen har i beslut den 19 mars 1993 funnit att skälig 
timersättning till en offentlig fön.varare är 910 kronor (inkl. mervärdes
skatt). Beslutet avsåg ersättning utanför det taxesatta området. Mot 
bakgrund av detta beslut bestämde regeringen den 29 april 1993 att 
timkostnadsnormen avseende brottmålstaxa i tingsrätt och hovrätt, taxa 
för gemensam ansökan om äktenskapsskillnad och konkursförvaltartaxa 
fr.o.m. den I juli 1993 t.o.m. den 30 juni 1994 skall vara 728 kronor 
exkl. mervärdesskatt (910 kr inkl. mervärdesskatt). 

De nuvararande beräkningsgrunderna för att fastställa timkostnadsnor
men är relativt komplicerade och förenade med en del l>Vagheter. 
Regeringen gav därför i maj 1993 Riksrevisionf.verket i uppdrag att se 
över beräkningsgrunderna och undersöka om förut<>ättningar finns att 
införa differentierade normer i olika avseenden. Riksrevision~verket har 
i oktober 1993 redovisat uppdraget genom rapporten Rättshjälp - till 
vilken kostnad? I rapporten diskuteras och analyseras bl.a. den s.k. 
självkostnadska\kylen, möjligheterna till kostnadskontroll och alternativa 
beräkningsmodeller. Många av de förslag som rapporten tar upp 
föruL<>ätter ett fortsatt utredningsarhete. Med hänsyn härtill och med 
beaktande av att frågorna sammanhänger med de frågor som Rätt<;
hjälpsutredningen har att utreda har regeringen den 2 december 1993 
beslutat att rapporten skall överlämnas till Rättshjälpsutredningen. 

Medelshchovet 

Regeringen beräknar ans\agsbe\astningen för budgetåret 1994/95 till 
779 000 000 kronor. I detta belopp ingår de medel som Statens invand
rarverk och Utlänningsnämnden beräknar för rättshjälp genom offentligt 
biträde i ärenden enligt utlänningslagen. I beloppet ingår också medel i 
anledning av ändntd lagstiftning om rnttfylleri och utvidgad rätt till 
målsägandebiträde. 

Den minskade belastningen på anslaget beror huvudsakligen på att 
möjligheterna att få rätL<>hjälp genom offentligt biträde inskränks i vissa 
fall (jfr Kulturdepartementet<> bilaga till budgetpropositionen). 

Förslag till riksdagsheslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Riittshjiilpskostnader för budgetåret 1994/95 anvisar ett 

förslagsanslag på 779 000 000 kr. 
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F 2. Rättshjälpsmyndigheten 

1992/93 Utgift 

1993/94 Anslag 

1994/95 Förslag 

Jl 930 103 

11541000 

12 549 000 

Rättshjälpsmyndigheten handlägger ärenden om rättshjälp. Rättshjälps
myndigheten har ca 25 anställda. Från anslaget betalas även kostnaderna 
för verksamheten vid Rättshjälpsnämnden. Domstolsverket är centrnl för
valtningsmyndighet för Rättc;;hjälpsmyndigheten. 

Domstolsverket m.m. 

Domstoh.verket har i sin förenklade anslagsfrnmställning yrkat att 
anslaget för budgetåret 1994/95 reellt förstärks med 800 000 kronor i 
förhållande till vad som anvisat<; för budgetåret 1993/94. Resursförstärk
ningen avser tre ytterligare tjänster fördelade på 0,5 ADB-handäggare, 
1 ekonom, 0,5 föredrngande vid nämnden samt 1 assistent som skall 
delas mellan myndigheten och nämnden. 

Under den tid myndigheten funnits har arbel'isituationen varit be
kymmersam. Det ADB-basernde ärendehanteringssystemet är tungarbetat 
och i integrationen mellan rättsshjälpS!>)'Stemet och den ekonomiska 
redovisningen har fol konstaternts. Bristen på resurser har lett till att 
administrntionen blivit eftersatt. Det förekommer ett omfattande över
tidsuttag. Nämndens arbetssituation är också otillfredsställande. 

Riksrevison!>verket (RRV) har medgett att Domstolsverket får tillämpa 
bokföringsförordningens äldre bestämmelser avseende löpande bokföring 
av fordringar och skulder. Årsredovisningen består av en balansräkning, 
resultaträkning, anslagsredovisning, finansieringsanalys och resultatredo
visning. Rättshjälpsmyndigheten utnyttjade en anslagskredit på ca 
300 000 kronor budgetåret 1992/93. RRV:s revisionsberättelse innehåller 
inga invändningar såvitt avser Rättshjälpsmyndigheten. 

Regeringens överväganden 

Regeringen delar Domstolsverkets bedömning av behovet av resurstill
skott till Rättshjälpsmyndigheten. Med hänsyn härtill bör anslaget, 
förutom pris- och löneomräkning, öka med 800 000 kr. 

Regeringen konstaternr att Riksrevision!>verket inte haft någrn in
vändningar i revisionsberättelsen avseende Rättshjälpsmyndigheten. 
Resultatredovisningen i årsredovisningen avseende budgetåret 1993/94 
bör varn mindre detaljerad än vad som varit fallet beträffande budgetåret 
1992/93. 

10 Riksdagen 19'J3i94. I sam/. Nr 1110 llilaga 3 
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Förslag till rik..<;dagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Rättshjälpsmy11dighete11 för budgetåret 1994/95 anvisar ett 

ramanslag på 12 549 000 kr. 

F 3. Allmänna advokatbyråer: Uppdragsverksamhet 

1992/93 Utgift 

1993/94 Anslag 

1994/95 Förslag 

Resultat 

Intäkter 

Knstnad~r 

Resultat 

(Drifthidrag 

I 000 

I 000 

1992/93 1993/94 

Utfall Beräknat 

Domstols- Domstols-

verket verket 

120 051 000 122 000 000 

114 039 000 112 000 000 

6 012 000 10 000 000 

12 650 000 12 160 000 

1994/95 1994/95 

Preliminär bedömning 

Domstols

wrkct 

122 000 000 

111000000 

11000000 

11010000 

R.:geringcn 

122 000 000 

111000000 

11000000 

11 010 000) 

De allmänna advokatbyråernas uppgifter och organisation m.m. 

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 prim:ip skall de allmänna advokatbyråerna vara självbärnnde och 
konkurrera på lika villkor med enskilda advokatbyråer. Va~je byrå utgör 
således en självständig resultatenhet. 
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Det finns numern 27 allmänna advokatbyråer, varnv en har ett filial
kontor på annan ort. 

Anslaget Allmänna advokatbyråer: Uppdntgsverksamhet 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 klant likviditeten i uppdragsverksamheten 
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 innevarande budgetår 
är 10 rnkr. 

De allmänna advoktbyråerna har sammantagna sedan budgetåret 
1987 /88 uppnått självfinansieringskravet. 

I 1993 åts budgetproposition lämnades en redogörelse för de ut
redningar m.m. som vidtagits beträffande de allmänna advokatbyråernas 
verksamhet. I samma proposition angavs att någon genomgripande 
förändring av systemet med de allmänna advokatbyråerna inte var 
aktuell. 

Verksamheten vid Allmänna advokatbyrån i Kalmar har på grund av 
bristande lönsamhet avvecklats den 30 september 1993. 

Under det senaste året har det förekommit informella diskussioner 
mellan personalen vid ett par allmänna advokatbyråer och Domstolsverket 
(DV) om övertagande av verksamheten. 

De allmänna advokatbyråernas resultat m.m. budgetåret 1992/93 

Riksrevisom,verket (RRV) har medgett att de allmänna advokatbyråerna 
får tillämpa bokföringsförordningens äldre bestämmelser avseende 
löpande bokföring av fordringar och skulder. Årsredovisningen består av 
en balansräkning, resultaträkning, anslagsredovisning, finansieringsanalys 
och resultatredovisning. 

Av den förnnklade anslagsframstiillningen samt årsredovisningen och 
verksamhetsberättelsen för budgetåret 1992/93 framgår bl.a. följande. 

De allmänna advokatbyråerna har sammantagna sedan budgetåret 
1987 /88 haft en god resultatutveckling med full kostnadstäckning och 
uppfyllande av självfinansieringsmålet. För budgetåret 1992/93 blev den 
totala kostnadstäckningen 107 % mot 109 % budgetåret 1991192. Därvid 
har hänsyn inte tagits till en redovisningsteknisk engångskostnad för 
1991/92. 

De allmänna advokatbyråerna uppnådde sammantagna ett bokförings
mässigt resultat (årets resultat) på 7 ,4 mkr, mot 6 mkr året innan. 
Överskottet uppstod genom att 19 byråer redovisade vinst på sammanlagt 
10,4 mkr och 9 byråer redovisade förlust med tillsammans 3 rnkr. I året<; 
resultat ingår även finansiella intäkter och kostnader samt extraordinära 
intäkter och kostnader. Årets resultat återspeglar därför inte det senaste 
årets verksamhet. Med anledning härav redovisas sedan flera år även ett 
mer verksamhet<;anpassat resultat som skiljer sig från årets resultat. Årets 
rörelseresultat (rörelseresultat före avskrivningar och kalkylmässig ränta) 
uppgick totalt sett t.ex. till 7 ,9 rnkr. Året<; verksamhet'lresultat (rörelsere-

Prop.1993/94: 100 
Bilaga 3 

147 



sultat efter avskrivningar och kalkylmässig ränta) blev endast 48 tkr, mot 
400 tkr budgetåret 1991/92. Härvid har hänsyn inte tagits till den 
redovisningstekniska engångskostnaden på 3,4 mkr för 1991/92. Enligt 
DV förklaras resultatnedgången av avvecklingsdiskussionerna under 
hösten 1992. Under våren 1993 har enligt uppgift en återhämtning skett 
i detta hänseende. 

Under budgetåret 1992/93 utbetalades bonuslön på 8 mkr, mot 9,7 mkr 
föregående budgetår. Fr.o.m. den l juli 1993 finns ingen begränsnings
regel i bonuslöneavtalet. En tidigare sådan regel innebar att summan av 
utbetalad bonuslön inte fick överstiga 5 % av de totala intäkterna. 

Antalet inkomna ärenden minskade med 6 % i förhållande till bud
getåret 1991 /92. Samtidigt har det skett stora förändringar inom de olika 
ärendegrupperna. Ärendegruppen offentligt biträde har ökat mycket 
kmftigt även under 1992/93. Ärendegrupperna rådgivning, allmän 
rättshjälp, offentlig försvarare och målsägandebiträde minskade i antal. 
Fakturering~volymen uppgick till 113 mkr, vilket är en ökning med 

2 % i förhållande till året innan. Rättshjälpsärendena svarade för 75 % 
av verksamhe~volymen. Rörelsekostnaderna utgjorde 107 ,4 mkr. I 
förhållande till budgetåret 1991/92 innebär det att faktureringsvolymen 
ökat med 2 % och att rörelsekostnaderna ökat med 7 %. Lönekost
naderna utgör ca 72 % av rörelsekostnaderna. 

Kostnaden för kurser och konferenser samt resor i samband därmed har 
uppgått till 4,5 mkr vilket nästan är en fördubbling i förhållande till 
budgetåret 1991 /92. Enligt DV är avvecklingsdiskussionen med åtföljande 
utlandsresor anledningen till denna kraftiga kostnadsökning. 

Det samlade upparbetade värdet per den 30 juni 1993 uppgår till 33 
mkr. Det innebär att ingen förändring skett i förhållande till året innan. 

Genomsnittligt har personalstyrkan uppgått till 190 årsarbetskrnfter, 
varav 109 jurister och 81 biträden. Detta innebär att personalstyrkan i 
stort sett varit oförändrad de senaste åren. 

RRV påpekar i en revisionsrapport att det är ~vårt att bedöma värdet av 
balansposten upparbetat värde. Detta uppges bl.a. bero på att tidredovis
ningen varit bristfällig och i en del fall saknal<; helt. 

DV bedömer att lönsamheten för byråerna kommer att bestå och 
beräknar kostnadstäckningsgraden för innevarande budgetår och 
budgetåret 1994/95 till 109 - 110 % . 

Regeringens överväganden 

Stal<;makterna har slagit fast att staten endast i undantagsfall och då med 
bestämda motiv skall uppträda som ägare av verksamheter som har 
kommersiella förutsättningar. Av skäl som anfördes i 1993 års budget
proposition är någon genomgripande förändring av systemet med de 
allmänna advokatbyråerna för närvarande inte aktuell. 

Mot bakgrund av att de allmänna advokatbyråerna bedriver en 
konkurrensul<;att verksamhet är det samlade s.k. verksamheL'>resultatet för 
1992/93 inte tillfredsställande. Det förefaller dock som om det resultatet 
kommer att förbättrns. Det är angeläget att så sker och regeringen 
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kommer att hålla sig noga underrättad om utvecklingen. 
Regeringen konstaterar att kostnaderna för kurser och konferenser och 

resor i samband därmed ökat dr.tmatiskt. Även RRV har i en revisions
promemoria uppmärksammat detta och har rekommendemt Domstolsver
ket att klargöra anledningen till denna ökning och att kartlägga behovet 
och ange riktlinjer för kompetensutveckling, kurser och konferenser. 
Regeringen kommer att följa upp denna fråga. 

Det upparbetade värdet utgör ca 30 % av omsättningen. Verket bör 
vidta åtgärder i syfte att kraftigt minska det upparbetade värdets andel av 
omsättningen. 

I de fall de anställda önskar överta verksamheten vid en allmän 
advokatbyrå måste självklart vedertagna, affärsmässigt motivemde 
principer gälla. Det kan inte komma i fråga att staten indirekt sub
ventionerar de anställdas övertagande av rörelsen. Detta skulle bl.a. 
snedvrida konkurrensen med de privata advokatbyråerna. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Allmänna advokatbyråer: Uppdragsverksamhet för budgetåret 

1994/95 anvisar ett förslagsanslag på I 000 kr. 

F 4. Allmänna advokatbyråer: Driftbidrag 

1992/93 Utgift 

1993/94 Anslag 

1994/95 Förslag 

12 650 634 

Il 410 000 

Il 010 000 

Från anslaget utgår driftbidmg till de allmänna advokatbyråerna, framför 
allt för vissa prestationer som byråerna utför av sociala skäl. 

Domstobverket beräknar medelsbehovet för budgetåret 1994/95 till 
11 010 000 kronor. Den prognostiserade minskade belastningen beror 
enligt Domstolsverket bl.a. på att den översyn av den sociala mottag
ningsverksamheten som verket nyligen genomfört förväntas leda till 
sänkta kostnader. 

förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Allmänna advokatbyråer: Driftbidrag för budgetåret 1994/95 

anvisar ett förslagsanslag på l l 0 lO 000 kr. 
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F 5. Vissa domstolskostnader m.m. 

1992/93 Utgif 

1993/94 Anslag 

199419 5 Förslag 

292 920 092 

256 200 000 

237 300 000 

Från anslaget betalas vissa kostnader för rättegång!>väsendet vid de 
allmänna domstolarna, Bostadsdomstolen, arrende- och hyresnämnderna, 
de allmänna förvaltningsdomstolarna och Försäkringsöverdomstolen. 
Bland dessa kostnader kan nämnas ersättning till nämndemän, vittnen, 
sakkunniga, målsägande, tolkar och konkursförvaltare. 

Domstolsverket 

Domstolsverket har efter vissa kompletteringar beräknat medelsbehovet 
för budgetåret 1994/95 till 237 300 000 kr. 

Regeringens fivervilganden 

Regeringen har ingen erinran mot Domstol!>verkel<> bedömning av 
medelsbehovet. Den minskade belastningen på anslaget beror på att 
utgifterna för resor m.m. i tjänsten överflyttats till anslaget D 2. 
Domstolarna m.m. 

Ffirslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Vissa domstolskostnader m. m. för budgetåret 1994/95 anvisar 

ett förslagsanslag på 237 300 000 kr. 

F 6. Diverse kostnader för rättsväsendet 

1992193 Utgift 

1993/94 Anslag 

1994/95 Förslag 

28 384 655 

24 694 000 

28 384 000 

Från anslaget betalas en rnd kostnader för rättegångsväsendet i den mån 
de inte hör under anslaget F 5. Vissa domstolskostnader m.m. I vissa fall 
betalas från anslaget utgifter för rättegångar där staten är part. 

Fiirslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Di\•erse kostnader för rättsväsendet för budgetåret J 994/95 

anvisar ett förslagsanslag på 28 384 000 kr. 
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G. ÖVRIGA MYNDIGHETER 

G 1. Justitiekanslern 

1992/93 Utgift 

1993/94 Anslag 

1994/95 Förslag 

6 881 349 

7 321 000 

7 526 000 

Justitiekanslerns uppgifter och organisation m.m. 

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, 
yttnmdefrihetsgrundlagen, 8 kap. rättegångshalken, datalagen ( 1973:289) 
och lagen (1990:484) om övervakningskameror m.m. 

JK:s arbetsuppgifter är till övervägande del bestämda i förfuttning. 
Omfattningen av JK:s arbete kan därför endast i ringa grnd påverkas av 
JK själv. 

Som framgår av inledningen (avsnitt 2.4) har en särskild utredare sett 
över Justitiekanslerns arbetsuppgifter m.m. Som redovisas där är några 
större förändringar av JK:s verksamhet för närvarande inte aktuella. 

Justitiekanslern har i sin förenklade anslagsframställning för budgetåret 
1994/95 hemställt om ett oförändrnt anslag i förhållande till innevarnnde 
budgetår. 

Regeringens iiverväganden 

Regeringen delar Justitiekanslerns bedömning om medelshehovet för 
budgetåret 1994/95. Detta medför att Justitiekanslern bör anvisas ett 
anslag som reellt sett är oförändrat i förhållande till innevarande 
budgetår. Justitiekanslern hör därför anvisas ett rnmanslag på 7 526 000 
kronor inklusive pris- och löneomräkning. 

Fiirslag till riksdagsheslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Justitiekanslern för budgetåret 1994/95 anvisar ett 

ramanslag på 7 526 000 kr. 
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G 2. Datainspektionen Prop.1993/94: 100 
Bilaga 3 

1992/93 Utgifl I 000 

1993/94 Anslag 21 045 000 

1994/95 Förslag 21 772 000 

Datainspektionen 

Datainspektionen prövar frågor om tillstånd och utövar tilb)'n enligt 
datalagen (1973:289), kreditupplysningslagen (1973:1173) och in
kassolagen (1974: 182) samt utfärdar licens enligt datalagen. Inspektionen 
utövar dessutom tillsyn enligt lagen (1987:1231) om automatisk 
databehandling vid taxeringsrevision, m.m. 

Inspektionens övergripande mål skall vara att verka för och övervaka 
att automatisk databehandling av personuppgifter och kreditupplysnings
verksamhet inte medför otillbörligt intrång i enskildas personliga 
integritet och att god sed iakttas i inkassoverksamhet. 

Chef för inspektionen är en generaldirektör. Inom inspektionen finns 
två sakenheter. Den ena !>Varar 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 yrkar i sin anslagsframställning att inspektionen 

anvisas ett ramanslag motsvarnnde den planeringsrnm som angavs i 1993 
års budgetproposition. Inspektionen bedömer att dess anslagsverksamhet 
med övriga gällande planeringsföruL<>ättningar kan genomföras med i stort 
sett de resultat som angavs i den fördjupade anslagsfrnmställningen. 
Datainspektionen har i sin anslagsframställning redovisat verksamheterna 
inom områdena tillståndsverksamhet, tillsyn&verksamhet, regelgivning, 
information, teknikverksamhet och licensverksamhet. 

Regeringens överväganden 

Övergripande mål 

Det har inte funnits skäl till att förändra de övergripande mål som 
gäller för tvåårsperioden 1993/94 - 1994195. 

Resurser: Ramanslag 1994/95 21 772 000 kr 

Resultatbedömning 

Datainspektionens anslagsframställning visar, enligt vår mening, att 
verksamheten bedrivs med en sådan inriktning att de verksamheL<>mål som 
hittills funnits har uppnåtts. Inspektionen har under budgetåret 1992/93 
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ökat sin produktivitet vad gäller avgjorda tillståndsärenden med 22 % . 
Detta har varit möjligt genom hög rntionalisering och massiva arbet-;in
satser av personalen. Inspektionen har även ökat antalet inspektioner med 
ca 150 %. 

Slutsms 

Regeringen anser att de riktlinjer för Datainspektionen som lades fast i 
1993 års budgetproposition bör gälla även för budgetåret 1994/95. 

En viss förändring av inspektionens verksamhet i framtiden kan dock 
förväntas till följd av vad regeringen avser att föreslå på datalagsområdet 
vilket framgår av inledningen (avsnitt 2.3). 

Regeringen delar Datainspektionens bedömning om medelsbehovet för 
budgetåret 1994/95 vilket medför att inspektionen bör anvisas ett anslag 
som reellt sett är oförändrat i förhållande till innevarande budgetår. 
Datainspektionen bör därför anvisas ett rnmanslag på 21 772 000 kr 
inklusive pris- och löneomräkning. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Datainspektionen för budgetåret 1994/95 anvisar ett 

ramanslag på 21 772 000 kr. 
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G 3. Brottsskadenämnden: Förvaltningskostnader 

För innevarande budgetår har ett ramanslag på 7 049 000 kr anvisats för 
Brottsskadenämndens förvaltningskostnader. I en inom Justitiedeparte
mentet upprättad promemoria Brottsofferfo11d föreslås bl.a. att en 
brottsofferfond skall inrättas fr.o.m. den 1 juli 1994 och att Brottsskade
nämnden skall besluta i frågor angående användningen av brottsofferfon
dens medel. Mot bakgrund av förslagen har regeringen den 11 november 
1993 uppdragit åt en särskild utredare att göra en översyn av Brottsska
denämndens organisation, lednings- och arbel<>former. Med utgångspunkt 
i denna översyn skall utredaren lämna förslag till organisation m.m. av 
en myndighet med ett övergripande ansvar för brottsofferfrågor. 
Myndighetens ansvarsområde bör bl.a. omfatta de ärenden som idag 
handläggs av Brotl'lskadenämnden och frågor om bidrag ur den planerade 
brottsofferfonden. Uppdraget skall redovisas senast den 20 januari I 994. 

I avvaktan på att beredningen av de frågor som hänger samman med 
utredarens förslag slutförs föreslår regeringen att anslaget förs upp med 
oförändrat belopp. 

Fiirslag till rik..'idagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen, 
i avvaktan på en särskild proposition i ämnet, till 

Brottsskade11äm11de11: Förmllllingskostnader för budgetåret 1994/95 
beräknar ett ramanslag på 7 049 000 kr. 

G 4. Brottsskadenämnden: Ersättning för skador på grund av 
brott 

För innevarande budgetår har ett förslagsanslag på 35 000 000 kr 
anvisats för Brotl<;kadenämndens utbetalningar av ersättning. för skador 
på grund av brott. 

I avvaktan på att beredningen av de frågor som hänger samman med 
utredarens förslag om översynen av Brottsskadenämnden slutförs föreslår 
regeringen att anslaget förs upp med oförändrat belopp. 

Förslag till riksdagsheslut 

Regeringen föreslår att riksdagen, 
i avvaktan på en särskild proposition i ämnet, till 

Brottsskade11äm11de11: Ersättning för skador på grund av brott för 
budgetåret 1994/95 beräknar ett förslagsanslag på 35 000 000 kr. 
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G 5. Brottsförebyggande rådet 

1992/93 Utgift 

1993/94 Anslag 

1994/95 Förslag 

17 820 4821 

20 145 000 

26 774 000 

1 Anslagen G 3. Brottsförcbyggandc rådet: Förvaltningskostnadcr och G 4. Brotts

förcbyggandc rådet: Utvccklingskostna<ler. 

Brottsförebyggande rådet (BRÅ) har till uppgift att främja brotts
förehyggande insatser genom att arbeta med utveckling, utvärdering, 
tillämpad forskning och information inom det kriminalpolitiska området. 
BRÅ:s arbetsuppgifter preciserns närmare i den nya instruktionen (SFS 
1993:669) som gäller från den I juli 1993. 

Brottsförehyggande rådet 

I sin enkla anslagsfrnmställning har BRÅ redogjort för de förändringar 
av verksamheten som har gjorts med anledning av de nya riktlinjer som 
regeringen drog upp i 1993 års forskningsproposition. 

BRÅ föreslår i anslagsframställningen att tyngdpunkten i verksamheten 
under budgetåret 1994/95 skall ligga på projekt inom områdena 
brotL~prevention och samhällets reaktioner på hrott och att utvärderingar 
av olika slag skall prioriteras särskilt. BRÅ anser vidare att arbetet med 
en framtids- och omvärldsanalys avseende hela rättsväsendet bör forl~ätta 
genom fördjupade studier. BRÅ utreder också förutsättningarna för att 
göra en nationell brottsofferundersökning, som hl.a. skulle kunna belysa 
faktorer som påverkar risken för att bli utsatt för olika slags brott. 

BRÅ föreslår att en nedskärning görs av anslaget för budgetåret 
1994/95 med 1 500 000 kr i enlighet med de planeringsramar som 
regeringen har fastställt för perioden. 

Regeringen<; ()verväganden 

I 1993 års forskningsproposition angav regeringen som övergripande mål 
för planeringsperioden 1993/94 - 1995/96 att BRÅ skulle utvecklas till 
ett kvalificerat expertorgan med uppgift att arbeta med utveckling, 
utvärdering, tillämpad forskning och information inom det kriminalpoli
tiska området. Regeringen anser att BRÅ på ett förtjänstfullt sätt anpassat 
verksamheten till denna nya inriktning. De förslag till inriktning av 
verksamheten som BRÅ har redovisat ligger i linje med de övergripande 
mål som lades fast i forskningspropositionen. Dessa mål bör gälla även 
för budgetåret 1994/95. 

Regeringen föreslår, i enlighet med det principbeslut riksdagen fattat 
om an!>var för den statliga statistiken (bet. 1992/93 FiU:7, rskr. 122), att 
BRÅ fr.o.m. den I juli 1994 tar över beställaransvaret för statistiken 
inom rättsväsendet. Ansvaret kommer att omfatta både kriminalstatistik 
och annan statistik för rättsväsendet. För den faktiska statistikpro-
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duktionen kommer BRÅ att tillföras medel från Statistiska centralbyrån. 
Till följd härav har 5 949 000 kr beräknats under detta anslag för rätts
och kriminalstatistiken i stället för under sjunde huvudtitelns anslag D 8. 
Statistiska centralbyrån: Statistik, register och prognoser. Regeringens 
överväganden avseende ansvarsfördelningen mellan Statistiska central
byrån och andra myndigheter återfinns i bilaga 8 anslaget D 8. Statistiska 
centralbyrån: Statistik, register och prognoser. Ansvarsförändringen 
medför också ett behov av att förstärka BRÅ:s egen kompetens på 
statistikområdet. För att kunna svara mot sin roll som expertorgan i 
kriminalpolitiska frågor behöver BRÅ även tillföras ytterligare kompetens 
på det ekonomiska området. Medel för sådana kompetensförstärkningar 
har beräknat" under anslaget. 

I enlighet med vad som angavs i 1993 års forskningsproposition har 
regeringen under anslaget beräknat att 1 500 000 kr skall föras över från 
BRÅ:s anslag till anslaget E 3. Humanistisk-samhällsvetenskapliga 
forskningsrådet: Forskning under Utbildningsdepartementets huvudtitel 
för att användas för stöd till kriminalvetenskaplig forskning. 

Förslag till rik.'idagsheslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Bro1tsförebygga11de rådet för budgetåret 1994/95 anvisar ett 

ramanslag på 26 774 000 kr. 

Prop. I 993/94: 100 
Bilaga 3 

156 



Bilaga 3.1 

Statistiska uppgifter om brottsutvecklingen samt om 
verksamheten mom polisväsendet, åklagarväsendet, 
domstolarna och kriminalvården m.m. 

1 Brottsutvecklingen 

Det antal brott mot brott-;balken som har kommit till polisens kännedom 
har ökat under hela efterkrigstiden. År 1982 uppgick antalet brott mot 
brott-;balken till 805 500 medan antalet år 1992 uppgick till nära 
1 052 000, d. v.s. en ökning med nära 31 procent under tioårsperioden. 
Antalet registrerade brott mot lagstiftning utanför brottsbalken har under 
tioårsperioden minskat från en högsta nivå år 1982 om drygt 178 000 till 
att bli drygt 143 000 år 1992. Av brotten år 1992 mot annan lagstiftning 
svarar trafikbrotten för 54 procent och narkotikabrotten för 21 procent. 
De registrerade trafik- och narkotikabrotten under år 1992 uppgick till 
nära 109 000. Härtill kommer ett stort antal trafikförseelser, som huvud
sakligen beivras genom ordningsbot. 

Antal anmälda brott (i tusental) 

1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1 

D Brottsbalksbrott m Brott mot annan lagstiftning 

1 Värdena för 1993 har beräknats på grundval av utvecklingen 

Lo. m. oktober 1993 
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Prop.1993/94: 100 

Brott mot brotL<>balken har under den senaste tioårsperioden ökat med i Bilaga 3 
genomsnitt 2, 7 procent per år medan brott mot annan lagstiftning minskat 
med i genomsnitt 2, 1 procent. För antalet registrerade brott mot 
lagstiftning utanför brottsbalken kan emellertid mycket starka variationer 
iakttas mellan olika år. Att döma av den preliminära statistiken tycks de 
lika med nära 7 procent under år 1993 jämfört med föregående år. 
I följande tabell ges en översikt av den genomsnittliga årliga föränd

ringen i antalet anmälda brott mot brottsbalken under perioderna 1982 -
1987 resp. 1987 - 1992. 

Årlig föräJlllring i genomsnitt 

Våldsbron 

därav misshandel 

därav rån 

våldtäkt 

Tillgreppshroll 

därav bostadsinbroll 

därav inbroll i vind, källare 

därav hiltillgrepp 

Bcdräg~rihroll 

Övriga brottsbalksbrott 

därav skadegön:lsebrotl 

1982 -

1987 

+ 4,0 % 

+ 4.3 % 

+ 2.2 % 

+ 3,4 % 

+ 3,6 % 

0,7 % 

+ 2,5 % 

+ 10.6 % 

+ 2.0 % 

+ 2,1 % 

+ 3,8 % 

1987 -

1992 

+ 6,0 % 

+ 5,4 % 

+ 9,6 % 

+ 8,7 % 

+ 2,4 % 

+ 1,2 % 

- 1,5 % 

+ 1,7 % 

- 7,7 % 

+ 5,5 % 

+ 2.8 % 

Brotl<>förebyggande rådet har gjort en prognos för brotl<;utvecklingen till 
år 2000. Den publicerndes i en kriminalpolitisk framtids- och om
världsanalys ( 1993-11-08). 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 l ,35 och 1,50 
miljoner anmälda brott totalt, 790 000 till 930 000 anmälda stöldbrott och 
52 000 till 60 000 våldsbrott (exkl. rån). Prognosen visar enligt Brotts
förebyggande rådet vilken nivå den anmälda brotl<>ligheten kommer att 
ligga på år 2000 om brotL.;;utvecklingen fortsätter enligt det mönster den 
hittills gjort. 

I det följande kommenteras utvecklingen för olika grupper av brott, 
bl.a. brotL-;balksbrott samt trnfiknykterheL-;brott och narkotikabrott. l 
diagram och tabeller redovisas uppgifter om brott anmälda år 1982 och 
senare. Siffrorna för perioden 1982 - 1992 är tagna direkt ur Statistiska 
centralbyråns (SCB:s) definitiva årsstatistik. De siffror som anges för år 
1993 är preliminär.i beräkningar som bygger på SCB:s statistik för tiden 
januari - oktober 1993. 

158 



BRÅ utarbetar årligen en mpport över brotl'lutvecklingen. Hänsyn har 
tagits till uppgifterna i mpportserien 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. 

Prop. 1993/94: 100 
Bilaga 3 

159 



1.1 Våldsbrott 

Antal anmälda våldsbrott (i tusental) 

60 -

-

-
40 --

-

20 

0 '--'----'-'----'-'---'--'---'--'---'--'---'-..___._..___,_..__~~~~_._~_.__, 

1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1 

Ar Rån Misshandd Våldtäkt Mord och dråp sam! miss-

handd med dödlig utgång 

1982 3 530 28 200 941 125 

1983 3 473 29 220 923 121 

1984 3 681 30 785 995 116 

1985 3 851 31 996 I 035 126 

1986 3 806 32 805 I 046 147 

1987 3 939 34 757 I 114 134 

1988 4 177 37 511 I 332 146 

1989 5 211 39 641 I 462 150 

1990 5 967 40 690 I 410 121 

1991 6 173 40 454 I 462 141 

1992 6 219 45 232 l 688 174 

1993 1 6 200 51 000 2 000 180 

' Värdena för 1993 har beräknats på grundval av utvecklingen 

t.o.m. oktober 1993 
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Till våldsbrott räknas, som i den officiella statistiken, fullbordade mord, 
dråp, misshandel med dödlig utgång, försök till mord och dråp, barna
dråp, misshandel utan dödlig utgång, rån och våldtäkt. 

Våldsbrotten har uppvisat en relativt jämn ökningstakt under 1980-talet. 
Statistiken visar emellertid på en markant ökning av våldsbrotten för åren 
1992 och 1993. År 1992 var antalet våldsbrott nära 11 procent fler än 
föregående år. Att döma av den preliminära statistiken beräknas 
våldsbrotten öka med ytterligare 11 procent år 1993. 
År 1992 utgjorde våldsbrotten 5 procent av de registrerade brottsbalks

brotten. 

Särskilt om rå11 

Antalet anmälda rånbrott 1992 var drygt 6 200 och det är en ökning med 
knappt l procent sedan 1991. Av rånbrotten är de flesta rån mot person 
(83 procent). Därefter kommer butiksrånen (l l procent). Större delen av 
ökningen från år 1991 utgörs av en ökning av personrånen. 

Gaturån är den dominerande formen av rån. Bank- och postrånen är 
få i förhållande till övriga rån. Under 1992 var dessa 338. Det är en 
ökning med 22 stycken jämfört med 1991. Bank-och postrånen förorsakar 
ofta mycket stora 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 noteras att förändringen från år 1991 till år 1992 är den att 
ökningen varit 12 procent för båda kategorierna. Grovt räknat utgör en 
femtedel av de polisanmälda misshandelsbrotten familjevåld. Dessa brott 
domineras nästan helt av män som misshandlar sina nuvarande eller 
tidigare hustrur, sammanboende eller fästmör. 

Enligt BRÅ sker det mesta av våldet mellan bekanta, som inte har en 
familjerelation, i lägenheter och utspelas inom grupper av kriminellt 
aktiva eller missbrukare av olika slag. Drygt hälften av de polisanmälda 
våldsbrotten utspelas på gator och torg, i eller kring nöjeslokaler samt på 
allmänna kommunikationsmedel. De flesta fall av misshandel utomhus 
där gärningsmannen är okänd för offret sker i storstadsregionerna. 

Särskilt om wildtäkl 

De anmälda våldtäkterna ökade år 1992 totalt med 15 procent jämfört 
med föregående år. Antalet anmälda våldtäktsbrott har ökat kontinuerligt 
under åren 1975 -1992. Det är till största delen de anmälda fullbordade 
våldtäkterna inomhus som ~varar för den ökningen. 

11 Riksdagen 199319-1. 1 .l'tlml. Nr 100 Bilaga 3 
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1.2 Tillgreppsbrott 

Antal anmälda tillgrcppsbrott (i tusental) 
800 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----. 

---
-600 

400 

200 ~ 

1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 I 

Ar Inbrotts- Därav Därav Biltillgrcpp Stöld ur 

stöld lnbron i lnhroll i (fullbonlat) motorfordon 

lägenhet vind dlcr 

eller villa källare 

1982 138 343 21 063 25 096 25 184 101 307 

1983 138 913 23 866 22 931 24 864 100 926 

1984 141 781 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 39 543 152 221 

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 

1992 155 902 21 550 26 318 45 185 135 672 

19931 157 000 20 500 30 200 43 400 126 000 

1 Värdena för 1993 har beräknats på grundval av utvecklingen 

t.o.m. oktober 1993 
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Tillgreppsbrotten utgör nästan 70 procent av samtliga polisanmälda 
brotl<>balksbrott. Förutom de i tabellen redovisade brotl<>gruppema 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 
nära 156 000 år 1991. År 1992 var antalet anmälda inbrott på samma 
nivå som föregående år. 

Särskilt om motoifordo11stillgrepp 

I tabellen redovisas enbart fullbordade biltillgrepp. 
Antalet fullbordade bilstölder var år 1992 79 procent fler än år 1982. 

Den markanta ökningen tog sin fart under andra halvan av 1980-talet. 
Under perioden 1982-1985 stals i genomsnitt 27 000 bilar per år. 
Perioden 1986 - 1990 var motsvarande siffra drygt 44 000 per år. 

År 1991 anmäldes 48 491 fullbordade biltillgrepp. Under år 1992 blev 
antalet 45 185 vilket är en minskning med 7 procent jämfört med 
föregående år. 
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1.3 Bedrägeribrott 

Antal anmälda bedrägeribrott (i tusental) 

100 .--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~, 

-

-
80 -

-

60 
-

40 

20 

0 '--'---'-'---'--'--_....L..L--'--'---'-'---'--'---'--'---'-'---'--'---'--'---'-'---'--' 

1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 I 

1 Viinlena för 1993 har beräknats på grnmlval av utvecklingen 

1.0.111. oktober 1993 

År 1992 anmäldes nära 61 000 bedrägeribrott (exkl. häleri) vilket är en 
minskning med 15 procent jämfört med året innan. Denna minskande 
utveckling har fortsatt även under år 1993. I en undersökning som BRÅ 
vidtagit förklarns 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 checkbedrägetiema år 1992 för 17 procent 
medan bedrägerier som begås med hjälp av betalkort ~varade för 18 
procent. 
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Ar 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

1992 

1993' 

Chcck

bedrägcri 

10 117 

11 680 

13 369 

13 036 

15 195 

15 757 

17 063 

12 794 

14 760 

12 467 

10 151 

7 100 

Betalkort 

21 638 

16 717 

13 960 

22 241 

22 057 

19 681 

20 312 

19 678 

16 699 

14 426 

11 181 

10 500 

1 Värdena för 1993 har beräknats på grundval av utvecklingen 

t.o.m. oktober 1993 

1.4 Övriga brottsbalksbrott 
Antal anniilda brottsbalksbrott (1 tusental) 

200 

160 

120 

80 

40 

1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 I 

D skadegorelsebrott llil Övriga BrB-brott 

'Värdena för 1993 har beräknats på grundval av utvecklingen l.o.m. oktober 1993 

12 Riksdagen J<JCJ3f94. I sam/. Nr /00 Bilaga 3 
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Till övriga brottsbalkshrott räknas förutom skadegörelsebrott ett stort 
antal olika grupper av brotL<;liga beteenden som inte faller inom någon av 
de tidigare berörda kategorierna. 

Särskilt om skadegörelse 

Under 1980-talel<; senare hälft ökade skadegörelsebrotten markant. 
Jämfört med 1985 var de 31 % fler under 1990. Under åren 1991 och 
1992 anmäldes omkring 94 000 skadegörelsebrott, vilket innebär en 
minskning med 3 procent jämfört med år 1990. Om detta är ett trend
brott, eller barn en tillfällig minskning, återstår att se. Att döma av den 
preliminärn statistiken beräknas antalet anmälda skadegörelsebrott år 1993 
öka med drygt I procent jämfört med föregående år. 

En mycket stor andel av dem som döms för skadegörelsebrott är 
tonåringar. 

Av skadegörelsebrotten avser 34 % skadegörelse på motorfordon och 
16 % drnbbar stat, landsting och kommuner. 

l.S Narkotikabrott 

Antal anmälda narkotikabrott (1 tusental) 

30 ,----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

70 

60 

50 -

-
40 - -- -
30 - -

20 

10 

1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

'Värdena för I 993 har beräknats på gmndval av utvecklingen 

t.o.m. oktober 1993 
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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. Dessa har föranlett att även innehav 
eller överlåtelse av mycket små mängder narkotika betraktas som 
narkotikabrott. En annan förklaring till ökningen är troligen polisens 
insatser mot den s.k. gatulangningen under åren 1981 och 1982. 
En kraftig minskning av den anmälda narkotikabrottsligheten kan noteras 
sedan år 1983. År 1992 var antalet anmälda brott 56 procent lägre än år 
1982. En stor del av minskningen beror på ändrade rutiner för an
talsräkning i s k serieuppklaringar. Antalet narkotikabrott per misstänkt 
person har minskat från 9, 1 år 1982 till 4, l år 1992. 

År 1992 anmäldes 30 729 brott. Detta är en minskning med 4 procent 
jämfört med föregående år. Att döma av den preliminära statistiken 
kommer antalet registrerade narkotikabrott öka markant under år 1993. 

Antalet personer som lagförts för narkotikabrott var år 1992 drygt 700 
fler än år 1983 vilket är en ökning med 10 procent. 

Antal personer som lagförts för narkotikabrott. 

1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 

7074 6149 6067 6401 6208 6850 7014 7349 7612 7'd07 
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1.6 Trafiknykterhetshrott 

Följande diagram avser brott enligt 4 § lagen (1951:649) om straff för 
vissa tmfikbrott (TBL). 

Antal anmälda trafiknykterhets brott (i tusental) 

- -
-- --zo -

10 

1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 I 

1 Värdena för 1993 har beräknats på grundval av utvecklingen 

t.o.m oktober. Ändrad lagstiftning den I juli 1990. 

Den 1 juli 1990 ändrades TBL. I diagrammet i det följande görs en 
jämförelse mellan antalet domar där grovt rattfylleri är huvudbrott för 
åren 1989, 1991 och 1992 (4 § 1 mom TBL i dess lydelse före den I juli 
1990 och 4 a § nu gällande TBL). Påföljderna har förändrats markant 
efter reformen. Under hela 1980-talet låg andelen som fick fängelsepå
följd på en relativt konstant nivå på omkring 73 procent. År 1991 var 
denna andel 42 procent. År 1992 ökade emellertid andelen som fick 
fängelsepåföljd till 56 procent. Det totala antalet lagföringar för grovt 
rattfylleri (som huvudbrott) har minskat från 7 410 år 1989 till 5 455 år 
1992. 
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Antal 
Domar avseende grovt rattfylleri 

(som huvu<hott) 

Fängelse St y deist ill syn Villkorlig dom Övrigt 
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2 Verksamheten inom rättsväsendet 

Arbetet inom rättsväsendet i fråga om brott hänger mycket intimt 
samman. I huvudsak går det när det gäller åtgärder mot brott i praktiken 
en rnk linje från polis, via åklagare och domstolar till kriminalvård. 

Brott och uppklaring 

Antalet brott som anmäls till polisen är nära 1,2 milj. per år. Den siffran 
omfattar inte brott för vilka polisen direkt utfärdar ordningsföreläggan
den. Antalet sådana förelägganden utgjorde 194 660 år 1992 (218 350 år 
1991 ). 

Endast en del av de brott som anmäls till polisen klaras upp. År 1992 
blev nära 370 000 brott uppklarade. För dessa fall ~"Varade 108 000 
misstänkta personer. 

De allra flesta uppklarade brotten (omkring 90 procent) hade begåtts av 
en gärningsman. För tillgreppsbrotten är det emellertid relativt vanligt att 
flera personer tillsammans begår brott. 

Den s k uppklaringsprocenten varierar mellan olika brotl..;typer. 
Uppklaringen växlar även mellan skilda delar av landet. 

För spanings- eller ingripandemått (t ex trafikbrott och narkotikabrott) 
är uppklaringsprocenten hög (nära 90 procent). Vid s k offerbrott är 
uppklaringsprocenten betydligt lägre. För misshandel och andra vålds
brott är uppklaringen omkring 50 procent, medan mindre än 10 procent 
av inbrottsstölderna klaras upp. Ungefär vart femte rån blir uppklarat. 

Antalet uppklarade brottsbalksbrott har ökat från drygt 240 000 år 1982 
till över 246 000 år 1992 (266 000 år 1991 ). 

Beslut m• åklagare 

Åklagarna fattar beslut om åtal mot cirka 89 500 personer årligen. Till 
detta kommer omkring 89 000 strafförelägganden per år. Åklagarna 
beslutar om åtalsunderlåtelser i cirka 16 000 fall per år. Antalet avskriv
na och nedlagda mål är omkring 68 000 per år. 

Skyddstill.'>yn, villkorlig dom och böter 

År 1992 dömdes omkring 6 300 personer till skyddstillsyn. För 527 eller 
8 procent av dessa kombinerades skyddstillsynen med fängelsestrnff. 
Drygt 12 800 personer dömdes till villkorlig dom år 1992. Under samma 
år har totalt 109 683 personer bötfällts. 36 029 har dömts till böter. 
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Fängelse 

Från mitten av 1970-talet och fram till år 1982 ökade antalet personer 
som dömdes till fängelse. Den nedåtgående trend som därefter följde 
hröts år J 986 då antalet personer som dömdes till fängelse åter började 
öka. 

År 1992 dömdes 15 832 (1991 dömdes 14 313) personer till fängelse 
som huvudpåföljd. 

Andelen frihetsstraff varierar starkt mellan olika brotl<>typer. 60 procent 
av dem som dömdes till fängelse dömdes för brott mot brottsbalken. 
Stöldbrotten utgör merparten. Det enskilda brott som dominerar är 
ratt fy Il eri. 

5 procent av dem som under 1992 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 polisväsendet framgår av 
statistiken över de s.k. ingripandemeddelandena (IM). Den utgör ett 
komplement till siffrorna för antalet anmälda brott när det gäller att 
bedöma arbetsbelastningen inom polisväsendet, och då främst inom 
övervakningsverksamheten. IM utfärdas så snart ett polisingripande sker. 
Hur antalet ingripanden och gripna har utvecklats sedan år 1982 framgår 
av följande diagram. 

Antal (i tusental) 
Ingripandemeddelanden och gripna 

1400 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

1200 

1000 

800 

600 

400 

200 
0 L-L....11'111-L....ILWLL-lJW_L...UUILJL.llUJLJL.lJW-l-111W~--111UW.-'llllLL-1llU--1.-WJlll__J 

1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 

lo lngripanderred liTiil Gripna 

Prop. 1993/94: 100 
Bilaga 3 

171 



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 svårighetsgrad 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 stadigt 
sedan år 1985. 

P~riod Antal personer i Antal mål i utgåend.: 

balans 

Mål om brott Övriga Totalt Därav mål om 

på vilket mål brott på vit-

fängelse ket fängelse 

kan följa kan följa 

1982 172 100 118 000 64 600 48 600 

1983 169 800 114 400 59 400 43 700 

1984 167 498 101 700 35 208 28 087 

1985 170 699 96 200 53 082 41 027 

1986 172 938 90 700 55 943 43 129 

1987 170 538 92 800 56 931 44 222 

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 

1992 208 254 89 943 68 463 57 470 

Som ytterligare belysning av arbetsbelastningen vid åklagarmyndigheterna 
anges i följande tabell användningen av tvångsmedel. 
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År Tvångsmedel 

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 Il 546 

1989 25 943 11 959 

1990 27 221 12 135 

1991 27 583 12 256 

1992 28 743 12 929 

2.3 Domstolsväsendet 

2.3.1 Domstolarnas arbetsläge 

1990 1991 1992 92-01-01 93-01-01 

--06-30 --06-30 

Albulinna domstolarna 

Högs/a domstolen 

Inkomna mål' 3 687 4 163 4 611 2 455 2 726 

Avgjorda mål1 3 544 3 645 4 554 2 131 2 600 

Utgående balans 1 044 I 483 I 595 I 828 I 715 

How·ä11ema 

Inkomna mål 20 705 22 160 26 050 12 868 14 081 

Avgjorda mål 20 421 22 338 23 665 11 658 14 792 

Utgående balans 7 910 7 732 10 117 8 942 9 406 

'Inkl. skrifter 
2Utan skrifter 
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1990 1991 

1ingsrä11ema 

Inkomna tvistemål 

och brottmål 143 192 163 079 

Avgjorda tvistemål 

och brottmål 139 900 153 123 

Utgående balans 

tvist.:mål och 

brottmål 65 321 74 367 

Inkomna fästig-

hetsmål 7 229 I 590' 

Avgjorda fästig-

hetsmål 8 245 3 659' 

Utgående balans 

fastighetsmål 4 154 2 008 

Inkomna mål om 

lagsökning 125 077 152 942 

Inkomna mål om 

betalningsföre-

läggand.: 520 422 633 002 

Inkomna domstols-

ärenden 23 123 25 118 

Avgjorda domstols-

ärenden 22 062 25 483 

Utgående balans 

domstolsärenden 15 082 14 726 

Inskrivnings-

ärenden 1984 350 2 158 364 

Gravations- och 

äganderätts-

bevis 393 676 325 470 

1992 

164 123 

162 438 

75 036 

1 602 

1 836 

I 740 

2 -

2 -

28 724 

25 703 

15 505 

1 500 770 

179 900 

9201-01 

--06-30 

81 250 

82 211 

73 220 

753 

968 

I 777 

15 902 

15 962 

14 434 

812 548 

106 417 

93-01-01 

--06-30 

93 604 

90 518 

77 400 

I 360 

944 

2 136 

15 094 

15 684 

12 137 

705 590 

73 359 

1 From 1991-01-01 räknas mål om hyra och bostadsrätt inte längre som fastighetsmål utan 

som tvistemål. 
2 From 1992-01-01 handläggs inte: längre nya lagsöknings- och betalningsföreläggandemål 

vid tingsrätterna. 
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1990 1991 1992 

Försäkringsövenlomstoleu och försäkringsrätterua 

Försäkringsöverdoms/Olen 

Inkomna mål 2 940 3 411 2 927 

Avgjorda mål 2 800 2 618 2 892 

Utgående balans 3 836 4 629 4 660 

Försäkringsrällema 

Inkomna mål 10 376 6 191 1 

Avgjorda mål 8 035 8 886 

Utgående balans 13 176 10 436 

92-01-01 93-01-01 

--06-30 ---06-30 

I 843 I 505 

I 414 I 228 

5 022 4 936 

3 691 

6 735 

1 From 1991-07-01 anhängiggörs inga mål vid försäkringsrättcrna. Verksamheten upphörde 

helt 1992-07-0 I. 

2. 3. 2 Särskilt om brottmålen 

Period 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

1992 

1992 första 

1993 halvåret 

Tingsrätterna 

Antal broll-

mål i balans 

23 951 

23 976 

25 456 

24 679 

24 984 

25 604 

24 535 

27 137 

26 403 

26 977 

24 780 

Inkomna därav mål som 

bro11mål får handläggas 

av notarie 

72 702 12 450 

68 700 10 212 

69 847 Il 118 

67 856 10 203 

70 798 10 113 

72 370 10 396 

72 969 8 937 

78 015 10 248 

79 326 Il 155 

39 486 5 433 

40 388 5 245 

Av tabellen frnmgår att antalet inkomna brottmål vid tingsrätterna har 
ökat under senare år. Statistiken för första halvåret 1993 tyder på en 
fortsatt hög nivå. Antalet brottmål som fullföljs till hovrätt minskade 
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Prop.1993/94: 100 
under åren 1984-1986 men har ökat under senare år. År 1992 ökade Bilaga 3 
antalet inkomna brottmål till hovrätterna med 16 procent jämfört med 
föregående år. En fortsatt ökning kan noteras för första halvåret 1993. 

Ar 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

1992 

1992 första 

1993 halvåret 

2.4 Kriminalvården 

Ar 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

1992 

1993 

Hovrällerna 

Inkomna brottmål 

7 103 

6 838 

6 690 

7 326 

7 745 

7 465 

7 952 

7 928 

9 167 

4 868 

5 195 

Kriminalvårdsanstaltcr 

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 

13 836 3 999 

4 350 

Antal brottmål i 

balans 

2 541 

2 520 

2 491 

2 904 

3 145 

3 390 

3 671 

3 588 

3 902 

3 264 

4 126 

Häkten Frivård 

Högsta Antal klienter 

beläggning den I okt. 

I 108 17 767 

I 102 14 092 

916 12 200 

981 Il 677 

l 026 Il 933 

I 086 12 334 

I 200 12 369 

I 131 12 642 

I 213 12 369 

I 198 13 033 

I 334 12 244 

I 583 Il 742 
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Antalet intagningar i anstalt ökade krnftigt i början av 1980-talet för att 
därefter plana ut på en högre nivå år 1983. När det gäller antalet klienter 
i frivården har en stabilisering skett under senare delen av 1980-talet. 

Av de 13 836 personer som togs in i fängelse under år 1992 var 2 562 
dömda för rattfylleri/grovt rnttfylleri, 3 569 för tillgreppsbrott och 3 729 
för våldsbrott. Under tiden den 1 mars 1992 - den 1 mars 1993 har 
antalet inskrivna med strnfftider mindre än eller lika med två månader 
minskat med 1, 8 procent medan antalet med strnfftider på två år eller 
mer har ökat med 2,S procent. 

Strafflider 

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 

1992 

6 128 

3 482 

2 284 

I 942 

13 836 

Absolut Procentuell 

förändring förändring 

1991-1992 1991-1992 

+ 251 + 4,3 

- 47 - 1,3 

+ 61 + 2,7 

+ 149 + 8,3 

+ 414 + 3,1 

Den genomsnittlliga vistelsetiden i anstalt frnmgår av följande tabell. 

Genomsnittlig vistelsetid 

i månader 

1970 

4,5 

1975 

3,7 

1980 1985 

3,5 3,2 

1990 

3,0 

1992 

3,0 
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Belastningen på anstalts- och häktesorganisationen framgår av föränd
ringar i medelbeläggningen. 

Budgetår 

1984/KS 

1985/86 

1986/87 

1987/88 

1988/89 

1989/90 

1990/91 

1991/92 

1992/93 

Anstahcr 

mcdclbcläggning 

årets tio tyngst 

belastade månader 

3 264 80.2 

3 259 K2.4 

3 376 84.8 

3 573 90.0 

3 677 90.6 

3 666 87.9 

3 727 88,8 

3 697 90.1 

3 964 95,3 

Häkten 

% medclbcläggning % 

818 67 

817 67 

K66 72 

995 82 

I 046 84 

I 050 84 

I 105 83 

I 136 85 

I 286 95 

I slutet av 1970-talet och början av 1980-talet ökade medelbeläggningen 
på anstalterna med någrn hundra per år. Den 1 juli 1983 genomfördes 
den s.k halvtidsrefonnen, vilket medförde en minskning av medel
beläggningen med ca 350 intagna under budgetåret 1983/84 jämfört med 
föregående budgetår. Därefter har medelbeläggningen ökat successivt och 
var under budgetåret 1992/93 cirka 220 högre än före halvtidsreformen. 

Under budgetåret 1992/93 har medelantalet övervakade klienter varit 
13 272 vilket är 48 färre än budgetåret 1991 /92. Av dessa övervakade 
klienter var i medeltal 7 803 dömda till skyddstillsyn, 4 194 var vill
korligt frigivna och I 277 i anstalt med övervakare. 

Under budgetåret 1992/93 dömdes 240 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. 

Förebyggatule åtgärder riktade mot personer som inte är föremål för 
rätU.väsendets åtgärder på grund av brott. Det är här fråga även om 
sådana åtgärder som är avsedda att förbättra miljön i samhället i före
byggande syfte. Åtgärder av detta slag ankommer främst på andra än 
rättsväsendets myndigheter, bl.a. skolväsendet och socialtjänst- och 
arbet<>marknadsmyndigheterna. . 

Övervakning 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 syftar till att ge 
personer som har begått brott bättre förutsättningar för anpassning i 
samhället. Åtgärder av detta slag vidtas av kriminalvårdsmyndigheterna 
och av organ inom socialvårds-, arbetsmarknads- och 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 kommuner, landsting 
och näringsliv lägger ut avsevärda belopp årligen för ändamålet. 
Kostnaderna för åtgärder mot brott inom rättsväsendet, dvs. i första hand 
inom polis- och åklagarväsendet, de allmänna domstolarna och kriminal
vården, 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 andnt 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 domstolsväsendets verksamhet som rör brottmål. Den del av 
anslagen inom rättsväsendet som är avsedd för åtgärder mot brott uppgår 
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till omkring 12,4 miljarder kronor. för budgetåret 1993/94. I figuren är 
detta belopp fördelat på åtgärdsgrupper. Beloppet omfattar inte medel 
som förbrukas inom departementet och statliga kommitteer eller anslag 
för byggnadsverksamhet. 

Som framgår av figuren uppgår kostnaderna för förebyggande åtgärder 
till cirka 155 mkr. Största delen utgör kostnaderna för polisens externa 
informativa åtgärder och undervisning i skolorna i lag och rätt samt i 
trnfik. Hit hör också BRÅ:s verksamhet utom den rena forskningen och 
utvecklingen. I detta sammanhang bör frnmhållas att kostnaderna för 
brottsskadenämnden inte till någon del har medräknats. 

Övervakningen av regelefterlevnaden avser polisens övervakningsverk
samhet och beräknas kosta 4 165 mkr. 

Det redovisade beloppet för brottsutredning och andrn åtgärder i brott
målsförfurandet omfattar åtgärder inom polis- och åklagarväsendet samt 
domstolarna. Av beloppet 4 580 mkr faller 2 860 mkr på polisväsendet, 
535 mkr på åklagarväsendet och 1 185 mkr på domstolsväsendet, 
inklusive rättshjälpskostnader. 

Kriminalvården svarar för de kostnader som i figuren har redovisats 
som verkställandet av påföljder. Denna grupp av kostnader beräknas till 
omkring 3 500 mkr. 

Det forsknings- och utvecklingsarbete inom departementets område 
som tar sikte på åtgärder mot brott beräknas till sammanlagt 28 mkr, 
varav omkring 20 mkr avser anslag till BRÅ:s verksamhet. I beloppet 
ingår inte den forskning eller annat utvecklingsarbete som bedrivs i 
departementets kommitteer. Den nya verksamhetsindelning som infördes 
för polisväsendet budgetåret 1992/93 innebär att här redovisade kostnader 
inte bör jämföras med föregående budgetår . 

Kostnader för åtgärder mot brott 
inomjustitiedepartementets område (milj. kr) 

4 580 Brottsutredning m m 

ruqgrJ~ret J 993/94 
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3.2 Personalresurserna 

Antalet anställda inom polisväsendet är totalt ca 27 000. Av detta antal 
är omkring 16 600 poliser. 

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 vid
kommande är omkring 25 procent. Antalet anställda (inklusive deltidsan
ställda) vid de allmänna domstolarna är nu omkring 4 600, varav 
omkring 660 ordinarie domare. 

Kriminalvården har nu drygt 6 740 tjänster. Av dessa är drygt 5 700 
placerade vid kriminalvårdsanstalterna och drygt 820 inom frivården. 
Antalet lekmannaövervakare inom frivården uppgår för närvarande till 
omkring 5 400. 
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Bilaga 3.2 

Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1972:625) om statligt stöd till politiska partier 

Härigenom föreskrivs att 2, 6 och 8 §§ lagen (1972:625) om statligt 
stöd till politiska partier1 skall ha följande lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

2 §2 

Partistöd utgår som mandat
bidrag. Varje mandatbidrag utgör 
274 850 kronor. 

Partistöd lämnas som mandat
bidrag. Varje mandatbidrag utgör 
247 350 kronor. 

6 §3 

Parti som vid val till riksdagen 
fått minst 4 procent av rösterna i 
hela landet erhåller för varje år för 
vilket valet gäller ett helt grund
stöd. Helt grundstöd utgör 
4 800 000 kronor. 

Parti som vid val till riksdagen 
fått minst 4 procent av rösterna i 
hela landet får för varje år för 
vilket valet gäller ett helt grund
stöd. Helt grundstöd utgör 
4 320 000 kronor. 

8 §4 

Parti som avses i 6 eller 7 § er
håller utöver grundstödet tilläggs
stöd för varje år ffir vilket valet 
gäller med 13 400 kronor för varje 
vunnet mandat, om partiet är före
trätt i regeringen och annars 
20 100 kronor för varje vunnet 
mandat. 

Parti som avses i 6 eller 7 § får 
utöver grundstödet tilläggsstöd för 
varje år för vilket valet gäller med 
12 100 kronor för varje vunnet 
mandat, om partiet är företrätt i 
regeringen och annars 18 100 
kronor för varje vunnet mandat. 

Denna lag träder i kraft den 15 oktober 1994. 

1 Lagen omtryckt 1987:876. 

2 Senaste lydelse 1989:744. 

3 Senaste lydelse 1989:744. 

4 Senaste lydelse 1989:744. 
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A. Allmänna val m. m. 69 Prop.1993/94: 100 

Al. Allmänna val 158 000 69 Bilaga 3 

A2. Stöd till politiska partier 127 200 69 
A3. Svensk författningssamling 4 512 70 
A4. Bidrag till vissa internationella samman- 2 586 71 

slutningar m.m. 
AS. Framtidsstudier, långsiktig analys m.m. 11 710 72 
A6. Bidrag till Stiftelsen för utvecklande av 

god redovisningssed 600 73 
Summa 304 608 

B. Polisväsendet 74 
Bl. Rikspolisstyrelsen 464 528 107 
B2. Säkerhetspolisen 482 630 108 
B3. Polishögskolan 1 109 
B4. Statens kriminaltekniska laboratorium 47 427 110 
B5. Lokala polisorganisationen 9 641 611 111 
B6. U tlänningsärenden 89 000 112 

Summa 10 725 197 

c. Åklagarväsendet 113 
Cl. Riksåklagaren 27 528 118 
C2. Åklagarmyndigheterna 554 948 119 

Summa 582 476 

D. Domstolsväsendet m.m. 120 
Dl. Domstolsverket 65 328 120 
D2. Domstolarna m.m. 2 533 888 123 

Summa 2 599 216 

E. Kriminalvården 130 
El. Kriminalvårdsstyrelsen 108 754 138 
E2. Kriminalvården 3 829 345 139 
E3. U tlandstransporter 159 115 141 

Summa 4 097 214 

F. Rättshjälp m.m. 142 
Fl. Rättshjälpskostnader 779 000 142 
F2. Rättshjälpsmyndigheten 12 549 145 
F3. Allmänna advokatbyråer: 1 146 

Uppdragsverksamhet 
F4. Allmänna advokatbyråer: 11 010 149 

Driftbidrag 
F5. Vissa domstolskostnader m. m. 237 300 150 
F6. Diverse kostnader för rättsväsendet 28 384 150 

Summa 1068244 
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G. Övriga myndigheter 
G 1. Justitiekanslern 
G2. Datainspektionen 
G3. Brottsskadenämnden: 

F örvaltningskostnader 
G4. Brottsskadenämnden: 

Ersättning för skador på grund av brott 
G5. Brottsförebyggande rådet 

Summa 

SUMMA HUVUDTITEL 

Bilaga 3.1 
Statistiska uppgifter om brottsutvecklingen 
samt om verksamheten inom polis
väsendet, åklagarväsendet, domstolarna 
och kriminalvården. 

Bilaga 3.2 
Förslag till Lag om ändring i lagen (1972:625) 
om statligt stöd till politiska partier. 

151 Prop.1993/94: 100 

7 526 151 Bilaga 3 

21 772 152 
*7 049 154 

*35 000 154 

26 774 155 
98 121 

19 475 076 

157 

183 

186 
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(tredje huvudtiteln) 

1 Riksdagen 1993194. I sam/. Nr 100 Bilaga 4 





Bilaga 4 till budgetpropositionen 1994 

Utrikesdepartementet 
(tredje huvudtiteln) 

Inledning 

Utrikespolitik, Europa- och utrikeshandelspolitik och 
internationellt utvecklingssamarbete 

Allmänna överväganden 

Efter det kalla krigets slut befinner sig världen i en omvandlingsperiod 
som karaktäriseras av såväl nya möjligheter till samverkan över 
nationsgränsema som risker för nya former av konflikter och hot mot 
stabiliteten. De pågående konflikterna har inte sällan rötter av etnisk och 
religiös natur. Till skillnad från tidigare är de oftast lokala eller 
regionala och risken att de utvecklas till stormaktskonflikter är liten. I 
Europa utgör Europeiska unionen (EU)1 kärnan i arbetet med att vidga 
det alleuropeiska samarbetet och integrationen samt att säkra stabilitet 
och fred. Sveriges integration i Europa låter sig väl förenas med vårt 
engagemang för den globala utvecklingen. 

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 hela Europa. Allt detta görs 
bäst som fullvärdig medlem i EU. 

1 Språkbruket vad avser EG och EU kommer med all sannolikhet att variera sedan 
Maastrichtfördraget trätt i kraft. Europeiska unionen (EU) är ett övergripande 
begrepp som täcker den helhet som omfattas av Maastrichtfördraget. Här nyttjas 
beteckningen EU när denna helhet åsyftas. Vidare nyttjas begreppet unionen i 
frågor om de s.k. nya samarbetsområdena, däribland planerna på en ekonomisk och 
monetär union, en gemensam utrikes- och säkerhetspolitik samt rättsligt och 
inrikespolitisl1 samarbete. Europeiska gemenskapen (EG) utgör en del av det 
samlade samarbetet, främst den traditionella ekonomiska integrationen. 
Beteckningen gemenskapen och gemenskaperna (EG) nyttjas därför när detta 
samarbete avses och i frågor om EG:s rättsakter m.m. 
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Sveriges förhandlingar om medlemskap i EU inleddes i februari 1993 
och är nu inne i ett avgörande skede. Regeringens strävan är att den 
ursprungliga tidsplanen för processen skall kunna hållas: folkomröstning 
om förhandlingsresultatet år 1994 och ett svenskt inträde i unionen den 
1 januari 1995, vilket också är den tidpunkt som satts upp som mål av 
EU: s stats- och regeringschefer. De svenska förhandlingarna, som drivs 
parallellt med de norska, finska och österrikiska, stöder sig på positioner 
som fastlagts under stor politisk enighet i riksdagen. 

Vår Europa-politik syftar till att ge Sverige en plats i det europeiska 
samarbetets kärna. Det är för oss ett vitalt intresse att dagens europeiska 
samarbete breddas och fördjupas. Sverige bör vara pådrivande i 
utformningen av svaren på de avgörande frågorna i nittiotalets Europa -
i första hand den europeiska fredsordningen, tillväxten, sysselsättningen 
och välfärden, samarbetet med länderna i Central- och Östeuropa samt 
de gränsöverskridande miljöfrågorna. 

Utmaningarna är i lika hög grad globala, inte minst mot bakgrund av 
att omvärldsförändringarna innebär ett ökat ömsesidigt beroende mellan 
stater. Världshandeln fortsätter att expandera. Kapitalströmmar interna
tionaliseras. Med modern teknik sprids information allt snabbare över 
stora avstånd. 

Även hoten mot vår framtid är i växande utsträckning gemensamma 
för världssamfundet. Många av de största miljöproblemen såsom hoten 
mot klimatet, ozonskiktet och den biologiska mångfalden är globala till 
sin karaktär. Allvarliga och omfattande övergrepp mot mänskliga 
rättigheter förekommer alltjämt i många länder. Miljoner människor har 
tvingats fly undan krig och förföljelse. Migrations- och flykting
problemen i olika delar av världen påverkar i hög grad vår egen vardag. 
Få uppgifter kan i detta perspektiv vara viktigare än att demokratin sprids 
och befästs överallt där mänskliga rättigheter sitter trångt. 

Till denna bild kan fogas problemen med narkotikahandel och 
internationell terrorism, också den som grundas på religiös och politisk 
fanatism. Ett stärkande av säkerheten vid kärntekniska anläggningar är 
också särskilt angeläget. 

Det går alltså inte längre att betrakta länder eller regioner isolerat från 
deras roll i ett globalt sammanhang. Vi måste möta hoten mot vår 
framtid genom internationell samverkan. Det innebär växande krav på 
världssamfundet att finna gemensamma lösningar på olika problem som 
spänner över nationsgränserna. Det internationella utvecklingssamarbetet 
är i detta perspektiv ett viktigt medel såväl för att bidra till att fattiga 
människor får en människovärdig tillvaro, som för att främja fred, 
säkerhet och demokrati. 

Många konflikter har sin grund i spänningar mellan rika och fattiga. 
Fattigdomsbekämpning, det svenska utvecklingssamarbetets övergripande 
mål, blir därför ett centralt instrument för att förebygga konflikter, såväl 
nationella som regionala. Det faktum att en miljard av världens 
människor fortfarande lever i djupaste fattigdom innebär att det finns ett 
stort behov av internationell utvecklingshjälp. 

Förenta nationerna fortsätter att vara en hörnsten i vår utrikespolitik. 
Världsorganisationen har kommit att spela en allt viktigare roll för 
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internationell fred och säkerhet, samtidigt som dess olika organ utgör 
viktiga kanaler för vårt utvecklingssamarbete. FN:s fredsbevarande 
verksamhet har ökat dramatiskt under de senaste åren. P-arallellt med 
detta har insatsernas komplexitet ökat, så att fredsfrämjande, humanitärt 
bistånd och återuppbyggnad samverkar. 

Fler svenskar deltar för närvarande i FN-operationer än någonsin 
tidigare. I Bosnien är svenska soldater, kvinnor och män, engagerade i 
en mycket komplicerad och riskfylld FN-insats. Inom ramen för en 
nordisk bataljon bidrar de till att lindra nöden för en hårt utsatt 
civilbefolkning. Också i tidigare jugoslaviska Republiken Makedonien 
deltar svenskar i en nordisk bataljon för att förhindra en spridning av 
konflikterna i f.d. Jugoslavien. Detta exempel på s.k. preventiv diplomati 
visar på ett nytt område där världssamfundet står inför stora uppgifter. 
Det är kostnadskrävande insatser, men också en investering i vår egen 
och Europas framtida säkerhet. 

De senaste årens säkerhetspolitiska omdaning i Centraleuropa, som 
resultat av Warszawa-paktens upplösning och skilda rustningsbegränsade 
överenskommelser, har dock inte motsvarats av lika genomgripande 
förändringar i norra Europa på det rent militära området. Det snart 
fullständigt genomförda bortdragandet av ryska trupper från f.d. DDR, 
Polen och Baltikum har förvisso minskat riskerna för invasionsföretag 
mot vårt land. Men alltjämt finns stora militära resurser i Kaliningrad, 
S:t Petersburg-området och - viktigast - Kola-halvön, där den 
ubåtsbaserade komponenten svarar för en större andel av de ryska 
kärnvapenstyrkorna till följd av START 2. 

Främjandet av stabilitet i norra Europa framstår oförändrat som en 
huvuduppgift för svensk utrikes- och säkerhetspolitik. 

Utvecklingen i Ryssland visar att det kommer att dröja innan den ryska 
regeringens deklarerade mål, stabila demokratiska institutioner och en 
fungerande marknadsekonomi, uppnås. En snabbare omvandlingsprocess 
i Baltikum och delar av Central- och Östeuropa bidrar till stärkt stabilitet 
i närområdet. 

Därmed ökar också förutsättningarna för ett fruktbart och långsiktigt 
samarbete. Ett gynnsammare politiskt klimat kommer att råda i hela 
Nordeuropa, när de ryska trupperna inom kort har lämnat samtliga tre 
baltiska republiker. 

Såväl i denna fråga som vad gäller ansträngningarna att få till stånd ett 
bättre förhållande mellan de olika befolkningsgrupperna i Estland och 
Lettland, spelar Sverige, i samverkan med andra länder och 
internationella organisationer, en viktig roll. 

Sverige ägnar särskild uppmärksamhet åt samarbetet i närområdet, 
speciellt med de baltiska länderna, nordvästra Ryssland och Polen. Det 
svenska östbiståndet, med dess koncentration på just denna region, syftar 
till att öka stabiliteten, inte minst genom ekonomisk utveckling och stärkt 
baltisk suveränitet. 

När det gäller f.d. Jugoslavien har det internationella samfundet varit 
föga framgångsrikt. Trots stora ansträngningar och generösa 
hjälpinsatser, också från Sverige, fortgår kriget i Bosnien. Konflikten 
kan också komma att spridas till andra delar av det f.d. Jugoslavien och 
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t.o.m. utanför dess gränser. Betydande insatser från omvärlden kommer 
därför att krävas under ytterligare avsevärd tid innan freden är säkrad. 
Men ingen fred kan skapas om de som för kriget inte vill fred. 

En bred utbyggnad av Västeuropas förbindelser österut, alleuropeisk 
frihandel och ekonomisk integration, fortsatt politiskt och ekonomiskt 
bistånd till reformländerna och en på sikt fortsatt utvidgning av EU:s 
medlemskrets är huvudinstrumenten för skapandet av stabilitet i hela 
Europa. 

Europas säkerhetspolitiska omvandling och utbyggnad pågår som bäst. 
Vi vet inte hur länge denna formativa period kommer att vara. Vi ser 
huvudriktningen, men ingen kan närmare förutsäga slutresultatet. 
Fortfarande saknas internationella samarbetsstrukturer som är starka nog 
att lägga grunden för varaktiga europeiska fredslösningar. Vad vi i dag 
kan åstadkomma är att i bästa fall förebygga eller begränsa konflikterna. 

En effektiv europeisk säkerhetsordning kräver samverkan av flera 
krafter och förutsätter fortsatt amerikanskt engagemang och närvaro i 
Europa. I likhet med EU är ESK (Konferensen om säkerhet och 
samarbete i Europa), NATO, VEU (Västeuropeiska unionen), 
Europarådet och NACC (det nordatlantiska samarbetsrådet), stadda i 
utveckling. Nya samarbetsformer är dessutom på väg att tilJkomma, 
senast förslaget om samverkan för fred (Partnership for Peace). Vad vi 
kan hoppas på i framtiden är ett allt närmare samarbete mellan de 
europeiska säkerhetsorganisationerna. 

Sverige deltar i dag aktivt som observatör i NACC:s ad hoc-grupp för 
fredsbevarande frågor. Svenska riksdagsledamöter besöker som 
observatörer NATO:s parlamentarikermöten. Som medlem i Europeiska 
unionen kommer Sverige att få nya möjligheter att delta i utformningen 
av Europas utrikes- och säkerhetspolitik. 

ESK utgör med sin breda medlemskrets ett viktigt säkerhetspolitiskt 
forum. Alltjämt pågår arbetet med att effektivisera dess arbetsformer. 
Under sitt ordförandeskap har Sverige bidragit till att göra ESK mer 
operativt med tyngdpunkt på förebyggande diplomati och konfliktlösning. 

Ett svenskt medlemskap i EU innefattar det utvidgade samarbete som, 
genom Maastrichtfördraget, trädde i kraft den 1 november 1993. Här 
ingår också den traditionella ekonomiska integrationen som faller under 
Europeiska gemenskapen (EG), nu en del av EU. Vi behöver den 
ekonomiska stabilitet med möjlighet till ökade investeringar som ett 
medlemskap skulle innebära. Såväl Sverige som EU har att vinna på ett 
svenskt medlemskap. 

Den svenska militära alliansfriheten, syftande till att vårt land skall 
kunna vara neutralt i händelse av krig i vårt närområde, består. Sverige 
har i medlemskapsförhandlingarna förklarat sig önska att aktivt och fullt 
ut medverka i det utrikes- och säkerhetspolitiska samarbetet inom EU. 
Sverige är berett att ikläda sig samma fördragsmässiga rättigheter och 
skyldigheter som Europeiska unionens nuvarande medlemmar. Inga 
åtaganden krävs av Sverige som går utöver vad unionens medlemsländer 
själva överenskommit. Ett svenskt ställningstagande till förbindelserna 
med VEU aktualiseras först i samband med att Sverige blir medlem av 
EU. 
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Redan nu manifesterar vi vår vilja an ta ansvar för utvecklingen i 
Europa genom an i nära samarbete med EU-länderna lämna ett betydande 
bidrag till ansträngningarna att lösa konflikterna i det f.d. Jugoslavien. 

Europarådet har som huvuduppgift att främja demokrati och mänskliga 
rättigheter i Europa. Organisationen spelar en viktig roll för 
demokratiseringsprocessen i Östeuropa. 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. 

EES-avtalet, som efter ratifikation av samtliga parter kommer att träda 
i kraft den 1 januari 1994, utgör ett viktigt steg på vägen till en 
fullvärdig plats i det europeiska samarbetet. Avtalet innebär bl.a. att 
svenska medborgare, institutioner och företag utan diskriminering kan 
medverka i väsentliga delar av EG:s inre marknad med fri rörlighet för 
varor, tjänster, kapital och personer. 

Utrikeshandeln är av avgörande betydelse för Sveriges ekonomi. Tre 
fjärdedelar av vår export går till Europa. Vårt deltagande i den 
ekonomiska integrationen i Europa och friare handel med omvärlden är 
en förutsättning för att vi skall kunna upprätthålla och utveckla välfärden. 

En ökad global liberalisering och ett stärk"l regelsystem för den 
internationella handeln är av största vikt, detta inte minst med tanke på 
de ekonomiska och politiska utmaningar det internationella samfundet står 
inför. Av dessa skäl, och för att motverka inskränkt nationalism och 
protektionistiskt tryck, var det av avgörande betydelse att de 
internationella handelsförhandlingarna i GATT - den s.k. Uruguayrundan 
- kunde slutföras den 15 december 1993. Överenskommelsen skall nu 
godkännas av de avtalsslutande ländernas parlament. En överens
kommelse om att minska hindren för det internationella utbytet av varor 
och tjänster ökar framtidstron och understödjer ekonomisk tillväxt. 
Framgången inom GATT är också ett välkommet stöd för de globala och 
multilaterala systemens trovärdighet och för världssamfundets förmåga 
att tillsammans angripa gemensamma utmaningar. 

Inte minst för utvecklingsländerna är överenskommelsen om minskade 
handelshinder av stor betydelse för att möjliggöra ekonomisk tillväxt och 
hållbar utveckling. Flertalet mottagarländer av svenskt bistånd genomför 
ekonomiska reformer syftande till marknadsekonomi. En betydande del 
av det svenska biståndet bidrar bl.a. till an stödja denna reformprocess. 
För att den skall lyckas måste dock handelshindren minska, så an 
förutsättningarna för utvecklingsländerna an få avsättning för sina 
exportprodukter förbättras. 

Nordamerikas, Ost- och Sydostasiens ekonomier med ökande 
konkurrens- och innovationskraft befinner sig i snabb tillväxt, medan 
tillväxten i Europa är svag. Om inte Europa förmår utvecklas i god takt, 
genom ytterligare vidgat europeiskt samarbete, innebär det att arbete och 
välstånd på sikt hotas. En utdragen lågkonjunktur i Europa, med en ond 
cirkel av splittringstendenser och ett ökande protektionistiskt tryck, får 
också negativa konsekvenser för utvecklingssamarbetet med u-länderna 
och efterfrågan på deras produkter. 

U-ländernas möjligheter till utveckling påverkas av ett stort antal 
faktorer, såväl interna som externa. Det internationella 
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utvecklingssamarbetet är endast en av dessa. Utvecklingssamarbetet 
måste ses i ett helhetsperspektiv som en del av säkerhets-, handels- och 
utvecklingspolitiken. Bistånd kan inte ersätta ländernas egna 
ansträngningar, utan måste utgöra ett kompletterande stöd till en 
pågående process. 

Målet för det svenska utvecklingssamarbetet är att höja de futtiga 
folkens levnadsnivå genom resurstillväxt, ekonomisk och social 
utjämning, ekonomisk och politisk självständighet, en demokratisk 
samhällsutveckling samt en framsynt hushållning med naturresurser och 
omsorg om miljön. För att biståndet skall bli verkningsfullt krävs att det 
finns rimliga förutsättningar avseende utvecklingspolitiken i 
samarbetsländerna. De kriterier som regeringen fastställt avser att styra 
biståndsinsatserna i denna riktning. Det innebär att hänsyn tas till 
demokratiutvecklingen, respekten för mänskliga rättigheter, hur den 
ekonomiska politiken och marknadsekonomin fungerar samt hur effektivt 
biståndsresurserna används i samarbetsländerna. I det sistnämnda kriteriet 
ingår en bedömning av militärutgifternas andel i statsutgifterna i 
förhållande till produktiva och sociala utgifter. 

De överenskomna normerna om de mänskliga rättigheterna utgör vår 
tids främsta ledstjärna för vad som skall gälla av principer och regler för 

. staters maktutövning. Demokrati är det styrelseskick som bäst tillgodoser 
människors berättigade krav på inflytande och delaktighet i sitt lands 
utveckling. Demokratins kännetecken som yttrandefrihet, rättsstatens roll 
och politisk pluralism med periodiskt hållna allmänna val vinner allt mer 
gehör i olika delar av världen. Det svenska utvecklingssamarbetet har 
som ett av sina huvudmål att främja en utveckling mot fördjupad 
demokrati och ökad respekt för mänskliga rättigheter. 

Den globala utvecklingen präglas i vissa avseenden av en ny 
hoppfullhet. Detta gäller inte minst två konflikter som stått på det 
internationella samfundets dagordning under fiera decennier. 

I Sydafrika kom den vita minoritetsregeringen till insikt om det 
ohållbara i en politik som på grundval av hudfärg förvägrade en 
överväldigande majoritet av befolkningen varje inflytande över sitt lands 
styre. På anmärkningsvärt kort tid, sedan februari 1990, då processen 
inleddes med frisläppandet av Nelson Mandela, har beslut fattats om att 
hålla de första demokratiska valen i Sydafrikas historia den 27 april 1994 
och överenskommelser träffats och lagfästs om vissa övergångs
arrangemang. Främst av dessa är det s.k. övergångsrådet (Transitional 
Executive Council) och den oberoende valkommissionen, som får 
centrala funktioner i förberedelserna för och genomförandet av valen. 
Denna utveckling har också gjort det möjligt för Sverige att under hösten 
1993 avveckla alla ekonomiska sanktioner mot Sydafrika utom det av FN 
beslutade vapenembargot. 

I Mellanöstern har en rad olika faktorer samverkat till det genombrott 
mellan Israel och PLO som manifesterades i handslaget mellan 
premiärminister Yitzhak Rabin och PLO-ledaren Yassir Arafut i 
Washington den 13 september 1993. Som exempel kan nämnas att de 
grupper som motsatt sig förhandlingar och förespråkat fortsatt 
konfrontation har fått se sitt internationella stöd försvinna efter 
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Sovjetväldets upplösning. Det finns inte längre två supermakter att spela 
ut mot varandra. 

Gemensam för den gynnsamma utveckling som vi på senare tid 
kunnat bevittna i båda dessa konflikter är betydelsen av det 
internationella samfundets påtryckningar. Sverige och de övriga nordiska 
länderna har spelat en inte obetydlig roll i strävandena att åstadkomma 
fredliga lösningar. Svenskt stöd skall utformas för att konsolidera de 
uppnådda resultaten och främja uppbyggandet av livskraftiga samhällen 
som baseras på demokratiska värden och i vilka de mänskliga 
rättigheterna respekteras. 

Även i andra långvariga konflikter, där det verkar möjligt att uppnå 
lösningar, kan biståndet spela en fortsatt viktig roll som stöd till 
fredsprocessen t.ex. i Moc;ambique och Kambodja. 

Mot denna ljusare bild står en mörkare, som påminner om en annan 
verklighet. I Angola har försöken att få slut på inbördeskriget mött stora 
svårigheter och i Myanmar (Burma) lever ofriheten vidare. I det gamla 
Sovjetunionens södra randområden vidgas de väpnade konflikterna, vilka 
kan bära fröet till internationella kriser. Trots stora insatser från 
världssamfundet har inbördeskriget i Somalia inte helt kunnat stoppas, 
även om den akuta massvälten avvärjts. 

Det nya säkerhetspolitiska läget har markant förändrat 
utgångspunkterna för det internationella nedrustningsarbetet. Under flera 
decennier fokuserades arbetet i hög grad på att skära ner supermakternas 
kärnvapeninnehav. Efter det kalla krigets slut och genom START
avtalen, med radikalt reducerade kärnvapenarsenaler, inriktas det svenska 
och internationella nedrustningsarbetet alltmer på att minska riskerna för 
spridning av vapen och vapenteknologi. Arbetet omfattar såväl 
massförstörelsevapen som konventionella vapen. Det svenska 
nedrustningsarbetet har vidare alltmer kommit att relateras till ett bredare 
säkerhetsbegrepp, med ökad uppmärksamhet på icke-militära frågor, 
fredsfrämjande verksamhet och förtroendeskapande åtgärder. 

Sverige kommer även i fortsättningen i olika sammanhang, särskilt 
inom ramen för FN och ESK, att aktivt delta i de ansträngningar som 
görs för att lösa konflikter och mildra det av våld och ofärd framkallade 
mänskliga lidandet. Global och regional samverkan kompletterar och 
förstärker varandra. Med fortsatt integration och samarbete över 
gränserna, med ett ökat utbyte mellan länderna, förbättras 
förutsättningarna för fredlig utveckling och växande välstånd. 
Internationellt samarbete för fred, frihet, demokrati, marknadsekonomi 
och respekt för mänskliga rättigheter är grunden för den svenska utrikes
och säkerhetspolitiken. 

* * * 

Med.Jemskapsförhandlingarna med Europeiska unionen 

Sveriges arbete för ett medlemskap i EU omfattar unionens alla delar 
som de utformats i Maastrichtfördraget. Detta omfattar såväl 
Romfördraget och Enhetsakten i reviderade skick som en rad nya 
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samarbetsområden, däribland planerna på en ekonomisk och monetär 
union, en gemensam utrikes- och säkerhetspolitik, rättsligt och 
inrikespolitiskt samarbete och den sociala dimensionen. Dessa olika 
beståndsdelar i det framtida europeiska samarbetet utgör en helhet. Vi 
vill delta i denna helhet och utveckla den vidare under 
regeringskonferensen år 1996. Sveriges plats är i det europeiska 
samarbetets centrum. 

Vi bör erinra oss att EU från början representerat, och alltjämt 
representerar, ett fredsprojekt, en vision av en ordning där krig mellan 
Europas stater inte längre framstår som möjligt. Denna vision behöver 
utsträckas till att omfatta allt fler av Europas stater och på sikt hela 
Europa. 

Efter Europeiska rådets beslut i Edinburgh i december 1992 har 
förhandlingsverksamheten varit intensiv med formell start den 1 februari 
1993. Under våren 1993 kunde merparten av gemenskapens regelverk 
granskas. Väsentliga svenska intressen har markerats genom formella 
positionspapper på berörda områden. 

Bland de mest centrala frågorna märks vår strävan att bibehålla en 
fortsatt hög ambitionsnivå inom regional- och miljöpolitiken. Vi slår vakt 
om väsentliga skyddsnormer inom hälsa/miljö/säkerhet. Vårt inträde i 
tullunionen och den gemensamma handelspolitiken stärker vår ställning 
som frihandelspart på den stora västeuropeiska marknaden och även i 
förhållande till tredje land. Våra målsättningar på det alkoholpolitiska 
området ligger fast. Vi har vidare slagit vakt om viktiga intressen som 
gäller Euratomfördraget, t.ex. hälsoskydd, säkerhetskontroll och 
självständighet, vad gäller vissa övergripande frågeställningar. Vad avser 
jordbrukspolitiken har vi understrukit att vi siktar på en fullständig 
integrering med EG:s gemensamma jordbrukspolitik från den dag Sverige 
blir medlem. 

På det institutionella området verkar vi för att Sverige skall få samma 
villkor som med oss jämförbara länder och få svenska språket bekräftat 
som officiellt språk. Vi inser att Sverige kommer att bli en betydande 
nettobidragsbetalare. Detta är något vi accepterar, men vi anser, inte 
minst på grund av det ansträngda budgetläget och den förtida anpassning 
som genomförs inom flera områden, att en successiv infasning av vårt 
budgetbidrag är rimlig. 

EES-avtalet 

EES-avtalet slutförhandlades under våren 1992 och godkändes av 
riksdagen den 18 november 1992. Det tilläggsprotokoll som blev 
resultatet av det schweiziska ställningstagandet att inte delta i EES 
godkändes av riksdagen den 3 juni 1993. Efter ratifikation i samtliga EU
och berörda EFTA-stater träder avtalet i kraft den 1 januari 1994. 

EES-avtalet innebär att svenska medborgare, institutioner och företag 
i väsentlig grad kommer att åtnjuta samma fördelar avseende fri rörlighet 
för varor, tjänster, kapital och personer (de fyra friheterna) som kommer 
att gälla inom EG när den inre marknaden fullbordats. 
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Förutom de fyra friheterna omfattar avtalet ett utvecklat och breddat 
samarbete även inom miljövård, konsumentskydd, forskning och 
utveckling, utbildning, sociala frågor, små och medelstora företag, 
bolagsrätt, turism och statistik. 

Inom ramen för BES-avtalet kommer nya organ att upprättas. Dessa 
organ, som kommer att ha en viktig roll när det gäller tillämpningen av 
BES-avtalet, är EFTA:s övervakningsmyndighet (ESA), EFTA-domstolen 
och ständiga kommitten. 

ESA kommer att vara en självständig myndighet med uppgift att 
övervaka de fem EFTA-staternas genomförande och tillämpning av EES
avtalet, bl.a. på områdena konk."llrrens, statsstöd och offentlig 
upphandling. 

Rättsakter antagna i EG efter den 31 juli 1991 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 förberedelsarbete för detta 
pågår. 

En viktig del i Sveriges inflytande i BES-samarbetet är medverkan i 
olika expertgrupper i vilka beslut i EU:s ministerråd och i kommissionen 
förbereds. Detta förutsätter en omfattande reseverksamhet med 
deltagande av experter från departement och från fackmyndigheter. 
Förhandlingsarbetet kommer att utgöra en integrerad del av 
myndigheternas och departementens reguljära verksamhet. 

EES-avtalet innebär också ett omfattande programsamarbete, t.ex. 
beträffande forskning och utveckling. Kostnaderna för detta samarbete 
belastar i allt väsentligt andra huvudtitlar och beräknas uppgå till 
300 miljoner kronor budgetåret 1994/95. Till detta skall läggas 
kostnaden för medverkan i EFTA:s EES-institutioner om 60 miljoner 
kronor samt kostnaderna för medverkan i fonden för ekonomisk och 
social utjämning mellan regioner inom EES om 400 miljoner kronor. 

Europainformation och mede1 för ja- och nejkampanjer i 
fo1komröstningen om EU-medJemskap 

Inom Utrikesdepartementet upprättades i augusti 1992 Sekretariatet för 
Europainformation, som arbetar med och samordnar regeringskansliets 
information om den europeiska integrationen. Jämsides med detta 
sekretariat arbetar en särskild delegation med att fördela medel till 
enskilda organisationer för informationsinsatser kring integrationsfrågorna 
(SFS 1992:887). 

Allsidig information om integrationsarbetet och medlemskapsper
spektivet är av central betydelse för att kunskapen om, intresset och 
engagemanget för Europafrågorna skall få bred spridning. Riksdagen har 
hittills anslagit 100 miljoner kronor för informationsverksamheten. 
Hälften av medlen har använts för organisationslivets informationsprojekt 
och då i första hand utgått till folkbildningsorganisationerna. 
Sekretariatets verksamhet inriktas på att föra ner information till lokal 
nivå genom att knyta samman bl.a. länsstyrelser och bibliotek i ett 
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informationsnätverk. Kring detta nätverk byggs en stödorganisation med 
bl.a. materialproduktion, telefonservice till allmänhet och massmedia, 
seminarier och andra informationsprojekt samt utbildning. 

Kampanjorganisationerna bör erhålla vissa medel för sina kampanjer 
inför folkomröstningen. Delegationen för informationsinsatser om 
europeisk integration bör därför fördela dessa bidrag innan den avslutar 
sin verksamhet. 

Regeringen torde få anledning att återkomma till riksdagen i fråga om 
medel för Europainformation och om medel för kampanjorganisationerna. 

Förenta nationerna 

FN har efter det kalla krigets slut kommit att spela en alltmer central roll 
i ansträngningarna att upprätthålla internationell fred och säkerhet - just 
såsom stadgan avser. Allt större krav ställs på FN som fredsinstrument. 
På drygt ett år har antalet personer som tjänstgör i FN:s fredsbevarande 
insatser femdubblats. Också kraven på humanitära insatser för att lindra 
akut nöd och på återuppbyggnad efter väpnad konflikt har ökat. Samtidigt 
krävs att politiska, fredsfrämjande och humanitära insatser samverkar. 
FN:s bristande finansiella bas och svårigheterna att göra nödvändiga 
ompnonteringar utgör ett växande problem. Resurserna står inte i 
proportion till uppdragen. Genomgripande reformer är nödvändiga för att 
FN skall kunna bli ett effektivt instrument på flera av sina 
ansvarsområden. 

Sverige har, tillsammans med de övriga nordiska länderna, påtagit sig 
en ak'tiv roll i strävandena att stärka FN och förbättra dess effektivitet, 
såväl på det politiska som det ekonomiska och sociala området. Samtidigt 
som vi utökat vårt deltagande i FN:s fredsbevarande operationer har vi 
förespråkat konkreta reformer för att stärka verksamheten. Detta gäller 
både de militära operationerna och civila insatser i form av humanitärt 
bistånd, demokratistöd och hjälp till återuppbyggnad. 

Sverige har, som första industriland, ratificerat FN:s konvention mot 
kemiska vapen, som är unik genom att den totalförbjuder en hel kategori 
av vapen. 

Det traditionella säkerhetsbegreppet har fått en vidare innebörd och 
avser numera inte bara staters säkerhet, utan inriktar sig alltmer på den 
enskilda människans situation. Uppföljningen av besluten vid FN:s 
konferens för miljö- och utveckling (UNCED) som hölls i Rio de Janeiro 
i juni 1992 skall ses i detta perspektiv, liksom förberedelserna för de 
större FN-konferenser på det sociala området som äger rum under åren 
1994 och 1995, befolkningskonferensen, det sociala toppmötet och 
kvinnokonferensen. 

Det är väsentligt att Rio-konferensen följs upp både nationellt och 
internationellt. Inom FN har en kommmission för hållbar utveckling 
tillsatts för att granska uppföljningen. Vidare har förhandlingar om en 
konvention för att hindra ökenspridning inletts. 

Uppenbara kränkningar av de mänskliga rättigheterna och av den 
internationella humanitära rätten är fortfarande en tragisk verklighet för 
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miljontals människor på många håll i världen. Den svenska regeringen 
är aktiv i kampen för de mänskliga rättigheterna utifrån övertygelsen om 
deras allmängiltighet och odelbarhet. Denna pricipiella uppfattning drevs 
av Sverige och likasinnade länder vid världskonferensen om mänskliga 
rättigheter i Wien år 1993. Vi har sökt konkretisera vår uppfattning 
genom att verka för att stärka FN:s möjligheter att tillse att de 
internationella konventionerna om mänskliga rättigheter efterlevs. 

Sverige har stött tanken på tillsättandet av en särskild högkommissarie 
för mänskliga rättigheter. Detta skulle öka det internationella systemets 
förmåga att mer direkt hantera akuta situationer och allvarliga 
kränkningar av mänskliga rättigheter. Det skulle också bidra till bättre 
samordning och integrering av arbetet med mänskliga rättigheter inom 
FN-systemet i dess helhet. 

Under det svenska ordförandeskapet har ESK initierat förslaget att 
upprätta en särskild domstol för krigsförbrytelser som begåtts i f.d. 
Jugoslavien. Sedan FN övertagit initiativet har FN:s generalförsamling 
nyligen utsett domare till domstolen, som inlett sitt arbete. Sverige 
kommer att bistå domstolen på sätt som bedöms effektiva och som inte 
kan uppfattas som försök att otillbörligen påverka dess opartiskhet. 

FN:s fredsbevarande operationer 

Ett viktigt inslag i Förenta nationernas arbete för fred och säkerhet är de 
fredsbevarande operationerna. Vårt engagemang i sådana insatser är ett 
framträdande drag i vår FN-politik. För närvarande är 1 300 svenska 
kvinnor och män engagerade inom Unprofor i f.d. Jugoslavien. De flesta 
befinner sig i Bosnien till skydd för civilbefolkningen och deras 
försörjning. Svenska militärer och poliser medverkar dessutom i flera 
andra FN-operationer över hela världen. 

De militära FN-insatserna har i allt högre grad kommit att förenas med 
civila humanitära operationer. Det kan gälla samhällsbyggande insatser 
som valövervakning, utbildning av civilpolis eller ren nödhjälp. Namibia 
och Kambodja är lyckade exempel på sådana FN-operationer. I Somalia 
fortsätter FN :s ansträngningar i denna riktning, dock under allt större 
svårigheter. 

Regeringen verkar i FN för en effektivare politisk och militär ledning 
av de fredsbevarande operationerna och för en bättre samordning med de 
humanitära insatserna. Ett nordiskt resolutionsförslag härom antogs i 
december 1993 av FN:s generalförsamling. 

Behovet av personal till fredsbevarande insatser kommer för lång tid 
framåt sannolikt att överstiga tillgången, varför utbildningsinsatser 
alltmer kommer att efterfrågas. Regeringen avser fortsätta att verka för 
att även andra länders representanter skall få del av svenska erfarenheter 
på området. 
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ESK 

Sverige har under sin period som ordförande i ESK inriktat sig på att 
utveckla ESK:s operativa förmåga, att främja en effektivare förebyggande 
diplomati och att utveckla nya konfliktlösningsmetoder. Ytterst har syftet 
varit att länka in förändringsprocessen i Central- och Östeuropa, liksom 
i det f.d. Sovjetunionen, i fredliga banor. 

ESK:s främsta styrka är dess breda säkerhetsbegrepp som inte bara 
omfattar de traditionella säkerhetspåverkande faktorerna, utan även frågor 
rörande demokratiuppbyggnad och mänskliga rättigheter i en vid mening. 
ESK:s flexibilitet och förmåga att tidigt vara på plats i ett konfliktområde 
utgör också komparativa fördelar. Under den svenska ordförandeperioden 
har ett reformarbete inletts, syftande bl.a. till att kompensera den 
begränsning som utgörs av kravet på konsensusbeslut och bristen på 
organisatoriska resurser. 

Utvecklandet av en aktiv, förebyggande diplomati har resulterat i en 
rad insatser i Baltikum, Central- och Östeuropa samt i Balkan-området. 
ESK har också i krishanteringssyfte upprättat en lokal närvaro i flera 
delar av det f.d. Sovjetunionen. Det svenska ordförandeskapet har lagt 
ner ett betydande arbete på att öka ESK:s engagemang i de nya 
medlemsstaterna i Kaukasus och Centralasien. 

Inrättandet av en högkommissarie för nationella minoriteter utgör ett 
exempel på en konstruktiv förnyelse inom ESK-arbetet. 

För att stärka internationell konfliktförebyggande och krishanterande 
verksamhet har Sverige under sitt ordförandeskap vidgat och förbättrat 
samarbetet med internationella organisationer som Europarådet, NATO, 
NACC, VEU och i synnerhet FN. ESK deltar sedan hösten 1993 som 
observatör i FN:s generalförsamling. På fältet samverkar ESK och FN 
med stöd av en ramöverenskommelse från början av år 1993. 

Under sitt ESK-ordförandeskap, som i slutet av november 1993 
övergick till Italien, har Sverige också sökt lägga en grund för en 
rehabiliterande insats i Bosnien-Hercegovina, när krigshandlingarna där 
en gång upphör. ESK:s roll blir då att tillsammans med FN, EU och 
Europarådet söka bidra till att återuppbygga det civila samhället. Här 
kommer också frivilligorganisationernas bidrag att bli av stor betydelse. 

Under den svenska ordförandetiden genomfördes det första mötet med 
ESK:s s.k. Economic Forum i Prag. 

Vid ESK:s utrikesministermöte i Rom i slutet av år 1993 övertog 
Sverige ansvaret för ansträngningarna att skapa fred i konflikten om 
Nagorno-Karabach (den s.k. Minsk-gruppen). 

Nedrustningsfrågor 

Det kalla krigets slut utgjorde en historisk vändpunkt för internationell 
nedrusming. Förenta staterna har med berörda OSS-länder kommit 
överens om att skära ner sina strategiska kärnvapenlager med två 
tredjedelar och eliminera merparten av sina taktiska kärnvapen. Det är 
nu viktigt att avtalen ratificeras av alla parter och genomförs i sin helhet. 
Detta kan också kräva bidrag från andra länders sida, bl.a. Sverige. 
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· Regeringen välkomnar den omfattande nedrustningsprocess som nu 
pågår, det växande internationella samförståndet i nedrustningsfrågor och 
den ökade enigheten om vikten av icke-spridningsåtgärder. Viktiga delar 
i regeringens nedrustningspolitik är bl.a. ett stärkande av icke
spridningsfördraget beträffande kärnvapen (NPT) och en förlängning av 
detta avtal för obegränsad tid, ett fullständigt provstoppsavtal, förstärkta 
icke-spridningsåtgärder beträffande samtliga massförstörelsevapen och 
missilteknologi samt ökad öppenhet om och begränsningar av 
överföringar av konventionella vapen. 
Sverige lade i juni 1993 i nedrustningskonferensen i Geneve fram ett 

förslag till ett avtal om fullständigt stopp för alla kärnvapenprov, som för 
första gången föreslås bli heltäckande och även förbjuda s.k. fredliga 
kärnsprängningar, som tidigare förslag medgivit under vissa förutsätt
ningar. 

Nordiskt samarbete 

Utvecklingen i Europa, särskilt den europeiska integrationsprocessen, är 
en utgångspunkt för den reformering av det nordiska samarbetet som 
sedan år 1991 bedrivs på initiativ av statsministrarna. Syftet med 
reformarbetet är att finna former för ett stärkt och vitaliserat nordiskt 
samarbete inom en europeisk ram. 

Samarbetet stärks på områden som är av genuint gemensamt intresse. 
Vidare utvidgas det politiska samarbetet om europeiska och regionala 
samarbetsfrågor för att underlätta ländernas deltagande i EES- och EU
samarbetet. Regeringssamarbetet i utrikes- och säkerhetspolitiska frågor 
utvecklas, bl.a. genom tätare möten mellan utrikesministrarna. 

EES-avtalet innehåller en nordisk klausul som säger att avtalet inte 
innebär något hinder för det nordiska samarbetet, så länge det inte 
hindrar avtalets goda funktion. Härigenom skapas möjligheter till fortsatt 
nordiskt samarbete inom en vidare europeisk ram. 

För att anpassa samarbetsorganisationen- till de nya målsättningarna 
koncentreras resurserna inom Nordiska ministerrådet till sju prioriterade 
områden: kultur, forskning och utbildning, miljö, medborgarnas rättig
heter, ekonomi, fiske och juridiska frågor. 

Särskild vikt läggs vid en väsentlig satsning på kultur-, utbildnings
och forskningsområdena. Även samarbetet på miljöområdet och 
samarbetet med Baltikum ges fortsatt hög prioritet. 

Förnyelsearbetet inriktas även på att rationalisera Nordiska 
ministerrådets organisation. Antalet ämbetsmannakommitteer har därför 
begränsats och ministerrådets sekretariat omorganiseras så att 
kostnaderna för det minskas. 

En översyn har också gjorts av regelverken för det nordiska 
samarbetet. Regeringen förelade riksdagen tidigare i år förslag om 
ändring i den nordiska samarbetsöverenskommelsen (Helsingforsavtalet). 
De nya bestämmelserna i avtalet trädde i kraft i november 1993. 

Sverige har under innevarande verksamhetsår, fram till Nordiska 
rådets session i Stockholm i mars 1994, ordförandeskapet i Nordiska 
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ministerrådet. Därmed har vi ett huvudansvar för att genomföra 
förnyelsen av det nordiska samarbetet och att driva verksamheten i övrigt 
framåt. 

En av de viktigaste uppgifterna under ordförandeperioden är att hålla 
nära kontakt med de övriga nordiska länder, Finland och Norge, som 
förhandlar om medlemskap i EU. 

Sysselsättning och ekonomisk tillväxt har hög prioritet. En gemensam 
nordisk plattform utarbetades som bidrag till det europeiska tillväxtinitia
tivet inför det gemensamma mötet med EG:s och EFTA:s ekonomi- och 
finansministrar i april 1993. 

Andra frågor som prioriteras är att utreda förutsättningarna för ett 
nordisk TV-samarbete via satellit och möjligheterna att avlägsna hinder 
för personers resa, uppehåll och arbete över gränserna i de nordiska 
länderna. 

Arbetet med att göra de nordiska länderna till en gemensam marknad 
för högre utbildning och forskning fortsätter. Det innebär att nordiska 
studenter skall kunna välja mellan universitet och högskolor i hela 
Norden. 

Utgångspunkten för Nordiska ministerrådets budgetplanering är att 
budgeten skall vara realt sett oförändrad. Den nya inriktningen av 
samarbetet medför att betydande omprioriteringar gjorts inom budget
ramen. Anslagen till kultur- och utbildningsområdet ökas väsentligt och 
finansieras med besparingar på de flesta andra områden. Nordiska 
ministerrådets budgetförslag för år 1994 behandlades av Nordiska rådet 
vid sessionen i november 1993. Därefter fastställde ministerrådet 
budgeten i enlighet med de ändringar som Nordiska rådet föreslagit. 

En utförlig redogörelse för det nordiska samarbetet har lämnats i den 
berättelse som Nordiska ministerrådet överlämnat till Nordiska rådet i 
december 1993. 

Central- och Östeuropa 

De genomgripande förändringarna i Central- och Östeuropa inklusive f.d. 
Sovjetunionen har skapat helt nya möjligheter för allsidigt och 
vittomfattande samarbete. 

Utvecklingen mot demokrati, rättsstat och marknadsekonomi har varit 
snabb, samtidigt som den gett upphov till konflikter och sociala 
spänningar. Denna omdaningsprocess är på intet sätt avslutad. Bakslag 
har redan förekommit och kan inte uteslutas i framtiden. Det ligger i vårt 
eget intresse att den fortsatta utvecklingen blir positiv. Mot denna 
bakgrund har regeringen lagt stor vikt vid att stödja framväxten av stabila 
och demokratiska stater i vårt närområde. Övergången från kommando
ekonomi till marknadsekonomi spelar här en utomordentligt viktig roll. 

När nu militära hot och ideologisk konfrontation fått ge plats för 
verkligt samarbete är det en uppgift för Sverige att verka för att 
förändringarna blir bestående. Det är också ett svenskt intresse att lindra 
oundgängliga negativa effekter av strukturanpassningen och därigenom 
undvika att utvecklingen i vårt närområde leder till bestående social oro. 
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Vi har också intresse av att gemensamma ansträngningar görs för att 
bevara och förbättra miljön i Östersjöregionen. 

Syftet med regeringens östpolitik är sålunda att bidra till stabilitet och 
gott grannskap i Östersjöområdet. Det blir härigenom också möjligt att 
återknyta de historiska kontakterna med de central- och östeuropeiska 
länderna i vårt närområde och med deras folk. Detta försöker vi 
åstadkomma genom en rad åtgärder - bilateralt, regionalt och som en del 
av en samlad västeuropeisk insats. 

I de ursprungliga reformländerna, Tjeckien, Ungern och Polen, har 
samhällsomvandlingen kommit långt. Av de baltiska staterna har Estland 
hunnit längst i reformprocessen. I Ryssland fortsätter reformpolitiken, 
fast stundom dramatiska förvecklingar understryker de väldiga svårig
heter som reformarbetet möter. Lika viktigt som det ekonomiska 
biståndet är därför västs politiska stöd åt omvandlingsprocessen, med 
tonvikt på ansträngningarna an söka integrera Ryssland i det europeiska 
samarbetet. Under statsministerns besök i Moskva våren 1993 antogs en 
deklaration om fördjupade förbindelser, som ger en god grund för 
utvecklingen av Sveriges officiella utbyte med det demokratiska 
Ryssland. Väl så viktiga är emellertid täta och breda informella kontakter 
på alla samhällsnivåer. 

På det regionala planet samarbetar länderna i Nordeuropa i två 
nyupprättade multilaterala organ, Östersjörådet, som omfattar alla 
Östersjöstater, och Barentsrådet, ett forum för samarbete på Storkalotten 
mellan de nordiska länderna och Ryssland. Östersjörådet har visat sig 
vara ett lämpligt forum för meningsutbyten i olika centrala frågor. Inom 
dess ram diskuteras också regionala "lågnivåhot" i form av 
miljöföroreningar, nukleära risker, smuggling av vapen och narkotika 
samt illegal flyktingtrafik. Också utanför Östersjöområdet finns 
betydande destabiliserande faktorer som berör Sverige, som t.ex. 
flyktingströmmarna från konflikterna på Balkan. 

I många länder i Central- och Östeuropa har reformpolitiken 
konsoliderats och grunden lagts för tillväxt och för ett utökat deltagande 
i internationellt varuutbyte. 

Sverige och andra industriländer söker på olika sätt, bl.a. med 
handelspolitiska medel, stödja reformprocessen och ett intensifierat 
ekonomiskt samarbete som syftar till att inlemma Central- och Östeuropa 
i det multilaterala handelssystemet. En friare handel är ett av de 
viktigaste sätten att knyta dessa ekonomier närmare Västeuropa. EG har 
slutit associationsavtal (som innehåller avsnitt om frihandel) och EFTA
länderna har ingått frihandelsavtal med Bulgarien, Polen, Rumänien, 
Tjeckoslovakien (gäller numera Tjeckien och Slovakien) samt Ungern. 
Dessa frihandelsavtal, som avser industrivaror, är assymetriska, dvs. 
västsidan avvecklar sina tullar snabbare än östsidan. EFTA-avtalen har 
samtliga trätt i kraft. EFTA-länderna har också undertecknat 
samarbetsdeklarationer med Albanien, de baltiska staterna och med 
Slovenien. 

Bilaterala frihandelsavtal mellan Sverige och Estland, Lettland 
respektive Litauen ingicks år 1992. I februari 1993 undertecknades ett 
nytt handelsavtal med Ryssland och i juni 1993 ingicks ett handelsavtal 
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med Slovenien. Handelsavtal framförhandlas också med Kazachstan, 
Vitryssland och Ukraina. 

Sveriges samarbete med Central- och Östeuropa utgör en integrerad 
del av den svenska östpolitiken. Samarbetets syfte är att på olika sätt 
bistå länderna i den pågående samhällsomvandlingen och medverka till 
normalisering av relationerna. Som redan nämnts, ligger det även i 
Sveriges eget intresse att utvecklingen leder till stabila politiska 
förhållanden, ekonomiska framsteg och en ökad öppenhet mot 
omvärlden. 

Målsättningarna för det svenska östsamarbetet är: 
- att stödja återupprättande och konsolidering av demokratins och 

rättsstatens institutioner, 
- att stödja återinförandet av en fungerande marknadsekonomi, 
- att stödja åtgärder för att förbättra miljön, särskilt i Östersjön, och 
- att bistå de baltiska staterna att befästa sin nationella suveränitet. 
De båda förstnämnda målsättningarna baseras på ESK:s Paris-stadga. 

Samarbetet med länderna i Central- och Östeuropa bedrivs i enlighet 
med det program för budgetåren 1992/93-1994/95 som regeringen lade 
fram år 1991 och som riksdagen antog på våren 1992. Det förutsatte 
insatser om 1 miljard kronor under vart och ett av de tre åren. 
Tillsammans med de medel som dessförinnan ställts till förfogande 
innebär det att 3,6 miljarder kronor avsatts för ändamålet under en 
femårsperiod. 

Huvuddelen av det bilaterala samarbetet utgörs av kunskapsöverföring 
på de områden där samarbetsländerna uttryckt önskemål om bistånd och 
där svenska erfarenheter bedömts vara av intresse. Utbildning, 
rådgivning och expertutbyte är de instrument som - med de stora behov 
som finns och de begränsade medel som stått till förfogande - förutsetts 
få den största strategiska effekten. 

Insatserna genomförs via BITS (tekniskt bistånd), SIDA (bidrag till 
enskilda organisationer), SWEDECORP (näringslivssamarbete), det 
statligt helägda bolaget Swedfund International AB (stöd till 
samriskföretag) och Svenska institutet (utbildnings- och kultursamarbete, 
expertutbyte). För att motverka splittring på alltför många mottagare och 
ta till vara det mervärde som ligger i samverkan med länderna i vår egen 
region, bar det bilaterala samarbetet inriktats på Sveriges geografiska 
närområde, dvs. de baltiska länderna, Polen och nordvästra Ryssland. 

Till länderna utanför närområdet kanaliseras svenska insatser 
huvudsakligen genom multilaterala organ (främst Internationella 
valutafonden, Världsbanken, Europeiska återuppbyggnads- och 
utvecklingsbanken, OECD, Europarådet och den s.k. G 24-gruppen). Det 
är också främst genom några av dessa organ som Sverige bidrar till det 
makroekonomiska stöd och de infrastrukturella investeringar som behövs 
för att säkra den mera långsiktiga samhällsuppbyggnaden i de central
och östeuropeiska staterna. De finansiella flöden genom de internationella 
finansieringsinstituten, som också kommer våra grannländer till godo, är 
av avgörande betydelse för Central- och Östeuropas reformarbete. En 
viktig uppgift för det tekniska samarbetet är att komplettera det 
finansiella stödet genom att medverka till att detta utnyttjas effektivt. 
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Betydelsefulla initiativ har också tagits i nordisk samverkan. Särskilt 
det baltiska investeringsprogrammet (BIP) och det nordiska 
miljöfinansieringsbolaget (NEFCO) bör nämnas i detta sammanhang. 

Det är även angeläget att erinra om det breda engagemang som 
folkrörelser och andra enskilda organisationer, kommuner, företag och 
enskilda medborgare gett prov på, då det gäller stöd till utvecklingen i 
de central- och östeuropeiska staterna. En stark folkopinion står bakom 
Sveriges östsamarbete och deltar aktivt i dess förverkligande. 

Budgetåret 1994/95 är det sista året i det år 1992 beslutade 
treårsprogrammet. Samhällsomvandlingen i de central- och östeuropeiska 
staterna är, som tidigare nämnts, långtifrån avslutad och behovet av stöd 
utifrån väntas bestå under flera år. Det står redan nu klart att de svenska 
insatserna bör fortsätta även efter budgetåret 1994/95. Detta har 
utrikesutskottet också understrukit i sitt betänkande i samband med 
behandlingen av innevarande års budget (bet. 1992/93: UU 16). Det heter 
i betänkandet att en fortsättning av samarbetet med Central- och 
Östeuropa ter sig "både nödvändig och önskvärd". 

Regeringen delar denna uppfattning. Ett fortsatt samarbete bör 
planeras så, att insatserna kan bidra till den långsiktiga utvecklingen i 
de central- och östeuropeiska länderna. Stödet skall kunna anpassas till 
förändrade behov i varje enskilt land, allteftersom reformprocessen 
framskrider. Kontinuitet och flexibilitet bör prägla insatserna. Mot 
denna bakgrund avser regeringen inför budgetåret 1995/96 återkomma 
till riksdagen med förslag om program för fortsatt samarbete med 
Central- och Östeuropa. 

Då det gäller det budgetår som omfattas av denna proposition, dvs. 
1994/95, är såväl totalbeloppet, 1 miljard kronor, som huvuddragen av 
verksamheten förutsedda i det redan beslutade treårsprogrammet. Vissa 
nya initiativ har aktualiserats av utvecklingen i de berörda länderna. 

Utrikesutskottet framhöll i sitt betänkande 1992/93:UU16 att en mera 
grundläggande översyn av Sveriges samarbete med Central- och 
Östeuropa vore påkallad. 

Under det nu löpande budgetåret har ett analysarbete bedrivits inom 
Utrikesdepartementet rörande östsamarbetets innehåll och utformning. En 
utvärdering av SIDA:s bidrag till enskilda organisationers samarbete med 
Central- och Östeuropa har genomförts. En utredning har gjorts rörande 
inriktning och samordning av samarbetet. Förslag om östsamarbetets 
framtida organisation har avgetts (Ds 1993:79). Vidare har flera svenska 
samarbetsorgan utfört egna utvärderingar inom sina respektive 
verksamhetsområden. 

I anslutning till avslutandet av det nu löpande treårsprogrammet och 
inför regeringens förslag om ett fortsatt program för samarbete med 
Central- och Östeuropa finns behov av en analys av det hittillsvarande 
samarbetets resultat och effekter. Den utvärderingsprocess som skall 
ligga till grund för denna analys har redan inletts. 

Regeringen har i år låtit en utredningsman undersöka förutsättningarna 
att etablera ett Sverige-hus i S:t Petersburg. Slutsatsen i en rapport som 
presenterades i oktober 1993 är att det finns förutsättningar att gå vidare 
med detta projekt där ett särskilt hus identifierats som lämpligt. För 
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närvarande studeras rapporten, inte minst de finansiella konsekvenser, 
som en satsning enligt utredningens rekommendation skulle medföra. Det 
kan finnas skäl att återkomma till riksdagen i detta ärende. 

GATT /Uruguayrundan och övriga multilaterala handelsfrågor 

Sveriges starka utrikeshandelsberoende gör det till en central uppgift att 
slå vakt om och aktivt bidra till att stärka ett öppet multilateralt 
handelssystem. Detta är särskilt viktigt i det nuvarande svaga 
konjunkturläget i stora delar av världen, då det protektionistiska trycket 
växer sig starkare. 

Sverige har deltagit aktivt i de globala handelsförhandlingarna i 
GATT, den s.k. Uruguayrundan, som pågått sedan år 1986. Rundans mål 
har varit att ytterligare liberalisera världshandeln för både jordbruks- och 
industrivaror, att utvidga GATT-avtalet med regler på nya områden, som 
tjänstehandel, immaterialrätt och investeringsvillkor, och att stärka 
GATT:s regelsystem och dess efterlevnad. 

En slutuppgörelse på samtliga förhandlingsområden antogs av de 
förhandlande parterna den 15 december 1993. Uppgörelsen kompletteras 
med ländervisa åtaganden beträffande marknadstillträde för varor och 
tjänster. Överenskommelsen skall undertecknas vid en ministerkonferens 
i Marrakech i april 1994. Sedan följer nationell ratificering och avtalen 
träder därefter i kraft under år 1995. 

Den förhandlingsuppgörelse som nu antagits är som helhet bra för 
Sverige. Omfattande tullsänkningar, inklusive fullständig tullavveckling 
på viktiga varuområden som stål, läkemedel, medicinsk utrustning, bygg
och jordbruksmaskiner samt möbler, skapar nya marknadsöppningar. 
Stödet till jordbruket refonneras och reduceras och gränsskyddet trappas 
ned. De mångåriga importrestriktionerna för teko-varor avvecklas. 
GATT:s regelverk skärps på viktiga områden som antidumping och 
subventioner. Tvistlösningsmekanismen blir effektivare. För första 
gången skapas ett regelverk inom GATT för tjänstehandel och andra 
viktiga områden som immaterialrätt och investeringsvillkor. GATT 
ombildas till en världshandelsorganisation (WTO) och får dänned en 
fastare administrativ och organisatorisk styrning. 

Den ökade handelsliberalisering och det stärkta regelsystem som 
rundan medför, är av särskild vikt med tanke på de ekonomiska och 
politiska utmaningar vi står inför. Framgången i Uruguayrundan 
motverkar protektionistiskt tryck och tendenser till att söka lösningar på 
handelsproblem utanför regelverket. Det är samtidigt en mycket viktig 
faktor för att öka framtidstron och understödja ekonomisk tillväxt. 
Nyligen genomförda studier i OECD bedömer vinsterna i form av ökad 
global tillväxt till mer än 270 miljarder US dollar årligen efter 
genomförandeperioden. Välfärdsvinsten inom EFTA-länderna beräknas 
till 38 miljarder US dollar, vilket pekar mot en välfärdsvinst för Sveriges 
del motsvarande 60-80 miljarder kronor per år när effekterna efter cirka 
tio år nått oss fullt ut. Framgången inom GATT innebär också ett 
välkommet stöd för det multilaterala handelssystemets trovärdighet. 
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De regionala integrationssträvandena intensifieras runt om i världen; 
EES, EFTA:s och EG:s frihandelsavtal med länder i Central- och 
Östeuropa, EU:s utvidgning, det nordamerikanska frihandelsavtalet 
(NAFTA) är exempel. För Sverige är det självklart att regional och 
global liberalisering måste gå hand i hand eftersom de kompletterar och 
förstärker varandra. Framgången i Uruguayrundan är också av stor 
betydelse för länderna i Central- och Östeuropa liksom för u-länderna. 

Medlemskap i EU minskar inte vårt intresse för ett effektivt globalt 
handelssystem. Samtidigt med våra förhandlingar om medlemskap i EU 
har Sverige med all kraft verkat för en framgångsrik avslutning av 
Uruguayrundan. 

OECD har stor betydelse som organ för erfarenhetsutbyte mellan de 
utvecklade marknadsekonomierna i världen. Ett antal utanförstående 
länder har efter de senaste årens omfattande politiska och ekonomiska 
förändringar visat starkt intresse av att etablera relationer med 
organisationen. Sverige finner en sådan dialog värdefull. 

OECD kommer de närmaste åren att uppmärksamma ett antal frågor 
av stor vikt. Ett prioriterat ämnesområde, som kan bli föremål för 
multilaterala förhandlingar efter Uruguayrundans avslutning, är hur 
nationell politik kan anpassas till den pågående globaliseringen av handel 
och industri. Detta område omfattar bl.a. frågor om handel och miljö, 
handel och konkurrens samt handel och investeringar. 

Förhandlingar pågår inom OECD:s ram om att ytterligare skärpa 
reglerna i den s.k. consensus-överenskommelsen på exportkreditområdet. 
Syftet är ökad öppenhet och minskade subventioner. För att minska 
handelssnedvridning har parterna till överenskommelsen också enats om 
att söka etablera vissa gemensamma principer vad gäller villkoren för 
statliga exportkreditgarantier. 

UNCTAD fortsätter sitt arbete efter de nya riktlinjer och arbetsformer 
som antogs vid den åttonde konferensen år 1992 i Colombia. Det innebär 
att UNCTAD huvudsakligen skall vara ett forum för utbyte av nationella 
erfarenheter i frågor som berör handel och utveckling till gagn för främst 
u-länderna och för länderna i Central- och Östeuropa. Sverige tillhörde 
initiativtagarna till reformarbetet och verkar aktivt för att det fullföljs. En 
första utvärdering av reformerna görs år 1994 då UNCTAD samtidigt 
firar sitt 30-årsjubileum. 

Det internationella samarbetet på råvaruområdet genomgår en 
förändring. Tidigare prisstabiliserande avtal ersätts alltmer med andra 
samarbetsformer. Sverige stödjer en utveckling i riktning bort från försök 
att reglera råvarumarknaderna. 

Frågan om sambandet mellan handel och miljö behandlas såväl i 
GATT som OECD och UNCTAD. Regeringen avser att agera aktivt i 
olika fora för att göra handels- och miljöregler ömsesidigt stödjande. 

Förbindelser med länder utanför Europa 

Det starka svenska engagemanget för den globala utvecklingen består. Ett 
framtida medlemskap i EU innebär inte någon förändring härvidlag, utan 
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öppnar vägen för ett aktivt svenskt deltagande i unionens kontakter med 
länderna utanför Europa. Vi skall även i detta sammanhang vara en klar 
röst för fred, frihet, demokrati, marknadsekonomi och respekt för 
mänskliga rättigheter. 

Genom de utmärkta förbindelserna med USA pågår i dag en nära 
samverkan mellan länderna i många centrala frågor, särskilt vad gäller 
formandet av en effektiv europeisk freds- och säkerhetsstruktur. De 
svensk-amerikanska handelsförbindelserna är sedan länge rikt utvecklade. 

På många håll i världen märks starka strömningar mot ökat ansvar för 
det egna landets och den egna regionens utveckling och samarbete. 
Internationellt stöd åt sådana processer kan påskynda dem. 

Ett glädjande tecken är att de afrikanska länderna nu själva är beredda 
att öka sina insatser för att bidra till att förebygga och lösa konflikter på 
den afrikanska kontinenten. Vid sitt toppmöte i Kairo i juni 1993 beslöt 
sålunda OAU (Organization of African Unity) att organisationens 
sekretariat skulle få ansvar för konftiktlösande åtgärder. 

Sedan några år tillbaka pågår demokratiseringsprocesser i flera 
afrikanska länder. I vissa fall har dessa rönt framgång och resulterat i 
regeringsskiften efter fria val med flerpartisystem eller i att en 
organiserad politisk opposition fått representation i parlamentet. I andra 
delar av kontinenten har däremot strävandena att utöka det folkliga 
inflytandet stött på motstånd. Väpnade konflikter har brutit ut eller 
inbördeskrig fortsatt. I vissa länder har militären motsatt sig 
förändringar. 

Den svenska exporten till Afrika utgör bara litet mer än 1 % av 
totalexporten. Genom att förbudet mot handel med Sydafrika har 
upphävts i september 1993 förväntas exporten dit öka avsevärt. 
Regeringen har lämnat ett särskilt bidrag till Exportrådet för att inrätta 
ett kontor för exportfrämjande verksamhet i Sydafrika. 

De latinamerikanska länderna har under de senaste åren genomfört 
såväl politiska som ekonomiska reformer. En konsolidering av 
demokratin pågår och respekten för mänskliga rättigheter ökar. Tillväxten 
i många av de latinamerikanska länderna har under senare år varit hög. 
Den svenska politiska, ekonomiska och kommersiella närvaron i 
Latinamerika har mångåriga traditioner. För Sveriges regering är det 
därför av fortsatt vikt att stödja och underlätta pågående reformer. 

Exporten till Latinamerika svarar för närvarande för drygt 2 % av den 
totala svenska exporten. Goda förutsättningar finns dock för en ökning 
eftersom flera länders ekonomier nu har återhämtat sig efter skuldkrisen 
och eftersom viktiga omläggningar av den ekonomiska politiken och 
handelspolitiken har ägt rum. I Centralamerika är det av särskild vikt att 
stödja den pågående fredsprocessen. Den ekonomiska liberaliseringen och 
regionala integrationen på kontinenten ligger också väl i linje med den 
svenska regeringens politik. 

I Mellanöstern har överenskommelsen mellan Israel och PLO skapat 
en ny situation. Förhandlingarna fortsätter nu mellan Israel och PLO men 
också mellan Israel och grannländerna. Förhoppningen är att dessa 
förhandlingar leder fram till ett fredsavtal. Fred i denna del av världen 
skulle utgöra en kraftfull impuls till ekonomisk utveckling, handel och 
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förbättrade levnadsvillkor, inte minst för de palestinska flyktingarna i 
regionen. Även respekten för de mänskliga rättigheterna skulle gynnas 
av en fredsuppgörelse. 

Den svenska exporten till Mellanöstern sjönk kraftigt under år 1992. 
Minskningen förklaras främst av en kraftig nedgång av exporten till Iran. 
Saudiarabien har dock förblivit en av de viktigaste svenska 
exportmarknaderna i regionen. 

De asiatiska länderna svarar för en allt större del av 
världsekonomin. Förståeliga anspråk görs från flera av världsdelens 
länder på ett större inflytande i världspolitiken. Några av världens 
stormakter återfinns i Asien. Säkerhetspolitiskt har de senaste årens 
förändringar på den världspolitiska kartan naturligtvis påverkat också 
Asien. Bildandet av en rad nya stater på det forna Sovjetunionens område 
samt den säkerhetspolitiskt förändrade situationen i regionen har tilldragit 
sig internationellt intresse. Oroande tecken på en asiatisk militär 
upprustning, inte minst vad gäller kärnvapen, blir allt tydligare. 

Den snabbaste ekonomiska tillväxten i världen sker fortsatt i Ostasien. 
Den svenska exporten till denna region växer också snabbt. Kina är det 
land i världen som under den senaste tiden har haft både de största 
export- och importökningarna. Landet är också en av Sveriges snabbast 
växande exportmarknader. Dessa omständigheter understryker betydelsen 
av att Kina inlemmas i GATT, om vilket förhandlingar för närvarande 
pågår i Geneve. Övriga viktiga marknader i regionen är Japan, Taiwan, 
Sydkorea, Thailand och Hongkong. Samtliga dessa är bland Sveriges 30 
största exportmarknader. 

Officiellt stöd och kontakter på regeringsnivå spelar en viktig roll i det 
exportfrämjande arbetet på många u-landsmarknader. Vad gäller sådant 
stöd prioriterar regeringen främjandet av svenska företags intressen 
särskilt i u-länder med snabbt växande ekonomier och med stor potential 
för svensk export. 

Ett ökande antal u-länder har vidtagit eller är i färd att vidta åtgärder 
för att liberalisera sin utrikeshandel. Pågående regionala integrations
strävanden utanför Europa följs med intresse. Under förutsättning att de 
är förenliga med GATT anser regeringen att dylika utgör viktiga 
komplement till det multilaterala handelssystemet. 

USA, Canada och Mexico undertecknade år 1992 ett avtal om 
inrättande av ett frihandelsområde, North American Free Trade Area 
(NAFTA), vilket under år 1993 kompletterades med sidoavtal rörande 
miljö och arbetarskydd. NAFTA träder i kraft den 1 januari 1994 och 
därigenom skapas i Nordamerika ett frihandelsområde som i storlek 
motsvarar det västeuropeiska frihandelsområdet. Detta ökar betydelsen 
av dessa marknader och vårt intresse för dem. 

Internationellt utvecklingssamarbete 

Det svenska internationella utvecklingssamarbetet redovisas under 
littera C. 
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Exportfrämjande, exportfinansiering m.m. 

De riktlinjer som riksdagen beslutade om våren 1992 avseende statens 
roll i den exportfrämjande verksamheten vid Sveriges Exportråd ligger 
fast (prop. 1991/92:108, bet. 1991/92:NU23, rskr. 1991/92:227). 
Exportrådet har bedrivit ett viktigt arbete med att anpassa verksamhet och 
organisation till de nya riktlinjerna samt till det minskade anslaget. En 
närmare redovisning lämnas under anslaget E 2. Exportfrämjande 
verksamhet. 

Exportkreditnämnden (EKN) har till uppgift att främja svensk export 
genom utfärdande av garantier. Garantin är en försäkring som sl...yddar 
svenska exportörer mot vissa förlustrisker i exportaffärer. Garantimöjlig
heterna underlättar export till framför allt u-länder och till länderna i 
Central- och Östeuropa. 

Det är väsentligt att EKN, inom ramen för kravet att 
garantiverksamheten skall gå ihop, kan erbjuda svenska företag villkor 
som motsvarar vad som gäller i våra viktigaste konkurrentländer. 
Regeringen understryker därför betydelsen av det arbete som bedrivs 
inom OECD:s ram och som syftar till att uppnå konkurrensneutralitet 
mellan OECD-länderna i vad avser exportkreditgarantigivning. En 
närmare redovisning av nämndens verksamhet och resultat jämte 
frågeställningar inom nämndens verksamhetsområde lämnas under 
anslaget E 3. Exportkreditnii.mnden. 

Fr.o.m. budgetåret 1994/95 redovisas regeringens insatser i frågan om 
statsstödda exportkrediter genom AB Svensk Exportkredit under denna 
huvudtitel. En närmare redovisning lämnas under anslaget E 7. 
Kostnader för statsstödd exportkreditgivning genom AB Svensk 
Exportkredit, E 8. Knstnader för statsstödd exportkreditgivning avseende 
export av fartyg m. m. samt under anslaget E 9. Ersättning för extra 
kostnader för oförmånlig kreditgivning till u-lätuler. 

Världsutställningen i Sevilla (EXP0-92) avslutades i oktober 1992. En 
pågående utvärdering av det svenska deltagandet visar att de uppsatta 
målen nåddes när det gällde att visa Sverige som ett betydande 
kulturland. Utställningen i paviljongen var publikdragande. Paviljongen 
tog emot så många besökare som den över huvud taget kunde släppa in. 

Efter beslut av regeringen i augusti 1992 har Sverige deltagit i en 
mindre världsutställning i den sydkoreanska staden Taejon under 
perioden augusti-november 1993. Den svenska paviljongen vid utställ
ningen inregistrerade två miljoner besökare. Det svenska deltagandet i 
Taejon var av allt att döma en klar framgång. 

Ekonomiska sanktioner 

Regeringen beslöt den 9 september 1993 att med verkan från den 13 
september upphäva förbudet mot handel med Sydafrika. Bakgrunden till 
beslutet var de avgörande framsteg som gjordes i den sydafrikanska 
demokratiseringsprocessen under sommaren 1993 och i synnerhet beslutet 
inom ramen för de s.k. flerpartiförhandlingarna att upprätta ett 
övergångsråd. I samband med att handelsförbudet upphävdes, har också 
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förbudet mot exportkreditgarantier avseende Sydafrika samt ett antal 
rekommendationer avseende relationerna med Sydafrika upphävts. 

På regeringens förslag beslöt riksdagen den 24 november att upphäva 
Jagen (1985:98) om förbud mot investeringar i Sydafrika. Samtidigt 
upphävdes lagen (1990:77) med bemyndigande att tillämpa lagen 
(1971: 176) om vissa internationella sanktioner i fråga om en 
handelsblockad mot Sydafrika och lagen ( 1985: 1052) om rätt för 
kommuner och landstingskommuner att vidta bojkottåtgärder mot 
Sydafrika. 

Bakgrunden till förslaget att upphäva investeringsförbudslagen var 
framstegen i demokratiseringsprocessen samt ANC-ordföranden Nelson 
Mandelas uppmaning till alla länder att avveckla ekonomiska sanktioner 
mot Sydafrika. 

Av ekonomiska sanktioner mot Sydafrika återstår därmed endast 
vapenembargot, som grundar sig på ett beslut av FN:s säkerhetsråd. 

De av FN:s säkerhetsråd beslutade ekonomiska sanktionerna mot Irak 
är fortfarande i kraft. Säkerhetsrådet prövar i princip varannan månad 
möjligheten att häva sanktionerna mot Irak, men någon enighet härom 
har ännu inte kunnat nås. Beträffande varor för medicinskt bruk samt 
livsmedel finns inte längre något krav på dispens. Utförseln av dessa 
varor från Sverige kräver fortfarande exportlicens, men det räcker med 
att i förtid avisera FN:s sanktionskommitte. Inte heller leverans av varor 
av s.k. humanitär art kräver dispens, men sanktionskommittens 
godkännande måste inhämtas före utförseln. Sanktionerna mot Irak 
omfattar även finansiella transaktioner. 

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 Juftfartyg. För svensk del har 
sanktionerna inkluderats i förordningen (1992: 187) om vissa sanktioner 
mot Libyen. 

FN:s säkerhetsråd har beslutat att den 1 december 1993 införa 
ytterligare sanktioner mot Libyen, med hänvisning till förhållandet att 
den libyska regeringen inte har velat lämna ut de individer som görs 
ansvariga för bombattentatet mot PanAm-planet över Lockerbie. 
Sanktionerna innebär bl.a. frysning av libyska finansiella tillgångar 
utomlands, förbud mot export av viss utrustning för oljeindustrin i 
Libyen samt ytterligare sanktioner rörande luftfart. För svensk del har en 
särskild förordning utfärdats med anledning av de skärpta sanktionerna. 

Efter beslut av FN:s säkerhetsråd beslutade regeringen den 1 juni 1992 
att införa ekonomiska sanktioner mot Serbien och Montenegro. 
Sanktionerna omfattar i princip all handel med varor samt finansiella 
transak'tioner. Sanktionerna skärptes ytterligare till följd av 
säkerhetsrådets resolutioner, dels i april 1993 genom skärpta regler i 
fråga om transitering av gods och andra transporter och dels i juli genom 
frysning av penningmedel tillhörande Serbien och Montenegro samt 
förbud mot tjänstehandel. Undantag görs dock för läkemedels- och 
livsmedelsleveranser samt för varor för humanitära ändamål. Utförsel av 
dessa varor kräver emellertid skriftligt förhandsgodkännande av FN:s 
sanktionskommitte. 
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FN:s säkerhetsråd antog den 16 juni 1993 en resolution om vissa 
ekonomiska sanktioner mot Haiti. Med anledning därav utfärdade 
regeringen förordningen (1993:955) om vissa sanktioner mot Haiti. Den 
27 augusti 1993 suspenderade säkerhetsrådet sina sanktioner på grund av 
att vissa framsteg hade gjorts i fredsprocessen. Regeringen upphävde då 
förordningen med de svenska sanktionsbestämmelserna. På grund av 
utvecklingen på Haiti upphävde säkerhetsrådet den 13 oktober 
suspenderingen av sanktionerna. De svenska sanktionerna återinfördes 
därefter den 28 oktober 1993 genom förordningen ( 1993: 1107) om vissa 
sanktioner mot Haiti. 

FN:s säkerhetsråd införde den 15 september 1993 vissa ekonomiska 
sanktioner som riktar sig mot oppositionspartiet UNITA i Angola. 
Sanktionerna är begränsade till vapen samt olja och oljeprodukter. 
Sanktionsbestämmelserna innebär att dessa produk."ter endast får införas 
på angolanskt territorium på platser som den angolanska regeringen 
angivit till FN: s generalsekreterare. 

Regeringen beslöt den 30 september 1993 att med verkan från den 7 
oktober införa sanktioner i enlighet med säkerhetsrådets beslut. Enligt de 
svenska bestämmelserna måste regeringen ge tillstånd till utförsel från 
Sverige till Angola av ifrågavarande produkter. 

Med verkan från den 1 januari 1993 ändrades lagen om vissa 
internationella sanktioner, så att Sverige kan delta i sanktioner som 
beslutats inte bara inom FN utan också inom ESK och EU. 

Krigsmateriel 

Sedan den 1 januari 1993 tillämpas den nya lagen (1992:1300) om 
krigsmateriel. Mot bakgrund av försvarsindustrins växande 
internationalisering har regelverket utvidgats till att omfatta alla 
samarbetsavtal med utlandet rörande utveckling eller produktion av 
krigsmateriel. Den nya Jagen innebär att fler produkter än tidigare är 
underkastade kontroll, eftersom definitionen av begreppet krigsmateriel 
har breddats för att bättre motsvara internationell praxis på området. 
Bland annat har stor hänsyn tagits till hur olika EU-medlemsstater 
avgränsar begreppet. Denna utvidgning har medfört en kraftig ökning av 
antalet utförselärenden. 

Exportkontroll 

Sverige samverkar med ett trettiotal andra länder i tre internationella 
regimer för att söka förhindra eller försvåra spridning av massför
störelsevapen. Det rör sig om den internationella kontrollregimen på 
missilteknologiområdet (Missile Technology Control Regime, MTCR), 
den s.k. Austra\iengruppen för samarbete mot spridning av kemisk och 
biologisk utrustning och den regim inom Nuclear Suppliers' Group 
(NSG) inom vilken de samverkande länderna söker kontrollera sådan 
utrustning, materiel och teknologi som både har användning inom civil 
kärnteknologi och för framställning av kärnladdningar. Lagen ( 1991 : 341) 
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om förbud mot utförsel av vissa produkter som kan användas i 
massförstörelsesyfte m.m. trädde i kraft den 1 juli 1991. Den tillhörande 
förordningen (1993: 108) har genom ett flertal ändringar väsentligen 
harmoniserats med de internationella regimerna. 

Kontrollen av exporten av övriga strategiskt känsliga varor regleras av 
förordningen (1986:89) om förbud mot viss utförsel. Medlemmarna i den 
västliga organisationen för kontroll av högteknologiexport (Coordinating 
Committee for Multilateral Export Controls, COCOM), diskuterar för 
närvarande ett förslag om att avskaffa det hittillsvarande samarbetet och 
i stället upprätta en ny regim med en bredare deltagarkrets, avsedd att 
kontrollera exporten av strategiska produkter till länder som kan 
misstänkas använda dem för tillverkning av massförstörelsevapen. 

Arbetet inom EG med att utarbeta normer för den nationella kontrollen 
av exporten av strategiskt känsliga varor till tredje land fortsätter. 
Sverige följer uppmärksamt utvecklingen inom såväl EG som COCOM. 

Den särskilde utredaren (dir. 1992:93) för kontrollen av exporten av 
strategiskt känsliga varor har slutfört sitt arbete (SOU 1993:56). 
Utredaren lämnar vissa förslag i fråga om lagstiftning, organisation och 
information avseende sådan exportkontroll. Betänkandet har remissbe
handlats. Regeringen avser att senare lämna förslag till riksdagen med 
anledning av utredarens förslag. 

I samverkan med främst de nordiska länderna bidrar Sverige med 
kunskapsöverföring och visst bistånd för att stödja lagstiftning och 
organisation av exportkontrollen i de tre baltiska staterna och i Ryssland 
och Ukraina. 

Rättsfrågor 

Folkrätten, dess tillämpning och utveckling, intar en betydelsefull plats 
i svensk utrikespolitik. Ett centralt inslag inom detta område gäller, som 
redan betonats, skyddet för de mänskliga rättigheterna. Sverige arbetar 
i olika internationella fora för att förstärka det internationella skyddet för 
mänskliga rättigheter och verkar för att dödsstraffet skall avskaffas. Ett 
viktigt inslag i dessa strävanden är att utarbeta internationella normer för 
skydd av mänskliga rättigheter och att vaka över att dessa normer 
efterlevs. 

Det finns för närvarande sex FN-konventioner med tillhörande över
vakningsmekanismer inom området för mänskliga rättigheter. Den 
senaste är konventionen om barnets rättigheter. En konvention om 
migrerande arbetares rättigheter antogs av FN hösten 1990 men har ännu 
inte trätt i kraft. Vidare 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. 

Ett näraliggande område som kommit att kräva alltmer uppmärksam
het, även avseende områden mycket nära Sveriges gränser, är den in
ternationella humanitära rätten. Den av FN:s säkerhetsråd nyligen in
rättade tribunalen för krigsförbrytelser i f.d. Jugoslavien är ett slående 
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exempel på att stora ansträngningar krävs för att stärka respekten för 
grundläggande humanitära principer och rättsregler. Arbetet i FN på att 
inrätta en allmän internationell brottmålsdomstol har på nytt aktua
liserats. 

FN:s konferens om miljö och utveckling i Rio de Janeiro utgjorde 
startskottet för ett omfattande folkrättsligt arbete med att utveckla och 
tillämpa internationella normer för att främja en hållbar utveckling och 
ett bevarande och hållbart nyttjande av de samlade resurserna. Existe
rande regelverk för att begränsa föroreningar och miljöförstöring såväl 
som att skydda sårbara miljöer ses nu över och förstärks. Sverige verkar 
aktivt för att säkerställa effektivast möjliga tillämpning av de regler som 
etableras. Även rättsliga frågor med anknytning till rymden och 
polarområdena ingår i detta frågekomplex. Parallellt arbetar Sverige och 
övriga nordiska länder för att driva fram regler om staters 
skadeståndsansvar. Andra viktiga folkrättsliga ämnen är havsrätten och 
tillhörande sjöfarts-, fiske- och avgränsningsfrågor. Ett ämne som blivit 
aktuellt i och med upplösningen av flera stater i vårt närområde är 
folkrättens regler om statssuccession. 

Tillkomsten av nya stater och en fortgående reformpolitik i många 
länder ökar behovet av avtal som skyddar det svenska näringslivets 
investeringar utomlands. Förhandlingar om investeringsskyddsavtal med 
sådana länder utgör ett viktigt inslag i verksamheten. 

Sedan den 1 juli 1989 har departementet avsatt medel för att stödja 
folkrättslig forskning av särskild betydelse för utrikesförvaltningens 
verksamhet och kunskapsbehov. Medel avses även för budgetåret 
1994/95 anslås för detta ändamål. Den vid rättsavdelningen placerade 
tjänsten som folkrättsrådgivare, som står obesatt sedan den 1 oktober 
1993, skall snarast återbesättas. Sverige kommer genom fortsatta initiativ 
att verka för att folkrätten ges en starkare ställning i staternas interna 
beslutsprocess och främja folkrättens utveckling och efterlevnad på det 
internationella planet. 

Sverige ingår årligen ett antal avtal, fördrag och internationella kon
ventioner med andra stater. Förhandlingsarbetet kräver i betydande 
omfattning en traktaträttslig medverkan. För att rationalisera verksam
heten pågår en datorisering av departementets traktatregister. 

Inom ramen för det internationella samarbetet på det straffrättsliga 
området visar Sverige också ett stort engagemang. Det rör sig här om 
utlämningsfrågor och annat biträde åt domstolar och andra myndigheter 
i brottmål. Stora insatser görs för att svenskar som har dömts till 
fängelsestraff utomlands skall kunna tas hem för att avtjäna straffet i 
Sverige. Genom utredningar om utländsk rätt och genom bistånd i bl.a. 
underhållsärenden får svenska medborgare stöd att hävda sin rätt i 
utlandet. Ärenden som rör bortförda barn är en annan vik."tig arbets
uppgift. 

Utrikesförvaltningen bistår även svenskar som hamnat i nödsituationer 
utomlands, t.ex. sedan de råkat ut för olycksfall, sjukdom eller 
frihetsberövanden. Dessa frågor har blivit alltmera komplicerade i och 
med att svenska medborgare numera i stor utsträckning förlägger sina 
utlandsresor utanför de traditionella turistmålen. En försvårande om-
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ständighet är även att huvuddelen av de frihetsberövade anklagats för 
narkotikabrott. Genom nya regler på området kommer utrikesför
valtningen att få ett ökat ansvar för bistånd till svenska brottsoffer 
utomlands. 

Handläggningen av ärenden som rör utlänningar är synnerligen re
surskrävande. Utlandsmyndigheternas befattning med sådana ärenden 
under åren 1987-1992 framgår av följande uppställning: 

Utlänningsärenden 1987-1992 

Utveckling av ärendemängder 

År Uppehålls- och arbetstillstånd 

1987 27 000 

1988 30 000 

1989 47 000 

1990 60 000 

1991 63 000 

1992 40 000 

Viseringar 

145 000 

180 000 

236 000 

275 000 

196 000 

157 000 

Minskningen av viseringsärenden är till stor del en följd av beslutet år 
1991 att slopa viseringskravet för polska medborgare. Under år 1990 
utfärdades 107 000 viseringar för polska medborgare. Ett tilltagande antal 
utlandsmyndigheter i flyktinggenererande regioner har utsatts för stadigt 
växande arbetsbelastning genom anhopning av ärenden som gäller asyl
och anknytningsinvandring. Ansträngningar har gjorts för att förbättra 
handläggningsrutinema. Stora resurser går likväl åt för att handlägga 
denna typ av ärenden. 

Utrikesförvaltningen 

I 1993 års budgetproposition anmäldes de åtgärder som krävdes för att 
uppnå sparbetinget budgetåret 1993/94. Dessa åtgärder har nu genomförts 
och lett till att tio utlandsmyndigheter lagts ned, nämligen ambassaderna 
i Abu Dhabi och Montevideo, generalkonsulaten i Barcelona, Chicago, 
Frankfurt, Malaga, Montreal, Miinchen och Toronto samt konsulatet i 
Szczecin. Samtliga dessa myndigheter, med undantag för Abu Dhabi, 
ersätts med honorära konsulat. Förutom de tjänsteindragningar som dessa 
nedläggningar medfört har ytterligare ett tjugotal tjänster dragits in vid 
andra utlandsmyndigheter. Vidare har departementets organisation i 
Stockholm förändrats och minskats. Som ett resultat av här redovisade 
åtgärder har drygt 40 lokalanställda vid utlandsmyndigheter samt 70 
tjänstemän, huvudsakligen assistenter, stationerade i departementet och 
i utlandet sagts upp. 
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Sammanslagningen av de två myndigheterna i Geneve, som också 
aviserades i föregående budgetproposition, har nu genomförts. 

Den av riksdagen godkända integrationen av ambassader och bistånds
kontor (prop.1992/93 :244, bet.1992/93: UU26, rskr.1992/93 :342) inled
des i slutet av år 1993 i Colombo, Gaborone och Windhoek. Under 
första halvåret 1994 fortsätter integrationen vid biståndsambassaderna i 
Dhaka, Lusaka och Managua. De därefter kvarvarande bistånds
ambassadema kommer att bli integrerade senast den 1 januari 1995. 
Integrationen innebär för utrikesförvaltningens del att ett antal tjänster 
vid vissa av de nämnda utlandsmyndighetema kan dras in. Integrationen 
kommer även att medföra andra rationaliseringsvinster. 

Legationen i Pretoria i Sydafrika omvandlades i slutet av år 1993 till 
ambassad. 

För att förbereda Utrikesdepartementets handelsavdelning för de 
förändringar som ett medlemskap i EU innebär, har avdelningens 
organisation och dess relation till Kommerskollegium utretts inom 
departementet. Utredningen (DS 1993:99) föreslår bl.a. att departemen
tets handelsavdelning organiseras i två enheter, med ansvar huvud
sakligen för inre marknaden och europeiska integrationsfrågor respektive 
den gemensamma handelspolitiken. Regeringens mål är att en organisa
tionsförändring inom avdelningen, som anpassar denna till medlem
skapets krav, skall kunna genomföras under budgetåret 1994/95. 
Medlemskapet kan också komma att föranleda andra organisatoriska 
förändringar inom utrikesförvaltningen. 

Sverige-information och kulturutbyte 

De internationella kontakterna är för ett land som Sverige mycket 
betydelsefulla. Kulturlivet och forskningen behöver ständiga impulser 
utifrån. Med olika medel kan staten främja ett aktivt svenskt deltagande 
i utbytet med andra länder och kulturer. De statliga insatserna bör 
huvudsakligen inskränkas till ekonomiskt stöd och, vid behov, till 
kontaktförmedling och praktiskt bistånd. 

Den statliga finansierade Sverige-informationen skall syfta till att 
utomlands sprida kännedom om det svenska samhället och väcka intresse 
och förståelse för den svenska synen på olika samhällsfrågor. Därmed 
underlättas Sveriges deltagande i det internationella utbytet. Det är ett 
utrikespolitiskt intresse att svenska synpunkter blir kända och får gehör 
i utlandet. Informationen om Sverige kan också bidra till att främja våra 
ekonomiska förbindelser och handelsutbytet med utlandet, liksom 
turismen till Sverige. 

Sverige-bilden utomlands bestäms i första hand av de faktiska 
förhållandena i vårt land. Den internationella nyhetsförmedlingen upp
märksammar emellertid ofta endast enstaka händelser och utvecklings
drag. De statliga informationsinsatsema bör därför söka komplettera 
bilden genom att särskilt belysa utvecklingen inom sektorer av det 
svenska samhället som annars kanske kan hamna i skymundan - t.ex. 
högteknologisk industri, forskning och utveckling, det mångfasetterade 
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kulturlivet och miljösatsningar. 
Målsättningen för de statliga insatserna bör vara att ge en samlad 

presentation av Sverige som omfattar såväl kulturella, samhällspolitiska 
och ekonomiska som turistaspekter. Samverkan mellan Svenska institutet 
och andra institutioner, organ och företag bör intensifieras för att uppnå 
detta. 

Reducerade resurser motiverar att de statliga insatserna avseende 
kultur- och erfarenhetsutbyte koncentreras till ett mer begränsat antal 
länder. Den snabba omvandlingen av Europa gör det angeläget att f.n. 
prioritera detta område framför insatser i övriga delar av världen. 
Sveriges ansökan om medlemskap i EU gör det samtidigt angeläget an 
öka informationen om Sverige i Västeuropa. De regeringsbeslut som 
rattades under år 1992 rörande utvecklingssamarbetet med Central- och 
Östeuropa har medfört en ökat kultur- och erfarenhetsutbyte med denna 
del av Europa med särskild prioritering av utbytet med Baltikum, Polen 
och Ryssland. Svenska institutet ansvarar för dessa program men också 
för särskilda program som syftar till att öka kontakterna mellan det 
svenska samhället och tredje världen genom person- och erfarenhets
utbyte samt kulturutbyte. 

Förändrade betalningstidpunkter i internationella organisationer 

Regeringen har tidigare beslutat om principer för val av statliga 
betalningstidpunkter, vilka riksdagen har ställt sig bakom (prop. 
1991/92:100 bil. 1, bet. 1991/92:FiU20, rskr. 1991/92:128). Regeringen 
avser att studera rutinerna för utbetalning av bidrag till internationella 
organisationer i syfte an optimera statens kassahållning på ett sätt som är 
förenligt med redan ingångna internationella åtaganden. 

Tekniska justeringar av anslag för budgetåret 1994/95 

I det avtal som gäller för statligt anställda (RALS 1993-95) sägs an varje 
myndighet från och med den 1 april 1995 skall göra fustställd avsättning 
till Trygghetsstiftelsen. Regeringen kommer an förordna om an 
avsättningen effektueras redan fr.o.m. den 1 juli 1994. Berörda anslag 
har kompenserats för dessa ändrade villkor för budgetåret 1994/95. 
Vidare har Statens arbetsgivarverks ramanslag fördelats ut på berörda 
myndigheters anslag. (Jfr. bil. 1, Finansplanen, avsnitt 7.) 
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Sammanfattning av huvudtiteln 

Förändringarna inom Utrikesdepartementets område i förhållande till 
budgetåret 1993/94 framgår av föjande sammanställning (beloppen 
miljoner kronor). 

Anvisat enligt Förslag Förändring 
regleringsbrev 
1993/94 1994/95 

A. Utrikesförvaltningen m.m. 1 567,6 1 606,3 + 38,7 
B. Bidrag till vissa internationella 

organisationer 1 636,2 1 498,8 -137,4 
c. Internationellt utvecklings-

samarbete 1 12 080,0 12 457,2 + 377,2 
D. Information om Sverige i ut-

landet m.m. 127,3 74,0 - 53,3 
E. Utrikeshandel och exportfräm-

jande 308,0 266,1 - 41,9 
F. Nedrustnings- och säkerhets-

politiska frågor m.m. 67,2 60,6 - 6,6 
G. Samarbete med Central- och 

Östeuropa 871,0 996,5 + 125,5 

Totalt 16 657,3 16 959,5 + 302,2 

1 Exklusive avräkningar 880,0 miljoner kronor för budgetåret 1993/94 och 
902,8 miljoner kronor för budgetåret 1994/95 för biståndsändarnål under andra 
anslag och huvudtitlar. 
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A. Utrikesförvaltningen m.m. 

A 1. Utrikesförvaltningen1 

1992/93 Utgift 1 470 380 1602 
1993/94 Anslag 1 465 233 000 
1994/95 Förslag 1 564 784 000 

1 Från och med budgetåret 1994/95 ingår i detta ramanslag det tidigare 
förslagsanslaget A 4. Särskilda förhandlingar med annan stat eller inom 
internationell organisation. 
2 Tidigare redovisat under anslagen A 1. Utrikesförvaltningen och A 2. 
Utlandstjänstemännens representation. 

I anslaget har beräknats medel för departementets och utlandsmyndig
heternas löner och övriga förvaltningskostnader, till vilka främst hör 
kostnader för chefsbostäder, personalbostäder och kanslier samt 
utlandstillägg. Vidare beräknas under detta anslag fr.o.m. budgetåret 
1994/95 medel för de förhandlingar med annan stat eller inom inter
nationell organisation, som Utrikesdepartementet ansvarar för. 

Regeringens överväganden 

Förvaltningskostnader 
Förhandlingsresor 
Summa 

Anslag 1993/94 

1 465 233 000 
60 000 000 

1 525 233 000 

Beräknad ändring 
1994/95 

+ 39 551 

Av det sparbeting som lagts på tredje huvudtiteln faller 21,5 miljoner 
kronor på detta anslag. Detta innebär främst minskade utgifter dels för 
kanslier, chefsbostäder och personalbostäder, dels för lokalt anställda vid 
utlandsmyndigheterna. Vidare sker en minskning av kostnaderna för de 
förhandli'!gsresor, som departementet enligt ovan kommer att ansvara 
för. 

Förändringar i priser och löner samt vissa tekniska justeringar har 
beaktats vid beräkningen av anslaget. 

Utrikesdepartementet kommer fr.o.m. budgetåret 1994/95 att omfattas 
av reglerna om generell räntebeläggning av statliga medelsflöden. 
Departementet kommer därför att tilldelas ett räntekonto med kredit i 
Riksgäldskontoret. Medlen under anslaget kommer att föras till detta 

3 Riksdagrn 199319./. I sam/. Nr 100 Bilaga 4 
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konto. Utrikesdepartementets låneram i Riksgäldskontoret för investe
ringar under budgetåret 1994/95 har beräknats till 36 100 000 kr. 

Utrikesförvaltningens organisation 

Sveriges utlandsmyndigheter samt ackrediteringar för de Stockholms
baserade ambassadörerna redovisas i bilaga 4.1. 

Utrikesförvaltningen ställs, som nyss redovisats, budgetåret 1994/95 
inför fortsatta besparingar. För att genomföra dessa och för att ytter
ligare effektivisera utrikesförvaltningen krävs fortsatta ansträngningar att 
rationalisera verksamheten. 

Kostnadsmedvetandet inom organisationen har ökat genom den 
delegering av budgetansvaret som i allt större omfattning skett både till 
utlandsmyndigheterna och avdelningarna i departementet. Även andra 
åtgärder, som syftar till att öka medvetandet om verksamhetens kostnader 
samt för att skapa ett säkrare underlag för beslut om resursfördelning 
inom förvaltningen kommer att prövas. 

lnformationshantering och rationalisering 

Innevarande budgetår präglas av förberedelser för en successiv övergång 
till ny teknik för ADB och kommunikation inom utrikesförvaltningen. 
Denna övergång påbörjas budgetåret 1994/95 med installationer vid drygt 
tio utlandsmyndigheter och delar av departementet. Dessa och andra 
åtgärder för att modernisera departementets ADB- och kommunikations
utrustning syftar till att långsiktigt höja kostnads- och annan effektivitet. 
Utveckling pågår vidare av ADB-baserade system för i första hand 
informations- och ärendehantering, ekonomiadministration samt vise
ringshantering. 

Jämställdhetsredovisning 

I enlighet med utrikesutskottets uttalande (bet. 1992/93:UU14) med 
anledning av 1993 års budgetproposition har arbetet inom 
Urikesdepartementet fortsatt för att söka utjämna de löneskillnader som 
föreligger till männens fördel, mellan i första hand kvinnliga och manliga 
departementssekreterare/ambassadsekreterare. Dessa löneskillnader 
konstaterades i den rapport som departementet sammanställde inom 
ramen för det s.k. ALVA-projektet och med medel från Statens 
arbetsgivarverk (SAV). Trots en förbättring, som uppnåtts genom 
förhandlingar mellan Utrikesdepartementet och dess lokala fackliga 
organisationer, kvarstår påvisade löneskillnader till viss del. I den 
handlingsplan för jämställdhet som utarbetats av departementets part
sammansatta jämställdhetsgrupp och som förankrats politiskt, kommer 
därför den fortsatta utvecklingen när det gäller i första hand lön och 
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befordran att särskilt följas. 

Lokalförsörjningen 

Den omdaning av den statliga fastighetsförvaltningen, som lagts fast 
genom statsmakternas beslut (prop. 1991/92:44, bet. 1991/92:FiU8, rskr. 
1991192:107) har nu genomförts. Sålunda har Byggnadsstyrelsen fr.o.m. 
den 1 oktober 1993 ersatts av två bolag och två nya myndigheter. Det 
statliga fastighetsbeståndet utomlands förvaltas av en av dessa myndig
heter, Statens fastighetsverk (SFV). Lokalförsörjningsansvaret för 
utrikesförvaltningen åvilar UD sedan budgetåret 1992/93. UD har 
numera - fr.o.m. innevarande budgetår - också det fulla ansvaret för 
samtliga anslag för utrikesförvaltningens lokaler och bostäder utomlands. 
Avtal har nyligen träffats mellan UD och SFV om upplåtelser av och 
samarbete beträffande det statsägda fastighetsbeståndet utomlands. Vidare 
har avtal träffats med SFV om viss förvaltning och tillhandahållande av 
vissa tjänster beträffande inhyrda fastigheter samt om insatser för 
inredning av kanslier, chefsbostäder och vissa personalbostäder. 

Av det totalt disponerade lokal- och bostadsbeståndet på ca 315 000 m2 

hyresarea utgör det statligt ägda knappt hälften. 
Utrikesförvaltningen disponerar innevarande budgetår ca 440 miljoner 

kronor för lokaler och bostäder utomlands, varav ca 148 miljoner kronor 
för personalbostäder och ca 26 miljoner kronor för inventarier och 
representationsutrustning. 

Lokalkostnaderna i Sverige redovisas under sjunde huvudtiteln 
(Finansdepartementet). 

I Tallinn, Riga respektive Vilnius har fastigheter förvärvats för 
ambassadkanslier, chefsbostäder och vissa personalbostäder. Dessa 
fastigheter byggs nu om och rustas för dessa ändamål. Fastigheten i 
Tallinn beräknas kunna tas i bruk vid budgetårsskiftet. 

Förhandlingar förs om förvärv eller långtidsförhyrning av fastigheter 
avsedda för kanslier och chefsbostäder i Kiev och Prag. Nyanskaffning 
av kanslilokaler och chefsbostad i Zagreb har genomförts. 

För ett bättre utnyttjande av personalbostäder i den statsägda 
fastigheten Park Avenue i New York kommer en ombyggnad av 
fastigheten att genomföras under sommaren 1994. Likaså bereds nu 
frågan om bättre utnyttjande av ambassadanläggningen i Peking genom 
nybyggnad av ett antal personalbostäder. Nya kanslilokaler för 
delegationen i Geneve har ställts i ordning och inflyttning har ägt rum. 
Den för EG-delegationen i Bryssel förvärvade fastigheten har efter 
ombyggnad tagits i bruk. Ambassaden i Washington kommer under 
innevarande budgetår att flytta in i nya kanslilokaler som förhyrs. 
Alternativa lösningar avseende kanslilokaler för ambassaden i Haag är 
under beredning. Beredning av ett projekt för uppförande av en 
ambassadfastighet i Berlin pågår. 

Stora ansträngningar görs nu fortlöpande för att hålla ned och minska 
kostnaderna för utrikesförvaltningens kanslier, chefs- och 
personalbostäder. 
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I nära samarbete med SFV kartläggs och bevakas hyresmarknad och 
prisutveckling på stationeringsorterna, onödigt dyra objekt avvecklas och 
kontrakt omförhandlas. Även en mer strikt tillämpning av de av Statens 
utlandslönenämnd fastlagda bostadsnormerna ingår i spararbetet. Vidare 
har ett antal myndigheter med relativt stor andel införhyrningar fått fullt 
delegerat ansvar i personalbostadsärenden inom en angiven budgetram. 
Delegeringen avses fr.o.m. budgetåret 1994/95 utsträckas att omfatta 
samtliga utlandsmyndigheter. För övrigt gäller att där kostnadskalkylen 
är fördelaktig och andra skäl talar för det, ersätts dyra förhyrningar med 
statligt förvärv och/eller byggande. 

Inom denna sektor tar spararbetet av naturliga skäl viss tid. Kontrakt 
måste löpa ut, projektering och byggande kräver tid. 

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 utlandsstationering. 

Av engagemangsramen har för närvarande ca 10 miljoner kronor 
tagits i anspråk. Inga förluster har uppkommit under året. 

Genom ett beslut av regeringen föregående budgetår omfattas även lån 
till de tjänstemän som sagts upp från Utrikesdepartementet av denna 
kreditgaranti intill dess ifrågavarande lån har avbetalats. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Utrikesförvaltningen för budgetåret 1994/95 anvisar ett ramanslag 

på 1 564 784 000 kr. 

A 2. Kursdifferenser 

1992/93 Utgift 
1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

7 466 714 
1 000 
1 000 

I samband med utlandsmyndigheternas valutaförsörjning uppkommer 
kursförluster och kursvinster som redovisas under detta anslag. För detta 
ändamål bör ett formellt belopp på 1 000 kr föras upp. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Kursdifferenser för budgetåret 1994/95 anvisar ett förslagsanslag 

på 1 000 kr. 
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A 3. Honorärkonsuler 

1992/93 Utgift 
1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

11 760 633 
15 500 000 
15 500 000 

Anslaget används för bidrag till vissa honorärkonsuler för deras 
kontorskostnader samt för anskaffning av utrustning som enligt 
författningar och praxis skall finnas på svenska honorärkonsulat. Från 
anslaget betalas även tjänsteutgifter som honorärkonsulerna har 
fullgörandet av sina uppgifter samt kostnader för konsulskonferenser. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Honorärkonsuler för budgetåret 1994/95 anvisar ett förslagsanslag 

på 15 500 000 kr. 

A 4. Nordiskt samarbete 

1992/93 
1993/94 
1994/95 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

1 793 714 
1610000 
1666000 

Från anslaget betalas kostnader för Sveriges deltagande i samarbetet inom 
ramen för Nordiska ministerrådet (samarbetsministrarna) och Nordiska 
samarbetskommitten m.fl. samarbetsorgan samt för deltagande i vissa 
andra former av nordiskt samarbete, däribland det svensk-norska sam
arbetet. Regeringen beräknar anslaget för nästa budgetår till 
1 666 000 kr. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Nordiskt samarbete för budgetåret 1994/95 anvisar ett förslags

anslag på 1 666 000 kr. 

A 5. Utredningar m.m. 

1992/93 Utgift 
1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

4 856 083 
10 552 000 
10 211 000 

Reservation 14 245 450 

Till anslaget har förts 155 000 kr från sjunde huvudtitelns anslag E 6. 
Regeringskansliets förvaltningskontor för tryckningskostnader. 
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Med hänsyn till den beräknade omfattningen av utredningsverksam
heten bör anslaget uppgå till 10 211 000 kr under nästa budgetår. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Utredningar m. m. för budgetåret 1994/95 anvisar ett 

reservationsanslag på 10 211 000 kr. 

A 6. Officiella besök m.m. 

1992/93 Utgift 
1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

6 618 708 
10 180 000 
9 680 000 

Anslaget utnyttjas för kostnader i samband med besök i Sverige av 
statschefer, regeringsmedlemmar och andra personer, som bör visas 
uppmärksamhet och gästfrihet från officiellt svenskt håll. Anslaget 
används även i samband med motsvarande svenska officiella besök i 
utlandet och för representation i samband med svenskt deltagande i vissa 
förhandlingar utomlands. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Officiella besök m. m. för budgetåret 1994/95 anvisar ett 

förslagsanslag på 9 680 000 kr. 

A 7. Ekonomiskt bistånd till svenska medborgare i utlandet 
m.m. 

1992/93 Utgift 
1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

4 069 544 
4 500 000 
4 500 000 

· Anslaget används huvudsakligen för periodiskt understöd till vissa i 
utlandet, främst i Sydamerika, bosatta svenska medborgare. Därutöver 
betalas från anslaget eftergifter och jämkning av fordringar enligt lagen 
(1973: 137) för utgivet tillfälligt ekonomiskt bistånd till nödställda svenska 
medborgare i utlandet samt för brottmål och kostnader vid dödsfall. 

I prop. 1993/94:26 föreslås utvidgad rätt till målsägandebiträde och 
förbättrat rättsligt bistånd till brottsoffer utomlands. Lagändringarna, som 
föreslås träda i kraft den 1 april 1994, kommer att innebära ökad 
belastning av anslaget. Hänsyn har tagits till detta vid budgeteringen av 

Prop. 1993/94: 100 
Bilaga 4 

36 



anslaget för budgetåret 1993/94. 
I anslaget finns en medelsram på 50 000 kr för särskilda informations

insatser riktade till utlandsresenärer, främst ungdomar, i syfte att minska 
belastningen på utrikesförvaltningens konsulära resurser. 

Från anslaget betalas också kostnader för expertgruppen för 
identifiering av katastroffall utomlands samt kostnader i sjöfartsfrågor. 

Förslag till rik.sdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Ekonomiskt bistånd till svenska medborgare i utlandet m.m. för 

budgetåret 1994/95 anvisar ett förslagsanslag på 4 500 000 kr. 
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B. Bidrag till vissa internationella organisationer 

B I. Förenta nationerna 

1992/93 Utgift 
1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

320 567 350 
191 890 000 
199 206 000 

Medlemskapet i Förenta nationerna utgör en hörnsten i svensk 
utrikespolitik. Sverige verkar aktivt för att förbättra världsorganisationens 
förutsättningar att verka såsom stadgan ursprungligen avsåg. Sverige 
strävar bl.a. efter att stärka FN:s fredsfrämjande förmåga samt att 
reformera FN:s ekonomiska och sociala verksamhet. 

Från anslaget betalas obligatoriska kostnader för Sveriges andel till 
Förenta nationernas reguljära budget och till FN:s fredsbevarande 
insatser. Vidare har under anslaget medel beräknats för Sveriges bidrags
andel till FN:s organisation för industriell utveckling, Unido, samt till 
den internationella kontrollorganisation som år 1995 avses etableras i 
Haag för att övervaka efterlevnaden av FN:s konvention mot kemiska 
vapen. 

Enligt beslut av FN:s säkerhetsråd har en tribunal förkrigsförbrytelser 
i f.d. Jugoslavien inrättats (res. 808, 1993). Någon beslutad budget 
föreligger för närvarande inte. Sverige har tillsammans med flera andra 
västländer förordat att kostnaderna skall belasta FN:s reguljära budget. 

Obligatoriska bidrag uttaxeras enligt en på förhand fastställd fördel
ningsnyckel. Utvecklingen av de olika organisationernas budgetar blir 
därmed en viktig utgifisstyrande faktor. 

Bidragen uttaxeras i normalfallet i annan valuta än svenska kronor, 
vilket innebär att även kronans kurs är en viktig sådan faktor. 

Riksrevisionsverkets budgetprognos 1 för budgetåret 1993/94 visar på 
en utgifisutveckling som överstiger det belopp med vilket anslaget förts 
upp i statsbudgeten för budgetåret 1993/94. Det prognosticerade utfallet 
är 259 miljoner kronor, vilket skulle innebära att anslaget överskrids med 
35 % , eller 67 miljoner kronor. Överskridandet kan dock bli större till 
följd av de krav som medlemsländerna ställer på FN vad gäller 
fredsbevarande insatser. 

Regeringens överväganden 

FN:s reguljära budget 

FN:s generalsekreterare har för de två kalenderåren 1994-95 föreslagit en 
budget för den reguljära verksamheten på 2 749,1 miljoner dollar. 
Generalförsamlingen, som fastställer budgeten, förväntas fatta beslut 
under december månad 1993. 
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Budgeten för tvåårsperioden 1990-91 uppgick, efter revidering, till ca Prop. 1993/94: 100 
2 134, 1 miljoner dollar och för tvåårsperioden 1992-93 till 2 467 ,5 Bilaga 4 
miljoner dollar. 

Sveriges bidragsandel för FN:s reguljära budget är f.n. 1,11 %. För 
budgetåret 1994/95 (kalenderåret 1995) beräknas det svenska bidraget 
uppgå till 74,5 miljoner kronor. 

Sveriges bidrag till FN:s reguljära budget 

Utfall 1992/93 
Budget 1993/94 
Förslag 1994/95 

80,2 mkr 
72,0 mkr 
74,5 mkr 

FN:s fredsbevarande operationer 

Sveriges bidragsandel till FN:s budget för fredsbevarande operationer är 
f. n. 1,11 % . FN: s fredsbevarande verksamhet har de senaste åren 
kraftigt ökat. Kalenderåret 1991 uppgick kostnaden till 421,3 miljoner 
dollar. Kalenderåret 1992 hade beloppet nästan fyrdubblats. För år 1993 
har budgeten beräknats överstiga 3,0 miljarder dollar. 

Följande operationer kan förutses under kommande budgetår. Inom 
parentes anges det årtal då FN:s säkerhetsråd beslutade upprätta 
operationen i fråga. 

FN:s vaktstyrka på Cypern, Unficyp (1964). 
FN:s truppåtskillnadsövervakande styrka, UNDOF (Israel-Syrien) (1974) 
FN:s interimstyrka i Libanon, Unifil (1978) 
FN:s observationsgrupp i Irak-Kuwait, Unikom (1991) 
FN:s observatörsgrupp i El Salvador, Onusal (1991) 
FN:s kontrollgrupp i Angola, Unavem Il (1991) 
FN:s skyddsstyrka i det f.d. Jugoslavien, Unprofor (1992) 
FN:s operation i Mo1;ambique, Onumoz (1992) 
FN:s observatörsgrupp i Liberia, Unomil (1992) 
FN:s observatörsgrupp i Haiti, UNMIH (1993) 
FN:s hjälpmission i Rwanda, Unamir (1993) 
FN:s observatörsgrupp i Georgien, Unomig (1993) 
FN:s operation i Somalia, Unosom Il (1993) 

Under budgetåret 1993/94 har följande FN-insatser avslutats: 

FN:s övergångsregim i Kambodja, UNTAC (1991). 
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Kostnadsberäkningarna för budgetåret 1994/95 (kalenderåret 1995) 
innehåller ett stort mått av osäkerhet. Regeringen föreslår att 
117 194 000 kr avsätts för att betala Sveriges andel av FN:s fredsbe
varande verksamhet budgetåret 1994/95. 

Sveriges bidrag till FN:s fredsbevarande operationer 

Utfall 1992/93 
Budget 1993/94 
Förslag 1994/95 

189,8 mkr1 

113,0 mkr 
117,2 mkr 

1 Exkl. Sveriges andel av kostnaden för Unficyp, som hittills avräknats Sveriges 
utestående krav på FN. Från och med den 16 juli 1993 sker uttaxering för Unficyp 
av samtliga medlemsländer enligt den bidragsskala som gäller för fredsbevarande 
operationer. 

FN:s organisation för industriell utveckling (Unido) 

Sveriges bidragsandel till Unido är f.n. I, 10 % och beräknas för 
kalenderåren 1994-95 uppgå till 1, 17 % . För budgetåret 1994/95 
(kalenderåret 1995) beräknas Sveriges obligatoriska bidrag uppgå till 
6 912 000 kr. 

Sveriges bidrag till Unido 

Budget 1993/94 
Förslag 1994/95 

6 890 000 kr 
6 912 000 kr 

FN:s konvention mot kemiska vapen 

Konventionen har hittills undertecknats av ca 150 länder. Avtalet är öppet 
för undertecknande fram till dess att det träder i kraft, vilket tidigast sker 
i januari månad 1995. I samband hänned kommer en internationell 
kontrollorganisation att etableras med huvudkontor i Haag. En 
förberedande kommission har fått uppdrag att förbereda 
kontrollorganisationens verksamhet. 

Kommissionens arbete kommer att finansieras genom att en fond om 
en miljon holländska gulden inrättas. Den svenska andelen av fonden blir 
1,112 %, eller ca 52 000 kr för budgetåret 1993/94. Vid årsskiftet 
1993/94 förväntas den förberedande kommissionen ge riktlinjer beträf
fande budgetberäkningarna för år 1995. Bidragsskalan är avhängig antalet 
länder som undertecknar och ratificerar konventionen. I avvaktan på att 
konventionen träder i kraft föreslår regeringen att 600 000 kr avsätts för 
att täcka kostnaden för den svenska andelen av kontrollorganisationens 
budget för kalenderåret 1995. 
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Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Förenta nationerna för budgetåret 1994/95 anvisar ett 

förslagsanslag på 199 206 000 kr. 

B 2. Nordiska ministerrådet 

1992/93 Utgift 
1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

285 421 000 
250 000 000 
250 000 000 

Sverige arbetar för ett starkare nordiskt samarbete genom medlemskapet 
i Nordiska ministerrådet. Från anslaget betalas kostnader för Sveriges 
andel tj]] Nordiska ministerrådets budget inklusive bidraget till Nordiska 
hälsovårdshögskolan. 

Nordiska ministerrådets budgetår sammanfaller med kalenderåret. 
Efter behandling i Nordiska rådets organ fastställde Nordiska minister

rådet i november 1993 Nordiska ministerrådets budget för år 1994. 
Budgeten uppgår till totalt 658 507 000 danska kronor. Härutöver 
tillkommer anslaget till Nordiska hälsovårdshögskolan, som uppgår till 
39 425 000 kr. Sveriges andel av Nordiska ministerrådets budget för 
verksamhetsåret 1994 är 38,5 % enligt den fördelningsnyckel som 
tillämpas. 

Nordiska ministerrådets budget för år 1995 kommer att fastställas först 
i november 1994. 

Regeringen föreslår ett oförändrat anslag nästa budgetår. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Nordiska ministerrådet för budgetåret 1994/95 anvisar ett 

förslagsanslag på 250 000 000 kr. 

B 3. Europarådet 

1992/93 Utgift 
1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

33 745 850 
29 780 000 
30 222 000 

Europarådets huvuduppgift är att främja demokrati och mänskliga 
rättigheter. Sverige stöder helhjärtat dessa strävanden. Efter 
omvälvningsprocessen i Central- och Östeuropa har Europarådet fått en 
ny roll som samarbetsforum med länderna i denna region. Några av 
staterna (Bulgarien, Estland, Litauen, Polen, Rumänien, Slovakien, 
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Slovenien, Tjeckien och Ungern) har redan blivit fullvärdiga medlemmar 
i organisationen. I andra bedrivs omfattande stödprogram. 

Huvuddelen av anslaget används för att betala det svenska bidraget till 
Europarådets ordinarie budget för kalenderåret 1995. Sveriges andel av 
den ordinarie budgeten är för närvarande 2,68%. Förutom detta bidrag 
bestrids från anslaget kostnaderna för amortering av lån för uppförande 
av en ny byggnad för Europarådets institutioner för mänskliga rättigheter, 
pensionsbudget, administration i samband med Sveriges deltagande i 
särskilda avtal inom hälsovårdskommittens ansvarsområde, det europeiska 
farmakopesamarbetet (kvalitetskontroll av läkemedel), deltagande i 
fonden för social utveckling, bidrag till den s.k. Pompidougruppen för 
narkotikabekämpning, deltagande i kommissionen för demokrati genom 
lag samt bidrag till europeiska ungdomsfonden. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Europarådet för budgetåret 1994/95 anvisar ett förslagsanslag på 

30 222 000 kr. 

B 4. Organisationen för ekonomiskt samarbete och 
utveckling (OECD) 

1992/93 Utgift 
1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

30 434 788 
21 500 000 
22 573 000 

Sverige arbetar genom medlemskapet i OECD för långsiktig ekonomisk 
tillväxt och finansiell stabilitet i medlemsländerna och för expansion av 
världshandeln på multilateral och icke diskriminerande basis. Under de 
senaste åren har OECD:s verksamhet utvidgats med ett antal nya 
uppgifter. Bland dessa kan nämnas samarbetet med länder i Central- och 
Östeuropa och f.d. Sovjetunionen inom ramen för det år 1990 tillskapade 
östcentret. Vidare har en dialog inletts med de s.k. dynamiska 
ekonomierna i Sydostasien och Latinamerika. Slutligen kan nämnas det 
intensifierade arbete som också inletts om s.k. framtidsfrågor inom 
handelsområdet (handel och miljö, handel och konkurrens, handel och 
investeringar). Denna utvidgning av verksamheten har givetvis fått 
konsekvenser för organisationens övriga arbete och budget. 

Huvuddelen av OECD:s budget avser kostnader för sekretariatet och 
de traditionella OECD-aktiviteterna där även östcentret ingår. Samtliga 
medlemsländer bidrar till finansieringen efter en skala framräknad på 
basis av BNP. För år 1993 var Sveriges andel l,46 % . Resterande del av 
Sveriges bidrag till OECD går till olika organ och aktiviteter, som 
finansieras med frivilliga bidrag, exempelvis det internationella energi
organet (IEA), atomenergiorganet (NEA), europeiska transportminis-
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terkonferensen (ECMT), centret för utbildningsforskning (CERI) samt Prop. 1993/94: 100 
olika specialprogram. Beroende på antalet deltagande länder varierade Bilaga 4 
Sveriges andel av dessa aktiviteter under år 1993 mellan 1,44 och 3 ,13 % . 

OECD:s budget löper per kalenderår. Då budgeten för OECD fastställs 
först i december är beräkningsgrunden oviss vad gäller bidragets storlek 
för budgetåret 1994/95. Med ledning av tillgängligt underlag har anslaget 
beräknats till 22 573 000 kr. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) 

för budgetåret 1994/95 anvisar ett förslagsanslag på 22 573 000 kr. 

B 5. Europeiska frihandelssammanslutningen (EFTA) 

1992/93 
1993/94 
1994/95 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

71 743 450 
110 000 000 
113 850 000 

Sverige arbetar genom medlemskapet i EFTA regionalt i Europa för en 
ökad global frihandel. Genom EES-avtalet breddas detta arbete. 
Budgetåret 1994/95 täcker andra hälften av EFTA:s budgetår 1994 och 
första hälften av dess budgetår 1995. EFTA-sekretariatet har för EFTA:s 
budgetår 1994 begärt ca 72 miljoner schweiziska francs. Budgeten 
omfattar kostnader för BES-institutionerna, EFTA:s över
vakningsmyndighet (ESA) och EFTA-domstolen, vilka blir fullt operativa 
när EES-avtalet träder i kraft den 1 januari 1994, samt för EFTA
sekretariatet och de delar av det multilaterala programsamarbetet som 
finansieras över EFTA-budgeten (standardiserings- och statistiksam
arbetet). Anslaget belastas också med ca 10 miljoner kronor för översätt
ning till och tryckning av BES-tillägget till EU:s officiella tidning. För 
år 1995 finns inga uppgifter om EFTA:s budget. Denna kommer att 
präglas av läget och aktuella bedömningar med avseende på 
kandidatländernas anslutning till EU. Ett svenskt medlemskap i EU 
innebär att det svenska bidraget till EFTA och EES-organen på sikt 
upphör. EFTA-sekretariatet, med kontor både i Geneve och Bryssel, 
kommer att ha en viktig stödfunktion för EFTA-staternas samordnings
och beslutsorgan i EES, Ständiga kommitten. Det BES-relaterade arbetet 
kommer i huvudsak att skötas i Bryssel, vilket har inneburit en 
omfattande personalöverflyttning från Geneve till Bryssel. Kvar i Geneve 
finns stabsfunktionerna för EFTA:s tredjelandssamarbete samt för det 
traditionella samarbete som sorterar under Stockholmskonventionen. 

EFTA:s övervakningsmyndighet (ESA) är placerad i Bryssel medan 
EFTA-domstolen har sitt säte i Geneve. 
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för BES-tillägget till EU:s officiella tidning under uppbyggnad. Dessa Prop. 1993/94:100 
kommer att betjäna såväl EES-kommitten och Ständiga kommitten som Bilaga 4 
ESA och EFTA-domstolen. Vissa nationella kostnader för BES-tillägget 
i respektive EFTA-land tillkommer till kostnaderna för de två enheterna. 

Det negativa utfallet av den schweiziska folkomröstningen i december 
1992 ledde till att Sveriges andel av budgeten för BES-organen ökade och 
nu uppgår till 35,83 %. Sveriges andel av EFTA-sekretariatets budget 
uppgår i dag till 28,42 % . 

Med reservation för den osäkerhetsfaktor som föreligger, har anslaget 
beräknats till 113 850 000 kr för budgetåret 1994/95. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Europeiska frihande/ssammanslutningen (EFTA) för budgetåret 

1994/95 anvisar ett förslagsanslag på 113 850 000 kr. 

B 6. Organisationer för internationell handel och 
råvarusamarbete m.m. 

1992/93 Utgift 
1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

9 154 700 
8 713 000 
9 018 000 

Sverige verkar för en friare världshandel och minskad diskriminering 
samt för multilateralt samarbete genom medlemskapet i under anslaget 
redovisade organisationer. Från anslaget erläggs bidrag för Sveriges 
deltagande i vissa internationella organ. För budgetåret 1994/95 beräknas 
medel enligt följande. 

Beräknad ändring 
1993/94 1994/95 

I. GATT 7 ()()() ()()() + 225 ()()() 
2. Internationella rådet för samarbete på 

tullområdet 725 ()()() + 108 ()()() 
3. Internationella tull tariffbyrån 240 ()()() + 6 ()()() 
4. Internationella kaffe organisationen (ICO) 

(Prop. 1982/83:142) 460 ()()() - 21 ()()() 
5. Internationella kakaoorganisationen (ICCO) 

(Prop. 1986/87:41) 86 ()()() - 2 ()()() 
6. Internationella naturgummiorganisationen 

(INRO) (Prop. 1988/89:19) 25 ()()() - 6 ()()() 
7. Internationella gununistudiegruppen (IRSG) 

(Prop. 1966:1 bil. 12 s. 168) 115 ()()() 0 
8. Internationella byrån i Paris för utställningar 

Prop. 1947:1 bil. 12 s. 156) 57 ()()() 0 
9. Övrigt 5 ()()() - 5 000 
Summa 8 713 ()()() + 305 000 
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Allmänna tull- och handelsavtalet (GATT) är ett regelverk för den Prop. 1993/94: 100 
internationella handeln. GATT är också ett förhandlingsforum. Den Bilaga 4 
åttonde internationella tull- och handelsförhandlingen, den s.k. Uruguay-
rundan, som pågått sedan år 1986, slutfördes vid årsskiftet 1993/94. 

Ordinarie arbete under GATT omfattar tillämpning och uttolkning av 
regelverket, t.ex. antidumpning, tullvärde, skyddsåtgärder, subventioner 
och tvistlösning. Sedan år 1989 bedrivs också en granskning av enskilda 
länders handelspolitik, den s.k. Trade Policy Review Mechanism 
(TPRM). 

Tunga poster i GATT:s budget är, förutom sekretariatskostnader och 
Uruguayrundan, bidraget till International Trade Centre UNCTAD/ 
GATT (ITC) samt TPRM. När Uruguayrundan 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 1994 beräknas Sveriges andel till 1,66 % . 

Tidigare försök att med internationella avtal stabilisera priserna på 
råvarumarknaderna har inte varit framgångsrika. Avtalen ersätts nu 
alltmer av andra former av internationell samverkan syftande till 
marknadsanpassning. 

Sverige har i september 1993 undertecknat 1993 års internationella 
kakaoavtal, som ersätter 1986 års avtal. Kakaoavtalet inriktas huvud
sakligen på marknadsanpassning av produktion och stimulans av 
efterfrågan. Sverige har också godkänt en ytterligare förlängning av 1983 
års kaffeavtal. Kaffeavtalet förlängs med ett år för att möjliggöra fortsatta 
diskussioner om inriktningen av det framtida internationella samarbetet 
på kaffeområdet. Såväl kakaoavtalet som kaffeavtalet är utan 
prisstabiliserande inslag. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Organisationer för internationell handel och råvarusama.rbete m.m. 

för budgetåret 1994/95 anvisar ett förslagsanslag på 9 018 000 kr. 

B 7. Internationell råvarulagring 

1992/93 Utgift 
1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

624 000 
2 000 000 
I 750 000 

Från anslaget betalas kostnader för råvarulagring under 1987 års 
internationella naturgummiavtal (prop. 1988/89:19, bet. 1988/89:NU4, 
rskr. 1988/89:72). Omförhandling av avtalet förväntas ske under år 1994. 
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Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Internationell råvarulagring för budgetåret 1994/95 anvisar ett 

förslagsanslag på I 750 000 kr. 

B 8. Övriga internationella organisationer m.m. 

1992/93 Utgift 
1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

3 843 889 
2 864 000 
2 964 000 

Genom bidrag till vissa internationella organisationer stöder den svenska 
regeringen deras verksamhet för att främja de mänskliga rättigheterna och 
folkrättens ställning. 

Bidrag lämnas till organisationer och institutioner som i sin ordinarie 
verksamhet eller genom olika specialaktiviteter verkar för att främja de 
mänskliga rättigheterna, såsom International Work Group for Indigenous 
Affairs och det internationalla institutet för mänskliga rättigheter i 
Strasbourg (Fondation Rene Cassin). 

Från detta anslag lämnas också Sveriges obligatoriska bidrag till den 
verksamhet som bedrivs av FN :s tortyrkommitte samt dess 
rasdiskrimineringskommitte. Bidraget till tortyrkommitten beräknas 
uppgå till 270 000 kr budgetåret 1994/95, medan bidraget till rasdiskri
mineringskommitten beräknas uppgå till 20 000 kr. 

Sedan budgetåret 1989/90 erhåller Raoul Wallenberg-institutet i Lund 
ett bidrag för att finansiellt stärka verksamheten vid institutet. För 
budgetåret 1993/94 har anslagits 1 622 000 kr till institutets verksamhet. 
Regeringen föreslår oförändrat bidrag för budgetåret 1994/95. 

Det arbete på de mänskliga rättigheternas område som utförs av 
enskilda organisationer och institutioner. är ovärderligt. Varje år 
inkommer ansökningar om medel som inte kunnat tillgodoses av anslaget. 
Medlen för övriga bidrag till organisationer och institutioner på de 
mänskliga rättigheternas område föreslås därför öka med 15 000 kr till 
794 000 kr. 

Det obligatoriska bidraget till Permanenta skiljedomstolens 
internationella byrå i Haag samt bidragen till Haag-akademin för 
internationell rätt och till det internationella institutet för humanitär rätt 
i San Remo kan sammanlagt beräknas till 99 000 kr. 

Från och med budgetåret 1989/90 skall kostnader som uppstår för 
skattejustering av pensioner redovisas under detta anslag. Justeringen 
sker i enlighet 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 pensionären är bosatt (artikel 42). Skattejusteringsbeloppet 
betalas ut av den organisation som betalar pensionen men återkrävs sedan 
från bosättningslandet. För närvarande har Sverige endast en pensionerad 
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tjänsteman som berörs av skattejusteringen. Skattejusteringsbidraget för 
budgetåret 1994/95 beräknas uppgå till 159 000 kr. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till övriga internationella organisationer m.m. för budgetåret 

1994/95 anvisar ett förslagsanslag på 2 964 000 kr. 

B 9. Fredsbevarande verksamhet 

1992/93 Utgift 
1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

382 082 3161 Reservation 
996 141 000 
836 294 000 

5 309 911 

1 Redovisat under tredje huvudtiteln anslaget B 9. Oförutsedda fredsbevarande 
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. 

De övergripande målen för verksamheten är att Sverige, genom delta
gande i FN:s och ESK:s fredsfrämjande insatser, medverkar till att stärka 
FN:s och ESK:s möjligheter att bidra till konfliktlösning, skydd av 
mänskliga rättigheter samt humanitär verksamhet. 

Anslaget används för att bekosta svenskt deltagande i FN:s och i viss 
mån ESK:s fredsbevarande och fredsfrämjande verksamhet utomlands. 
Vidare bekostas över anslaget de förberedelser som krävs i Sverige i 
form av rekrytering, organisation, utbildning och rotation av personal till 
försvarsmaktens utlandsstyrka. Dessa uppgifter utförs vid Försvarets 
internationella centrum (Swedint). I enlighet med vad som framfördes i 
föregående års budgetproposition har ett beställare/Ieverantörsförhållande 

upprättats mellan UD och Försvarsdepanementet. 

Anslag 
1993/94 

I. Kostnader i Sverige 149 037 000 
2. Kostnader utomlands 780 363 000 
3. Till regeringens disposition 66 741 000 

Summa 996 141 000 

4 Riksdagen 1993194. I .mm/. Nr /()0 Bilaga 4 

Beräknad ändring 
1994/95 
Regeringens 
förslag 

53 007 000 
716 500 000 

66 787 000 

836 294 000 
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Försvarsmaktens organisationsmyndighet (FMO) 

Med anledning av utlandsstyrkans utökade uppgifter och verksamhet har 
Försvarsmaktens organisationsmyndighet begärt medel för ytterligare fem 
tjänster. I en komplettering av anslagsframställan för budgetåret 1994/95 
har därutöver begärts medel motsvarande ytterligare fyra tjänster, dvs. 
totalt nio tjänster. Ett utökat respektive utvidgat antal k"11rser för stabs
officerare och civilpoliser föreslås. Den förberedande kvinnoutbildningen 
(FöFNkv) föreslås vidare förlängas och utökas. 

Regeringens överväganden 

Kostnader i Sverige 

Under budgetåret har regeringen futtat beslut om att ställa en väpnad 
styrka om högst 880 personer till FN:s förfogande för insatser i f.d. 
Jugoslavien. Under budgetåret har vidare beslut futtats om att avveckla 
det svenska engagemanget i FN:s fredsstyrkor i södra Libanon (Unifil) 
och på Cypern (Unficyp). Besluten innebär en ökad belastning på För
svarets internationella centrum, som motiverar att organisationen tillförs 
medel för ytterligare tre tjänster. Det är regeringens bedömning att 
möjlighet dessutom finns att inom ramen för redan tilldelade medel vid 
behov förstärka organisationen med ytterligare ett antal tjänster. Samråd 
har i denna fråga skett mellan cheferna för Utrikes- och Försvarsdeparte
menten. 

Regeringen delar Försvarsmaktsorganisationens mening om att behov 
finns att utöka antalet kurser för stabsofficerare och civilpoliser inför 
insatser utomlands. Vidare bör den förberedande FN-utbildningen för 
kvinnor förlängas. Kursen för civilpoliser (UNPOC) finansieras separat 
över anslaget C I. Bidrag till internationella biståndsprogram, anslags
posten E. FN:s aktioner för fred och återuppbyggnad. Från detta anslag 
finansieras också fr.o.m. budgetåret 1994/95 Swedreliefs verksamhet. 

Anslagsposten Kostnader i Sverige har därmed för budgetåret 1994/95 
beräknats som följer. 

Medel tillförs för tre tjänster samt kurser enligt ovan på sammanlagt 
3 270 000 kr. Pris- och löneomräkningen uppgår till 1 500 000 kr och 
kompensationen för avsättning till Trygghetsstiftelsen till 1 781 000 kr. 
Ett rationaliseringsuttag på 1 % eller 500 000 kr tas vidare ut på 
organisationen. Anslaget minskas vidare med 500 000 kr motsvarande 
kostnader för Swedreliefs verksamhet. Anslaget har därmed beräknats till 
53 007 000 kr efter avdrag för engångsanvisning på 100 000 000 kr för 
materiel och utbildningskostnader i samband med igångsättning av 
Bosnien-insatsen. Vid beräkningen har hänsyn inte tagits till ändringar 
som föranleds av nya traktamentsnivåer. 

Kostnader utomlands 

Inom ramen för anslagsposten har medel beräknats för löner, trakta
menten, utrustning och underhåll för den svenska personalen i följande 

Prop. 1993/94:100 
Bilaga 4 

48 



nu pågående FN-insatser: 
UNTSO (United Nations Truce Supervision Organization) 

Mellanöstern, Unmogip (United Nations Military Observer Group in 
India and Pakistan) i Kashmir, Unikom (United Nations Iraq-Kuwait 
Observer Mission) i Kuwait, Unprofor (United Nations Protection Force) 
i det forna Jugoslavien, Unavem (United Nations Angola Verification 
Mission) samt Unornig (United Nations Observer Mission in Georgia). 

I kostnader utomlands ingår även utgifter för personalen i Sveriges 
delegation vid den svenska övervakningskontingenten i Korea (NNSC). 

FN ersätter delvis och i efterhand de truppbidragande länderna för 
deras kostnader. FN har således fram till den 15 september 1993 åter
betalat 1 152,2 miljoner kronor, vilket uppskattningsvis motsvarar en 
tredjedel av den sammanlagda svenska kostnaden. Sveriges återstående 
fordran på FN var vid denna tidpunkt enligt dittills framlagda krav 
294, 1 miljoner kronor. Ersättningar från FN tilJgodogörs statsbudgetens 
inkomsttitel FN ersättning bevakningsstyrkor. 

Till regeringens disposition 

FN:s och i viss mån ESK:s alltmer omfattande fredsbevarande och 
fredsfrämjande verksamhet ökar starkt anspråken på Sverige att förbättra 
beredskapen an delta i framtida fredsbevarande operationer. 

Regeringen beräknar mot denna bakgrund att, i likhet med föregående 
år, en reserv på 66 787 000 kr behövs. Syftet med denna reserv är att 
möta kostnader som uppkommer under budgetåret om Sverige beslutar 
an delta i mer begränsad omfattning i nya eller redan pågående freds
bevarande operationer i vilka Sverige inte tidigare deltagit. Reserven 
skall också kunna användas för utökade bidrag till insatser vi redan deltar 
i. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Fredsbevarande verksamhet för budgetåret 1994/95 anvisar ett 

reservationsanslag på 836 294 000 kr. 

B 10. Konferensen om säkerhet och samarbete i Europa 
(ESK) 

1992/93 Utgift 
1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

23 058 016 
23 328 000 
32 894 000 

Som medlem av ESK:s trojka fram till toppmötet i Budapest i slutet av 
1994 har Sverige en viktig roll att spela i utformningen av en ny freds
och samarbetsordning i Europa. Det handlar bl.a. om att söka lösningar 
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på pågående konflikter och att förebygga uppkomsten av nya kriser på 
vår kontinent. Toppmötet i Budapest kan väntas komma att anta en rad 
betydelsefulla beslut inte minst avseende en ny uppförandekod för 
deltagarstaterna i deras säkerhetsrelationer som därefter måste följas upp. 

Anslaget används för att betala Sveriges bidrag - obligatoriska såväl 
som frivilliga - till ESK:s verksamhet. Denna bestod tidigare av 
periodiskt återkommande förhandlingar men har sedan år 1992 breddats 
väsentligt och omfattar numera permanent mötesverksamhet på olika 
nivåer samt en snabbt växande fältverksamhet i form av s.k. missioner 
till krisområden. 

Tre ESK-kontor - i Prag, Wien och Warszawa - upprättades år 1991 
för att understödja verksamheten. En generalsekreterare tillsattes år 1993, 
och ytterligare organisatoriska reformer förestår. 

Under åren 1992 och 1993 har sex ESK-missioner upprättats i 
krisområden på Balkan och i Östeuropa. Deras uppgifter är att bidra till 
biläggande och förebyggande av konflikter. 

Krisen i f.d. Jugoslavien har föranlett ESK och EU att göra två 
gemensamma insatser: stöd till ett antal länders tullförvaltningar för att 
effektivisera tillämpningen av FN-sanktionerna mot f.d. Jugoslavien 
(Sanctions Assistance Missions) samt utsändandet av en civil 
övervakningsstyrka ECMM (European Community Monitoring Mission) 
med verkningsområde i stora delar av f.d. Jugoslavien. Sverige 
medverkar med personal i båda dessa insatser. 

Regeringens överväganden 

I egenskap av avgående ESK-ordförande (per 1 december 1993) har 
Sverige under 1994 en fortsatt viktig roll i ESK:s s.k. trojka, bestående 
av föregående, nuvarande och nästkommande ordförandeland. 

Under 1994/95 har vissa kostnader, som direkt föranleddes av Sveriges 
ordförandeskap i ESK, bortfallit. Samtidigt fortsätter ESK:s verksamhet 
att institutionaliseras och expandera på fältet, vilket kräver ökade bidrag 
från deltagarstaterna. Sveriges andel av de obligatoriska bidragen uppgår 
till 3 ,55 % . Såväl de obligatoriska som särskilda bidragen vid sidan av 
ESK:s ordinarie budget i form av direkta svenska insatser förväntas öka. 

Sveriges kostnader för ECMM kommer under nästkommande budgetår 
till skillnad från tidigare att i sin helhet belasta detta anslag. Den 
sammantagna effekten av ovanstående förändringar motiverar anslags
höjningen. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Knnferensen om säkerhet och samarbete i Europa (ESK) för 

budgetåret 1994/95 anvisar ett förslagsanslag på 32 894 000 kr. 
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C. Internationellt utvecklingssamarbete 

UTVECKLINGSSAMARBETET I ETT INTER
NATIONELLT PERSPEKTIV 

Utvecklingen i världen 

En miljard människor i världen lever idag i djup fattigdom och har ofta 
inte mat för dagen. Ungefär lika många är analfabeter. Särskilt är detta, 
liksom många andra jämförbara frågor, ett kvinnoproblem - två 
analfabeter av tre är kvinnor. Väpnade konflikter skakar mer än 50 
länder och 35 miljoner människor är på flykt. Under den tid det tar att 
läsa detta stycke föds det hundra barn, 96 i u-länder och fyra i i-länder. 
Relationen mellan inkomsterna i den rikaste femtedelen av mänskligheten 
och den fattigaste uppskattas till en på 150. Inkomstskillnaderna har ökat 
stadigt sedan 1960 då motsvarande relation var en på 30. 

Trots detta har framstegen på många områden varit betydande de 
senaste tre decennierna. Livslängden i utvecklingsländerna har ökat med 
en tredjedel. Mer än 70 % av befolkningen har numera tillgång till 
hälsovård. Läskunnigheten bland vuxna har under samma period ökat 
från drygt 40 % till 60 % . Inte minst viktig är de senaste årens demok
ratisering i olika delar av världen. Politiska och ekonomiska reformer 
genomförs i många av utvecklingsländerna, och förhoppningen är att 
dessa skall bana väg för en långsiktigt hållbar utveckling. 

Framgångarna och problemen är dock inte jämnt fördelade i ut
vecklingsländerna. Den ekonomiska och politiska utvecklingen i olika 
delar av världen uppvisar stora regionala skillnader. 

Världsekonomin har under de senaste åren präglats av en långvarig 
lågkonjunktur. En viss återhämtning har skett under de senaste två åren, 
men denna har inte varit tillräcklig för att råda bot på arbetslösheten i de 
industriellt utvecklade länderna. För u-ländemas del har lågkonjunkturen 
inneburit fortsatt fallande priser på de huvudsakliga exportprodukterna, 
råvaror, samt minskade resursöverföringar från i-länderna i form av 
direktinvesteringar, handel och bistånd. 

Den ekonomiska tillväxten i u-länderna har, trots lågkonjunkturen, 
varit svagt positiv under de senaste åren. 1992 uppgick den ekonomiska 
tillväxten till drygt 4 % och det sammanlagda värdet av u-ländernas 
export ökade med över 6 % jämfört med 1991 (UNCTAD: Trade and 
Development Report 1993). Stora regionala variationer finns emellertid 
och skillnaden mellan levnadsnivåer i de olika u-länderna har ökat. Dock 
bör noteras att statistiken inte inkluderar den informella sektorn som 
utgör en betydande del av ekonomin i många u-länder. 

I Asien är skillnaderna i utvecklingsnivå mellan länderna mycket stora. 
Den ekonomiska tillväxten för kontinenten som helhet uppgick under 
1992 till 6 % , medan befolkningstillväxten ligger på knappt 2 % årligen. 
Samtidigt ökade värdet av hela Asiens export med drygt 8 % . Ex
portdiversifieringen och en successiv övergång till allt mer komplicerade 
industriprodukter har inneburit att länderna även under lågkonjunkturen 
lyckats uppnå höga tillväxtnivåer. I östra och i sydöstra Asien, finns 
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länder som uppnått särskilt höga tillväxtnivåer de senaste åren. Kina, 
Malaysia, Thailand, Indonesien och Vietnam är några av de mest 
framgångsrika länderna. Framgången kan till viss del förklaras med att 
dessa länder genomfört ekonomiska reformer i marknadsekonomisk 
riktning. Även statsmakten har spelat en viktig roll för att främja 
framväxten av en konkurrenskraftig privat sektor och en in
vesteringspolitik som varit starkt exportorienterad. Härtill har satsningar 
på primär- och sekundärutbildning varit betydande. Förmögenhets- och 
inkomstfördelningen är betydligt jämnare än i övriga u-landsregioner. 

De positiva effekterna av tillväxten hos dessa nya "asiatiska tigrar" har 
även konunit kringliggande länder till godo, tack vare ett utvecklat 
regionalt samarbete och omfattande handel. Även i Sydasien är den 
ekonomiska utvecklingen förhållandevis positiv, trots trögrörliga 
byråkratier, men här finns samtidigt enorma fattigdomsproblem och stora 
ekonomiska och sociala orättvisor. 

I Latinamerika kan flera länder idag skörda frukterna av ekonomiska 
reformer, som initierades under 1980-talet för att konuna tillrätta med 
skuldkrisen. Statens finanser har sanerats, penningpolitiken stramats åt, 
handeln liberaliserats, utländska investeringar uppmuntrats och statliga 
företag sålts ut. Det mer gynnsanuna ekonomiska klimatet och den 
förbättrade skuldsituationen och kreditvärdigheten hos flera av länderna 
har bidragit till ett ökat inflöde av privat kapital och direktinvesteringar. 
Den genomsnittliga ekonomiska tillväxten i Latinamerika 1992 uppgick 
till 3 % , medan befolkningstillväxten var 2 % . Samtidigt ökade värdet av 
exporten med drygt 3 % . Den ekonomiska tillväxten fördelas dock 
ojämnt över kontinenten och också inom länderna. Fattigdomsproblemen 
och de sociala problemen är mycket stora i regionen och endast en liten 
del av den senaste tidens inkomstökningar har investerats i åtgärder för 
an förbättra situationen för de bredare folklagren. 

Framtidsutsikterna i Afrika är dystrare. Den genomsnittliga 
ekonomiska tillväxttakten var 1992 endast 1,5 % samtidigt som befolk
ningsökningen uppgick till 3 % , vilket innebär an den genomsnittliga 
inkomsten per invånare sjönk. Under sanuna år föll värdet av exporten 
med 1 % . Även i Afrika sker ekonomiska reformer med marknads
ekonomisk inriktning, vilket på många håll lett till att den negativa 
ekonomiska utvecklingen vänts och att tillväxten börjat ta fart. Den 
ekonomiska utvecklingen är emellertid blygsam i en internationellt 
sammanhang. Den svaga inhemska resursmobiliseringen, statens 
otillräckliga kapacitet att styra utvecklingen och samhällsstrukturer som 
försvårar stimulans av ekonomin är några förklaringar till den svaga 
ekonomiska utvecklingen. Sjunkande råvarupriser försvårar återhämtnin
gen för de länder som är kraftigt beroende av ett begränsat antal råvaror 
för sina exportinkomster. Härtill konuner att flera länder i Afrika brottas 
med tunga skuldbördor och hemsöks av krig, inbördes stridigheter och 
naturkatastrofer. 
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Resursftöden och skuldsituationen 

Den tunga skuldbördan i många u-länder utgör ett allvarligt hinder för 
ekonomisk och social utveckling. För att länderna skall ta sig ur 
skuldkrisen krävs att de för en konsekvent ekonomisk politik som kan 
främja utveckling och tillväxt. Det är också viktigt att de länder som 
genomför ekonomiska reformer stöds i sina ansträngningar genom ökade 
resursftöden och skuldlättnader. Det finansiella stödet måste för att få 
avsedd effekt kopplas till krav på ekonomiska reformer, för an de 
makroekonomiska och struk.'1Urella obalanserna skall minska och en grund 
skapas för långsiktig återhämtning. 

Efter ett decennium av fallande eller stagnerande resursflöden till u
länderna, har en återhämtning ägt rum. Det samlade långfristiga 
nettoresursflödet till u-länderna -- offentlig och privat nettoutlåning, 
bistånd och utländska direktinvesteringar -- uppskattades enligt Världs
banken ha ökat från 158 miljarder US dollar 1992 till 177 miljarder US 
dollar 1993. Huvuddelen av ökningen kan förklaras av en ökning i 
privata flöden i form av ökad privat långivning och ökade direktin
vesteringar. 

De ökade privata investeringarna innebär an de totala nettotransfererin
garna -- nettoresursflödet minus räntebetalningar och hemtagna vinster 
på utländskt kapital -- till u-länderna beräknades öka från 80 miljarder 
US dollar 1992 till 92 miljarder US dollar 1993. 

De samlade nettotransfereringarna döljer stora regionala skillnader. De 
privata ftödena har främst gått till medelinkomstländerna i Asien och 
Latinamerika, vilket inneburit positiva nettotransfereringar för dessa två 
kontinenter. För länderna i Afrika söder om Sahara, som i huvudsak är 
svårt skuldtyngda låginkomstländer, har de positiva nettotransfereringarna 
nu stabiliserats efter en ökning i slutet av 1980-talet. För dessa länder 
består resursflödet främst av bistånd och offentlig utlåning på förmånliga 
villkor. 

1980-talets skuldkris och de kommersiella bankernas minskade utlåning 
har inneburit att beroendet av utlåning från de internationella finansiella 
institutionerna har vuxit. Antalet låg- och lägre medelinkomstländer som 
har tillgång till IDA-lån, Världsbankens utlåning på förmånliga villkor, 
har ökat. Detta gäller även antalet länder som är behöriga för den 
förmånliga utlåning som administreras av Internationella valutafonden 
(IMF). 

Insikten har vuxit om behovet av skuldlättnadsåtgärder som en 
komplement till andra insatser för att öka resursflödet till u-länderna. 
Trots omfattande skuldlättnadsåtgärder fortsätter emellertid u-ländernas 
skulder totalt att öka. U-ländernas totala utlandsskuld, inkl. f.d. 
Sovjetunionen, ökade från 1 660 miljarder US dollar 1992 till 1 770 
miljarder US dollar 1993, en ökning med drygt 6 % . 

För de stora gäldenärerna, de svårt skuldtyngda medelinkomstländerna 
som huvudsakligen har skulder till kommersiella banker, har under de 
senaste åren överenskommelser ingåtts om skuld- eller skuldtjänstminsk
ning. Skuldstrategin för dessa länder, den s.k. Brady-modellen, som 
möjliggjorts genom stöd från Världsbanken, IMF och bilaterala givare, 
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har varit framgångsrik. Ekonomiska reformer och skuldlättnad enligt 
denna modell har lett till att ett växande antal latinamerikanska länder 
åter blivit kreditvärdiga. Den internationella skuldkrisen är nu över och 
de stora gäldenärerna hotar inte längre det internationella finansiella 
systemet genom betalningsinställelser. 

Däremot är skuldsituationen för de fattigaste låginkomstländerna 
fortsatt svår. Deras skuldsättning är inte stor i absoluta tal, men är i 
många fall mycket betungande i förhållande till de enskilda ländernas 
betalningsförmåga. Sammantaget har framstegen i skuldstrategin för de 
futtigaste länderna varit otillräckliga. Ytterligare åtgärder är nödvändiga 
för att en hanterlig skuldbörda skall uppnås. Regeringen återkommer 
senare med en beskrivning av de åtgärder som vidtas för att lindra 
skuldbördan för dessa länder. 

Det internationella biståndet 

Förändringarna i världen har bidragit till ett ökat behov av samordning 
på biståndsområdet. Den globala karaktären på många av dagens problem 
kräver gemensamma insatser, vilket har ställt de multilaterala biståndsor
ganen inför nya utmaningar, men även inneburit ökade krav på samord
ning av det bilaterala och det multilaterala biståndet. 

På det bilaterala området har OECD:s biståndskommitte, Development 
Assistance Committee (DAC), en viktig samordnande roll. Inom ramen 
för DAC har riktlinjer utarbetats för hur ett effektivt bistånd bör 
utformas. DAC skall hjälpa medlemsländerna tillämpa riktlinjerna i 
praktiken, bl.a. genom regelbundna granskningar av deras bistånds
program. Statistikinsamling från medlemsländerna om deras biståndsin
satser är ett annat viktigt led i DAC:s ansträngningar att följa upp 
biståndets volym och inriktning. 

I DAC:s statistik definieras bistånd enligt följande: 
- resursflöden i form av gåva eller lån på mjuka villkor (minst 25 % 
gåvoelement) 
- mottagarlandet skall finnas med på DAC:s lista över biståndsmottagare 
- resurserna skall finansieras över statsbudgeten 
- huvudsyftet skall vara att främja ekonomisk utveckling eller social 
välfärd. 

Biståndsbegreppet är för närvarande föremål för diskussioner inom 
DAC. En komplicerad, men viktig, fråga är vilka nya former av 
resursöverföring som bör inkluderas i DAC:s definition av bistånd. De 
former som tagits upp till diskussion är bl.a. stöd till fredsbevarande 
operationer och asylkostnader. Parallellt med dessa diskussioner pågår en 
omfattande revidering av DAC:s lista över biståndsmottagare. DAC-listan 
kom till främst av statistiska orsaker, men har med tiden fått ökad 
policybetydelse bl.a. då den knutits till FN:s 0,7 %-mål. Listan har inte 
ändrats mycket sedan den kom till på sextiotalet, trots stora förändringar 
i omvärlden. Flera länder som tidigare varit biståndsmottagare har idag 
nått höga utvecklingsnivåer. Vidare omfattar DAC-listan ännu inte de 
östeuropeiska stater, som för närvarande upplever svåra omställnings-
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problem i samband med strukturomvandlingsprocessen. 
År 1992 togs Kazachstan, Kirgisien, Tadzjikistan, Turkmenistan och 

Uzbekistan upp på DAC-listan. Samtidigt beslutades att Bahamas, 
Brunei, Singapore, Quatar, Kuwait och Förenade Arabemiraten skulle 
uteslutas med tre års verkan. I december 1993 beslutade DAC om en 
utvidgning av DAC-listan, samtidigt som denna delades i två kategorier; 
utvecklingsländer samt övergångsländer. Bistånd till utvecklingsländer får 
räknas av mot FN:s 0,7 %-mål, medan bistånd till övergångsländer inte 
får det. Det behövs dock tydliga kriterier för att särskilja dessa båda 
kategorier. DAC skall utreda detta för att DAC:s medlemsländer skall 
kunna fatta beslut senast 1995. Tills vidare kommer Georgien, 
Azerbajdjan och Armenien att räknas som utvecklingsländer tillsammans 
med de länder som sedan tidigare var med på DAC-listan. De länder som 
under åren 1992, 1993 och 1994 har en BNI/capita överstigande 
Världsbankens gräns för höginkomstländer kommer dock att föras över 
till listans andra del från 1996. Övriga länder i östeuropa klassas som 
övergångsländer. 

DAC-statistiken från 1992 visar att de totala biståndsflödena till 
utvecklingsländema ökade under 1992 till 61 miljarder US dollar jämfört 
med 57 miljarder US dollar föregående år. Detta motsvarar i reala termer 
en ökning med 0,8 % . Det multilaterala biståndet uppgick till knappt 20 
miljarder kronor, dvs. 32 % av det totala biståndet. Detta innebär en 
relativ ökning av det multilaterala biståndet, från 26 % 1991. Biståndets 
relativa andel av de totala resursflödena till utvecklingsländerna minskade 
dock 1992 till 33 % jämfört med 40 3 1991. Den viktigaste förklaringen 
till minskningen var en rejäl uppgång i privata flöden till de mer 
utvecklade u-länderna. 

Fördelningen på de olika biståndsgivarna, visar att USA, som 
traditionellt varit den störste biståndsgivaren i världen räknat i absoluta 
termer, behöll sin förstaplats. Totalt utbetalades 11, 7 miljarder US dollar 
i bistånd från den amerikanska statsbudgeten. Japan, som under hela 
1980-talet ökat biståndsinsatserna, var den näst största biståndsgivaren 
med 11, 1 miljarder US dollar. Sverige hamnade på nionde plats bland 
DAC:s medlemsländer med utbetalningar på 2,5 miljarder US dollar. 
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Tabell 1. Biståndsutbetalningar från DAC:s medlemsländer år 1992 

Biståndets andel Biståndets storlek 
av BNI (%) (miljoner US dollar) 

(1992) (1992) 

DAC-länder totait2 0,33 60 589 

Norge 1, 16 1 273 
Danmark 1,03 1 408 
Sverige 1,03 2 463 
Nederländerna 0,86 2 748 
Frankrike 0,63 8 288 
Finland 0,62 644 
Canada 0,46 2 518 
Schweiz 0,46 1 140 
Belgien 0,38 842 
Australien 0,37 1 017 
Tyskland1 0,36 7 002 
Italien 0,31 3 778 
Portugal 0,31 267 
Storbritannien 0,31 3 202 
Japan1 0,30 11 149 
Österrike1 0,29 529 
Luxemburg 0,29 40 
Spanien 0,28 1 615 
Nya Zeeland 0,26 97 
USA1 0,20 11 656 
Irland 0,16 69 

1 Inkluderar skulder som ej är definierade som ODA (Official Development 
Assistance) enligt f<?.ljande: 
- Exportkrediter: Osterrike 5 miljoner US dollar, Tyskland 147 miljoner US 
dollar, Japan 32 miljoner US dollar 
- Militärskulder: USA 894 miljoner US dollar 
2 I denna totalsumma är exportkrediter och militärskulder enligt ovan exkluderade 

Den genomsnittliga relativa biståndsnivån för DAC-medlemmarna 
uppgick 1992, liksom året dessförinnan, till 0,33 % av BNI. Det är 
således långt kvar till FN:s målsättning från 1970 om att 0,7 % av BNI 
i de industriellt utvecklade länderna skall avsättas till utvecklingssam
arbete. Sverige uppnådde detta mål redan år 1974. 1992 utbetalades 1,03 
% av Sveriges BNI till bistånd och Sverige var därmed ett av de fyra 
länder som uppfyllde volymmålet. Övriga länder som uppnådde 0,7 %
målet var Norge, Danmark och Nederländerna. Norge betalade ut störst 
andel av BNI, 1,16 % . Bland länderna som ökat biståndets andel av BNI 
märks även Schweiz och Spanien, vilka nu kommit upp i utbetalnings
nivåer på 0,46 % respektive 0,28 %. De flesta länder ligger kvar på 
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oförändrad utbetalningsnivå. Kraftiga minskningar av biståndet kan 
urskiljas i några länder, främst i Finland, Irland, Österrike, Luxemburg, 
Tyskland, Belgien och Canada. 

DAC samlar även in uppgifter om biståndet från icke-medlemsländer. 
Dessa uppgifter är dock inte fullständiga och därför mindre tillförlitliga. 
Säkert kan sägas att biståndet från länder utanför DAC:s medlemskrets 
har minskat avsevärt sedan 1980-talet. Omvälvningarna i det forna 
Sovjetunionen och i de östeuropeiska länderna har inneburit en kraftig 
krympning av biståndet från dessa länder. Biståndet från arabländerna har 
också sjunkit. (1992 uppgick det uppskattningsvis till sammanlagt ca 1 
miljard US dollar). Vidare minskade även Taiwans bistånd, medan Korea 
nådde sin högsta biståndsnivå hittills (110 miljoner US dollar). 

Växande behov, stagnerande resurser 

Omvärldsförändringarna och det ökade ömsesidiga beroendet ger oss idag 
nya möjligheter att ge de globala frågorna - som t.ex. futtigdomen, 
miljön, befolkningstillväxten - en viktigare plats på den internationella 
dagordningen. 

Det här är frågor vars lösningar kräver att marknadskrafterna och 
resursflöden på kommersiella villkor kompletteras med resursflöden på 
mjuka villkor eller rent gåvobistånd. Redan nu kan vi emellertid skönja 
ett stort och växande dilemma under 1990-talet, med ökande 
finanseringsbehov och stagnerande biståndsresurser. 

Under de senaste decennierna och i synnerhet under 1980-talet har 
behoven av koncessionell eller mjuk finansiering ökat långt utöver de ca 
60 miljarder dollar om året som industriländerna sammantaget 
mobiliserar i bistånd. Orsakerna till de växande behoven är flera och av 
olika karaktär. Dessutom har under de senaste åren en rad "nytillkomna" 
finansieringsbehov lagts på toppen av de "hittillsvarande" behoven. 

De "nytillkomna" finansieringsbehoven kan dels ses som en följd av 
de senaste årens världspolitiska förändringar, dels den alltmer utbredda 
insikten om miljöhotens globala karaktär: 
- Sovjetunionens upplösning och förändringarna i Östeuropa har under 
senare år uppenbarat mycket betydande externa finansieringsbehov där 
marknadsvillkor bara delvis är lämpliga. I synnerhet för de mycket 
fattiga centralasiatiska republikerna kan knappast annat än finansiering 
på mjuka villkor komma ifråga, 
- ett stort, under 1990-talet möjligtvis växande, antal katastrofer och 
regionala och interna militära konflikter ställer ökade krav på finansiering 
och återuppbyggnad samt insatser för ett växande antal människor på 
flykt, 
- en omställning till en hållbar utveckling på miljöområdet kommer 
enligt det internationellt överenskomna miljöprogrammet "Agenda 21" 
att kräva avsevärda additionella finansiella resurser. 

Vi måste således ställa oss frågan hur de växande behoven skall 
tillfredsställas i en situation med stagnerande biståndsresurser. Åtgärder 
som tillgripits för att finna lösningar på fattigdomsproblematiken räcker 
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inte längre tiII. Flera av frågorna är också av sådan global karaktär att 
de måste lösas i ett internationellt sammanhang. Det gäller t.ex. 
konflikter som den i det forna Jugoslavien och Somalia samt befolknings
och miljöfrågorna. Medvetandet om detta gör att det finns större 
möjligheter att föra upp frågorna högre på den internationella dagordnin
gen. 

Givarsamfundet måste också finna vägar som innebär att biståndet blir 
effektivare, dvs. blir mer resultatinriktat för att på så sätt begränsa 
behovet av nya finansiella resurser. Detta kräver att strategiska områden 
för utvecklingssamarbetet identifieras och att klara prioriteringar görs. 
Det i sin tur kräver god analys om förutsättningar för att ge och ta emot 
bistånd. Internationell samordning bör drivas med större kraft än hittills 
vilket bör vara möjligt med tanke på frågornas globala karaktär. 
Samarbete i nya former måste också prövas. Arbetet bör inriktas på att 
i ökad utsträckning i utvecklingssamarbetet mobilisera lokala resurser och 
lokalt kunnande för att begränsa behovet av bistånd och få större 
förankring i samarbetsländerna. 

MÅL OCH FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DET SVENSKA 
UTVECKLINGSSAMARBETET 

En sammanhållen politik 

V-ländernas möjligheter till utveckling påverkas av ett stort antal 
faktorer. Det internationella biståndet är endast en av dessa. Sveriges u
landspolitik och det svenska biståndet kan aldrig bli mer än ett stöd till 
de olika krafter som utgör grundpelarna i ett väl fungerande samhälle. 
Vårt stöd måste vara långsiktigt och vila på ett ömsesidigt förtroende. 

Det överordnade målet för det svenska biståndet, att höja de fattiga 
folkens Ievnadsnivå, är fortfarande lika aktuellt. Kampen mot fattig
domen och för förbättrade levnadsvillkor kräver angrepp på flera fronter 
samtidigt. Riksdagen har därvid fastlagt att biståndet skall bidra till 
- resurstillväxt 
- ekonomisk och social utjämning 
- ekonomisk och politisk självständighet 
- en demokratisk samhällsutveckling samt 
- en framsynt hushållning med naturresurser och omsorg om miljön. 

Riksdagen har vid upprepade tillfällen understrukit att målen skall ses 
som en helhet. De förstärker och kompletterar varandra för det gemen
samma syftet att åstadkomma en höjd levnadsstandard och rättvisare 
levnadsvillkor för fattiga människor. Biståndets uppgift är också att på 
sikt göra sig självt överflödigt genom att ge länderna hjälp till självhjälp 
och möjliggöra för u-länderna att delta i det internationella utbytet på mer 
jämbördiga villkor. 

Det svenska utvecklingssamarbetet måste därför bedrivas inom ramen 
för en sammanhållen u-landspolitik, i den meningen att de frågor vi 
aktivt driver i internationella fora och våra direkta bidrag samverkar med 
och stöder u-ländernas egna ansträngningar till utveckling. Samarbetet 
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måste bygga på ömsesidigt förtroende för parternas krav och för
pliktelser. 

Det fria handelsutbytets värde som utvecklingsmotor bör betonas mer 
i svensk u-landspolitik. Målet skall vara att utvecklingsländerna 
integreras i en ekonomisk världsordning där frihandel och företags
investeringar är centrala drivkrafter för utveckling. Att bekämpa den rika 
världens protektionism är en viktig handling av solidaritet med fattiga 
länder. Protektionismen är särskilt utbredd inom jordbruket. Världs
handeln med jordbruksprodukter måste kraftfullt liberaliseras. Det är 
mycket positivt att de utdragna GATT-förhandlingarna i den s.k. 
Uruguayrundan nyligen avslutats med tillfredsställande resultat. Även om 
många utvecklingsländer på kort sikt kan ha svårigheter att tillgodogöra 
sig fördelarna som GATT-avtalet medger, så väntas flertalet på längre 
sikt gynnas av ökad frihandel. 

De totala finansiella flödena från Sverige till u-länder och östländer 
består, förutom biståndet på ca 13 miljarder kronor under innevarande 
år, även av andra resursöverföringar. Dessa omfattar vårt samarbete med 
öst- och centraleuropa, bidrag till FN, fredsbevarande insatser samt 
satsningar på miljöområdet och uppgår totalt till drygt 2 miljarder kronor 
per år. Skulle man därtill lägga asylkostnader som avser stöd till 
flyktingar från u-länder och östländer kommer man upp i sammanlagda 
insatser till u-länder och östländer på ca 25 miljarder kronor årligen. 

Regeringen fastslog i sin första regeringsdeklaration 1991 att biståndet 
skall uppgå till en procent av BNI. Denna målsättning upprepades i 
regeringsdeklarationen 1992. Det faktiska utfallet för 1992 blev 1,03 % 
av BNI. Den ekonomiska krissituationen ledde samma år till en 
krisuppgörelse med socialdemokraterna, vilken bl a innebar att biståndet 
för budgetåret 1993/94 sänktes med 1,5 miljarder kronor. Detta fick till 
följd att biståndsbudgeten kom att utgöra 0,93 % av BNI. Samtidigt 
förklarade regeringen att enprocentmålet inte övergetts och att bistånds
nivån skulle höjas till en procent så snart den ekonomiska situationen 
medgav detta. 

Enprocentmålet kvarstår alltså som ett riktmärke för det svenska 
biståndet. I takt med att den svenska ekonomin förstärks bör nivån på 
biståndet successivt kunna höjas, så att det inom en femårsperiod når upp 
till en procent av BNI. 

För att biståndet skall bli verkningsfullt krävs emellertid att rimliga 
förutsättningar föreligger vad gäller utvecklingspolitiken i de enskilda 
länderna. Den inriktning av biståndet som i dagens läge är alltmer 
motiverad, innebär ökad betoning av olika former av bistånd som stärker 
u-ländernas förmåga till ett gott styrelseskick, "good governance". De 
kriterier som regeringen tidigare lagt fast för biståndet avser att styra 
våra biståndsinsatser i denna riktning. De har sin utgångspunkt i 
ländernas egna ansträngningar. Det innebär att biståndsgivningen skall ta 
hänsyn till hur demokratin utvecklas, hur mänskliga rättigheter 
respekteras, hur den ekonomiska politiken och marknadsekonomin 
fungerar och hur effektivt biståndsresurserna används i mottagarländerna. 
I det sistnämnda kriteriet skall budgetens resursanvändning i sin helhet -
och militärutgifterna i synnerhet - beaktas. 
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I de fattigaste länderna bor - trots en snabb urbanisering - mellan två 
tredjedelar och tre fjärdedelar av befolkningen på landsbygden och är 
beroende av jordbruket för sin försörjning. Jordbruket är ryggraden i de 
fattiga ländernas ekonomier och centralt för de fattigas försörjning. 
Majoriteten av småbrukare är kvinnor. De har i många fall inte tillgång 
till jord, rådgivning eller krediter. En fortsatt och förstärkt fattigdoms
orientering kräver därför att jordbruket ges hög prioritet i mottagar
ländernas utvecklingsstrategi. Biståndet inom denna sektor bör ägnas åt 
att på olika sätt skapa förutsättningar för fungerande marknader och inte 
åt att subventionera produktion. 

Arbetslöshet och undersysselsättning drabbar i första hand de fattiga. 
Åtgärder mot arbetslöshet och undersysselsättning, särskilt hos de unga, 
måste därför få ökad uppmärksamhet i utvecklingssamarbetet. 

Ändamålet med utveckling är att bekämpa fattigdomen och höja 
människornas välfärd. Utbildning och god hälsa har ett värde i sig. De 
stärker självtilliten och ökar människornas valmöjligheter. Det finns en 
stark koppling mellan satsningar på utbildning och ekonomisk tillväxt och 
utveckling i olika länder. Kvaliteten på de grundläggande kunskaper som 
erhålles i primärutbildningen är avgörande för utbildning senare i livet. 
En viktig förutsättning för att kunna tillägna sig formell utbildning är läs
och skrivfärdigheter. Kampen mot analfabetismen är därför en viktig 
uppgift i bekämpandet av fattigdomen. 

Bistånd i samverkan 

Allt eftersom ekonomierna i utvecklingsländerna liberaliseras och den 
tidigare inåtvända importsubstituerande politiken ersätts av en export
orienterad politik, ökar möjligheterna för utvecklingsländerna att delta i 
den internationella världshandeln. Som tidigare nämnts är emellertid ett 
av de främsta hindren för flertalet u-Jänders utveckling de handelshinder 
som begränsar marknadstillträdet till i-ländernas marknader. Kostnaden 
för u-Iänderna av protektionismen i i-länderna uppgår till summor vida 
överstigande de totala biståndsflödena från den rika till den fattiga delen 
av världen. Sverige bör driva frågan om integrering av utvecklingsper
spektiven i handelspolitiska överväganden. Ökad frihandel skulle innebära 
en framgång för u-ländema och ge bättre förutsättningar för att uppnå 
ekonomisk tillväxt. 

Samtidigt bör framhållas att det finns ett antal länder, framför allt i 
Afrika söder om Sahara, som i dagsläget har en svag ekonomi och 
därmed sådan begränsad exportpotential att de inte nämnvärt skulle 
gynnas av ökad frihandel på kort sikt. Den totala årliga exporten från 
länderna i Afrika söder om Sahara är mindre än Sveriges årliga export. 
Därför krävs en ökad samverkan mellan handel och biståndssamarbete. 

I detta arbete måste svenskt näringsliv involveras. Det är regeringens 
uppfattning att svenska företag har en roll i utvecklingssamarbetet i så 
måtto att de relationer som byggts upp på grundval av biståndet kan 
vidareutvecklas mot ökad handel och ekonomiskt samarbete. Inom ramen 
för principen om att gåvobistånd skall vara obundet och upphandling 
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skall ske i öppen konkurrens bör den svenska resursbasen i form av 
svenskt kunnande och svenska produkter tillvaratas. När svenska varor 
och tjänster är konk'Urrenskraftiga, kostnadseffektiva och svarar mot 
samarbetsländernas behov är det naturligt att de utnyttjas. Så sker också 
i hög utsträckning avseende det bilaterala biståndet. Ungefär hälften av 
det bilaterala biståndet flödar tillbaka till Sverige i form av beställningar 
av produkter eller tjänster. Vad gäller det multilaterala biståndet, är 
motsvarande siffra låg. Regeringen har därför tillsatt en utredning i syfte 
att utröna hur svenska företag i ökad utsträckning skall kunna medverka 
i multilateral upphandling. Här ligger ett ansvar på företagen att bättre 
ta tillvara den marknad som det multilaterala samarbetet ger. 

Biståndet måste samverka med mottagarländernas egna ansträngningar. 
Erfarenheterna från många års bistånd visar att endast en utveckling som 
är väl förankrad i inhemska förhållanden och politik har möjligheter att 
lyckas. Omvärldens bidrag är viktiga. Avgörande är ändå inhemskt 
initierade förändringar. Krav på ansvar och öppenhet framförs med 
växande styrka av ländernas egen befolkning men också av bistånds
givarna. Demokratisering, social mobilisering och ekonomiska reformer 
med införande av marknadsekonomi framstår som förutsättningar för en 
hållbar politik. Många länder försöker utforma en effektivare och 
rättvisare utvecklingspolitik. Det svenska biståndet bör vara ett stöd för 
sådana förändringar. 

Biståndet måste därför utformas så att det underlättar en mobilisering 
av landets egna resurser och ha en sådan inriktning att det inte snedvrider 
investeringspolitiken i länderna. Biståndets huvudsyfte måste vara hjälp 
till självhjälp. Det betyder att så långt det är möjligt främja det 
produktiva utnyttjandet och utvecklingen av de resurser som redan finns 
i mottagarländerna. Vad som fattas är ofta förmåga eller omständigheter 
som gör det möjligt att ta tillvara och utveckla dessa resurser. Biståndet 
bör därför särskilt inriktas på stöd till utveckling av bärkraftiga 
institutioner och program som förbättrar mottagarlandets förmåga att 
häva fattigdomen. 

Biståndet bör ge stöd till uppbyggnad av en fungerande marknads
ekonomi som skapar växande resurser för utveckling. Regeringen vill 
betona vikten av att förutsättningar skapas för den privata sektorns 
utveckling. Småföretagsamhet är en viktig utvecklingspotential, inte minst 
för att kunna öka sysselsättningen. Ett fungerande näringsliv kräver också 
utveckling av en ansvarsfull och effektiv offentlig sektor och samhälleliga 
institutioner som sätter ramar och fastställer spelregler. En fungerande 
rättsstat är en omistlig förutsättning för ekonomisk utveckling. Biståndet 
har i vissa situationer förstärkt och bidragit till att staten fått en alltför 
omfattande roll på bekostnad av det civila samhället. Det är därför viktigt 
att bevaka hur biståndet påverkar utvecklingen av staten, marknaden och 
samhället. 

Biståndet bör ge viktiga bidrag till uppbyggnaden av ett pluralistiskt 
samhälle. Regeringen vill här understryka de enskilda organisationernas 
insatser. Organisationerna kan nå viktiga målgrupper som kan vara svåra 
att nå i det statliga samarbetet. Genom sin folkrörelseförankring kan de 
stärka det folkliga deltagandet i utvecklingsprocessen och bidra till 
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demokratiseringen. 
Den biståndsverksamhet som bedrivs genom folkrörelser och enskilda 

organisationer har stor betydelse genom deras speciella möjligheter till 
direk.1a kontakter med människor på lokal nivå i u-länder. Floran av 
enskilda organisationer är stor och deras antal växer. Det är därför 
viktigt an beakta förutsättningarna för deras verksamhet och arbetsvillkor 
i mottagarländerna. Det är vidare angeläget an följa hur de kraftigt ökade 
anslagen till deras verksamhet påverkat arbetet och vilka möjligheter och 
begränsningar som de enskilda organisationernas framtidsperspektiv 
rymmer. 

Ett självklart ansvar vilar på mottagarlandet och dess regering an 
skapa drägliga levnadsvillkor och framtidstro för dess medborgare. 
Principen om hjälp till självhjälp sätter kunskapsöverföring och kunskaps
utveckling i centrum. Ett förtroendefullt samarbete mellan givare och 
mottagare bygger på ömsesidig respekt och ansvar. Det innebär också an 
biståndsgivaren har ett berättigat intresse av att närmare kunna diskutera 
prioriteringar och avvägningar i dialogen med mottagaren. Det kan t.ex. 
röra sig om landets prioriteringar av offentliga resurser inklusive 
militärutgifter, subventionering av verksamhet som har ringa betydelse 
för utvecklingen, satsningar på hälsovård, utbildning och miljö. 
Biståndsdialogen måste också bli ett verksamt instrument an främja 
demokrati och respekten för de mänskliga rättigheterna. Demokratins 
betydelse för konfliktlösning i fredliga former bör lyftas fram. Det måste 
också stå klart för mottagaren att biståndets omfattning och inriktning 
påverkas av hur de mänskliga rättigheterna, demokratifrågan och de 
ekonomiska reformprogrammen utvecklas samt av hur effektivt biståndet 
används. På senare år har den politiska konditionaliteten i biståndet ökat. 
Detta avspeglas bland annat i kriterierna som styr biståndet omfattning 
till olika länder. De ökade politiska kraven måste i större utsträckning 
tillämpas i det praktiska biståndssamarbetet. Främst handlar det om ökade 
krav på mottagarländerna i fråga om demokrati och respekt för mänskliga 
rättigheter samt rimliga militärutgifter. 

Den mängd biståndsprojekt som ett mottagarland har att hantera bör 
begränsas genom ökad givarsamordning. Vi bör undvika att överlasta u
länderna med ett stort antal projekt som de inte klarar att hantera i 
praktiken och som riskerar an ge näring åt byråkrati och över
dimensionerade statsapparater. I stället bör vi söka enklare och bredare 
överföringsformer. Dit hör olika typer av sektorstöd och programbistånd 
som villkoras med krav på att den politik som bedrivs på området har en 
utvecklingsfrämjande inriktning. Dit hör också betalningsbalansstöd och 
importstöd till länder som genomför marknadsorienterade ekonomiska 
reformprogram. 

Stöd till processer och breda sektorprogram kräver effektivare 
samverkan inte bara mellan givare och mottagare utan också mellan 
givarna. Mottagarna skall ha ansvaret för samordningen och det är viktigt 
att stärka deras kapacitet för detta. Koncentration till färre antal insatser 
och utveckling av breda sektorstöd, krav på större enhetlighet i 
rapportering, samverkan i analys och utvärderingar är exempel på 
åtgärder som kan underlätta för mottagarländerna. 
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I denna tid av utmaningar och omdaning är det angeläget att på ett 
konstruktivt sätt vara med och påverka EU:s biståndspolitik. Förberedels
erna för ett aktivt medlemskap i Europeiska unionen (EU) skall därför 
prioriteras högt i perspektivet av vårt utvecklingssamarbete. När 
Maastricht-avtalet realiseras kommer Europeiska kommissionen att kunna 
spela en viktig roll för ökad samordning av det internationella ut
vecklingsbiståndet. Biståndet som idag kanaliseras via kommissionen 
utgör 8 % av DAC-ländernas totala utvecklingsbistånd och av medlems
ländernas samlade bistånd kanaliseras ca 18 % via kommissionen. EU:s 
bistånd är drygt tre gånger större än det svenska. 

Sveriges bistånd har ett internationellt högt anseende. OECD:s 
biståndskommitte DAC har nyligen gjort en genomgång av det svenska 
biståndet där Sverige fick högt betyg både vad gäller volym och kvalitet. 
Europeiska kommissionen har i sitt yttrande över den svenska medlem
skapsansökan bl.a. sagt: "Sveriges erfarenheter i fråga om utvecklings
samarbete skulle utgöra en tillgång för gemenskapen, särskilt inom ramen 
för den gemensamma politik avseende utvecklingssamarbete som 
upprättas enligt Fördraget om Europeiska unionen." Med bibehållande 
av den höga kvaliteten på vårt nationella bistånd ges nu dessutom 
möjligheten att vara med och utforma det gemensamma biståndet. 

Vi har i allmänhet en samsyn med flera av unionens länder vad gäller 
principerna för bistånd och redan idag förs en aktiv dialog med några av 
dem. I denna krets av likasinnade länder finns stora möjligheter till ett 
effektivt samarbete. 

För ett effektivare bistånd 

Även om mottagarlandets politik och förmåga att genomföra verksam
heten är avgörande för slutresultatet kommer vi inte ifrån att vår egen 
berednings- och beslutsprocess spelar roll. Det är dessutom något vi 
själva kontrollerar. Vår förmåga att förutse och ta hänsyn till förutsättnin
garna, bedöma realismen i målen och mottagarnas egna prioriteringar är 
väsentliga. Det gäller också möjligheterna att på ett effektivt sätt kunna 
hantera mångfalden i biståndet och på ett konsekvent sätt representera 
helheten i vår närvaro i mottagarländerna. Det är naturligt att våra egna 
regler och system anpassas efter förändringar i omvärlden. Regeringens 
insatser och åtgärder är inriktade mot: 
- övergripande krav och kriterier för biståndet 
- åtgärder för att förbättra styrningen och samordningen i biståndet 
- systern för uppföljning och kontroll 
- effektivisering av administrationen 

Vi återkommer senare med en mer utförlig redovisning av arbetet med 
dessa frågor. 

Resultatstyrning av biståndet kräver bl.a. att verksamheten baseras på 
en realistisk analys av de faktiska förutsättningarna i de enskilda länderna 
för att nå framgång. Riskerna för ineffektivt utnyttjande av biståndsrnedel 
och för korruption måste minimeras. I försöken att förhindra eller 
motverka korruption satsar regeringen på bl.a. följande: 
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- stöd till åtgärder som förbättrar mottagarländernas egen förmåga till 
kontroll och revision, t.ex. genom att hjälpa till att stärka u-ländernas 
egna revisionsmyndigheter. 
- val av samarbetsområden där man så långt det är möjligt kan undvika 
eller minska riskerna för korruption 
- skärpta krav på uppföljning och redovisning av det svenska biståndet. 
Bevisade fall av korruption liksom misstankar om korruption skall alltid 
föranleda åtgärder. Avtalen skall innehålla tydliga krav på rapportering. 

Opinionen och biståndsviljan 

Biståndets resultat är självfallet en fråga som rör både biståndsgivare och 
mottagare. Det är också en central fråga för biståndsopinionen. Fattig
domen och nöden är avgörande motiv för biståndet. Men biståndet måste 
också kunna motiveras utifrån resultaten, att hjälpen når fram och gör 
avsedd nytta. Uppmärksamheten och opinionsbildningen måste i ökad 
utsträckning inriktas på vad som faktiskt uträttas. Behoven men också 
resultaten måste kunna göras tillgängliga så att svenska folket får en bra 
bild av nödvändigheten men också nyttan av ett effektivt bistånd. 

För biståndsverksamheten i stort är det viktigt att det finns en stark 
folklig biståndsvilja. Enligt undersökningar har biståndsviljan visat tecken 
på att åter öka, efter några års nedgång. Det är mycket positivt att nu 
kunna konstatera att två av tre svenskar anser att biståndet är lagom stort 
eller bör ökas. Vi måste fortsätta att arbeta på att förbättra effektiviteten 
och resultatredovisningen i utvecklingssamarbetet. För att vidmakthålla 
allmänhetens intresse för bistånd, inte bara i akuta nödsituationer som 
ofta väcker massmedias intresse, utan också till långsiktigt samarbete, 
krävs en aktiv opinionsbildning. Vid sidan av den statliga informationen 
spelar här de enskilda organisationerna en stor roll för att sprida 
information om bistånd och u-ländernas situation och bidrar därmed 
också till att stärka biståndsviljan. De bör uppmuntras att ytterligare 
utveckla denna sida av sitt arbete. Parallellt med detta behövs andra 
åtgärder för att öka engagemanget och kunskapen om biståndet, inte 
minst bland de unga. Regeringen utformar därför en ny informations
strategi och förstärker insatserna på informationsområdet. 

VIKTIGA FRÅGOR I UTVECKLINGSSAMARBETET 

Demokrati och mänskliga rättigheter 

Demokratins betydelse för att nå hållbar utveckling betonas allt starkare 
i det internationella utvecklingssamarbetet. I slutdokumentet från FN:s 
världskonferens om de mänskliga rättigheterna i juni 1993 konstateras att 
"demokrati, utveckling och respekt för de mänskliga rättigheterna och 
grundläggande friheter är ömsesidigt beroende och inbördes 
förstärkande". Den svenska regeringen välkomnar framväxten av detta 
synsätt, som vunnit ökat internationellt genomslag. 
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Demokrati och respekt för mänskliga rättigheter har ett egenvärde. De 
är inte ett medel att skapa utveckling utan en del av själva utvecklingsbe
greppet. Det handlar om att skapa anständiga samhällssystem utan 
förtryck. Sådana system kan ofta vara utvecklingsbefrämjande också i 
ekonomisk mening. Men det är inte huvudskälet till att vi vill främja 
dem. Det skälet är i stället vår människosyn. 

Vad senare års händelser visat i en mängd länder runtom i världen är 
att människor inte nöjer sig med att låta andra diktera samhällets 
utveckling. Förväntningar och krav på politisk frihet och deltagande har 
tvingat totalitära regimer att ge vika för demokratiska processer. 

Demokrati är det samhällsskick som bäst tillgodoser människors 
berättigade krav på inflytande och delaktighet i sitt lands utveckling. 
Denna politiska dimension tillmäts därför stor betydelse när vi bedömer 
förutsättningar för biståndssamarbete med enskilda u-länder. Genom 
utvecklingssamarbetet kan vi främja inledda processer mot demokrati 
utan att för den skull föreskriva processens gång. Samtidigt är demo
kratins kännetecken med en fungerande rättstat, fri opinionsbildning, 
politisk pluralism med periodiskt hållna allmänna val allmängiltiga och 
bör så framhållas. I händelse av att en demokratiprocess avbryts eller 
stannar av, har vi anledning att ompröva vårt biståndssamarbete. Från 
svensk sida markerar vi denna hållning i de avtal och protokoll som 
undertecknas med våra samarbetsländer. 

Respekten för de mänskliga rättigheterna har under senare år erkänts 
som en viktig förutsättning för ett lands utveckling. Betydelsen av 
internationell uppmärksamhet kring de mänskliga rättigheterna kan inte 
nog poängteras. De överenskomna normerna om de mänskliga rättig
heterna utgör vår tids främsta ledstjärna för vad som skall gälla av 
principer och regler för staters maktutövning. Normerna ger folkrättsligt 
skydd åt människor tillhörande minoriteter eller andra utsatta grupper. 

Utvecklingen i många områden i världen har accentuerat religionsfri
hetens betydelse. Samtidigt har religiösa förhållanden ofta onyanserat 
framställts som drivkraft i politiska kriser eller vid brott mot mänskliga 
rättigheter. För att skapa en bättre grund för de fortsatta diskussionerna 
av dessa frågor och deras roll i utvecklingssamarbetet kommer under 
våren 1994 en studie att göras av relationen mellan brott mot religionsfri
heten och olika yttringar av religioner, etniska och politiska förhållanden. 

Det ökade antalet förfrågningar om stöd för främjandet av mänskliga 
rättigheter och demokrati i Öst- och Centraleuropa och i det forna 
Sovjetunionen har aktualiserat frågan om ändamålsenliga former för 
sådant stöd. Dessa frågor kommer att utredas under våren 1994. 

Några av de viktiga slutsatserna från FN:s världskonferens om de 
mänskliga rättigheterna behandlar samspelet mellan utveckling och 
mänskliga rättigheter. Slutdokumentets bekräftelse av att alla mänskliga 
rättigheter är odelbara och ömsesidigt beroende har aktualitet och 
relevans inom utvecklingssamarbetet. Det ger en ingång för att lyfta fram 
politiska och medborgerliga rättigheter i fora för ekonomiska och sociala 
frågor. Olika vägar bör prövas för att utröna hur man bäst kan inlemma 
de mänskliga rättigheterna som en dimension inom fler delar av FN
systemets verksamhet. 
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Allvarliga brott mot de mänskliga rättigheterna kan utgöra en 
restriktion för att svenskt bistånd, oavsett dess inriktning, kan lämnas till 
ett land. I de fall när ett mönster föreligger av grava kränkningar mot 
grundläggande mänskliga rättigheter och dessa brott får anses vara 
förövade med statsledningens godkännande eller medgivande, kan 
utvecklingssamarbete visa sig vara oförenligt med det biståndspolitiska 
målet om främjandet av de mänskliga rättigheterna. Utvecklingssamarbete 
kan dock vara berättigat när svårigheterna står att finna i förhållanden 
vilka undergräver statens möjlighet att upprätthålla skyddet för de 
mänskliga rättigheterna. 

Utvecklingssamarbete kan emellertid inte ersätta mottagarens politiska 
vilja, inte heller utgöra en ersättning för nationella åtgärder till skydd för 
de mänskliga rättigheterna. Först när egen vilja och egna ansträngningar 
finns på plats kan bistånd tjäna som ett konstruktivt och ibland oundgäng
ligt stöd. 

Ett av de viktiga budskapen vid konferensen för "Development 
Cooperation for Human Rights and Democracy" som hölls i Stockholm 
den 22-24 februari 1993 var att fattigdom riskerar att omintetgöra de 
demokratiprocesser som inletts i olika afrikanska länder. Finansiellt stöd 
till dessa länders ekonomiska reformpolitik är således också ett viktigt 
bidrag för att tillförsäkra demokratins överlevnad i länderna. 

Tre områden angavs för främjandet av mänskliga rättigheter och inom 
vilka bistånd har en roll att fylla. Mänsklig utveckling - i form av att 
bl.a. kunna läsa och skriva - öppnar möjligheterna för den enskilde att 
utöva sina rättigheter och ta del i samhällslivet. Att förstärka institutioner 
och regelverk som är nödvändiga för att staten ska kunna upprätthålla 
rättssäkerhet och former för demokratiskt styrelseskick, angavs som ett 
annat viktigt led i främjandet av de mänskliga rättigheterna. Vidare 
framhölls de av staten oberoende samhällsaktörerna som viktiga garanter 
för grundläggande mänskliga värden. Dit hör enskilda organisationer, 
media och yrkessammanslutningar. 

Från katastrof till återuppbyggnad 

Få områden inom det internationella utvecklingssamarbetet har förändrats 
så kraftigt under de senaste åren som stödet till katastrof- och återupp
byggnadsinsatser. Utvecklingen i vår omvärld, inte minst i f.d. Jugo
slavien och Afrikas Horn, har framkallat ett behov av nytänkande såväl 
vad gäller förhållandet mellan katastrofbistånd och övrigt bistånd, som 
mellan humanitära insatser och insatser för att angripa grundorsakerna till 
katastrofer. Fokus har kommit att hamna på de s.k. komplexa 
katastroferna där en kombination av faktorer som krig, politisk in
stabilitet och naturkatastrofer gett upphov till särskilt svårbemästrade 
situationer. 

Även under det kommande året måste vi ha en beredskap för ett ökat 
antal katastrofer med svåra och akuta mänskliga lidanden som följd. Från 
svensk sida bör en övergripande målsättning vara att verka för att det 
internationella katastrofbiståndet kännetecknas av en helhetssyn där en 
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jämvikt uppnås mellan insatser av rent humanitär natur och andra insatser 
av politisk och fredsbevarande karaktär. Detta kräver en insikt om an i 
s.k. komplexa katastrofer kan det humanitära biståndet endast utgöra en 
del av ett mer omfattande paket av åtgärder. Katastrotbiståndet har en 
roll an spela för att ge tid an finna permanenta lösningar, men kan aldrig 
ersätta arbetet med an lösa grundorsakerna till problemen. 

Arbetet med an anpassa såväl den internationella katastrothjälpen inom 
FN som det svenska katastrotbiståndet till de nya förhållanden som råder 
i världen, har pågått under flera års tid. Inte desto mindre återstår en 
omfattande arbete innan det multilaterala och det bilaterala katastrof
biståndet kan anses uppfylla de krav som bör ställas vad gäller långsik
tighet, effektivitet och professionalism i insatserna. Under det kommande 
året bör, enligt regeringens mening, därför det svenska arbetet inom 
katastrofområdet särskilt fästa uppmärksamheten på följande tre områden: 
- Att snarast uppnå en väl fungerande samordning av det multilaterala 
katastrotbiståndet inom ramarna för FN. Här bör ingå särskilda insatser 
för an se till sambanden mellan de humanitära, politiska och fredsbe
varande aktiviteterna; 
- An klargöra och stärka sambandet mellan akuta kastrofinsatser, 
återuppbyggnad och utveckling. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt an 
finna de praktiska formerna för an redan under insatserna i den akuta 
fasen underlätta övergången till mer långsiktiga utvecklingsinsatser och 
an inom ramarna för utvecklingsbiståndet identifiera insatser som direkt 
kan förebygga eller mildra katastrofer; 
- Att i takt med att katastrotbiståndet blir allt mer omfattande, komplext 
och komplicerat till sin karaktär, vidta åtgärder för att upprätthålla 
fortsatt hög kvalitet på de svenska katastrofinsatserna utan att ge avkall 
på kravet på effektivitet och snabbhet. Detta kräver bl.a. utveckling av 
den svenska resursbasen, både beträffande personal och varor i katastrof
hjälpen samt stärkt bevakning och uppföljning av de insatser som görs 
inom ramarna för FN och de olika FN-organ som är verksamma inom 
katastrofområdet. 

För att möjliggöra en övergång från en katastrofsituation till långsiktig 
utveckling är det av central betydelse an mottagarlandet har egna resurser 
att satsa på samarbetet. Stor hänsyn måste även tas till landets egna 
utvecklingsprioriteringar för att därigenom garantera att mottagarlandet 
känner fullt ansvar för insatserna. 

Vi bör verka för att det etableras ett sådant samarbete mellan givarna 
och mottagarna så att maximal effektivitet i insatserna uppnås såväl på 
kort som på lång sikt. FN har i detta sammanhang en nyckelroll men 
ökad uppmärksamhet måste ägnas åt relationen mellan olika aktörer som 
t.ex. FN-systemet, utvecklingsbankerna, de bilaterala givarna och de 
enskilda organisationerna. Av speciellt intresse är att tydliggöra 
rollfördelningen mellan dessa aktörer i övergången från katastrof- till 
utvecklingsbistånd. 
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Ökade resursflöden och skuldlättnad för stöd till marknadsekonomiska Prop. 1993/94: 100 
reformer Bilaga 4 

Sverige bör, mot bakgrund av de ökande behoven av resursflöden på 
mjuka villkor till utvecklingsländerna, fortsätta att internationellt driva 
frågan om ett uppfyllande av 0, 7 %-målet. De fattigaste, mest skuld
tyngda länderna kommer för lång framtid att för sin utveckling vara 
beroende av biståndsresurser. Deras situation är ännu inte sådan att de 
förmår attrahera tillräckligt privat kapital. 

De politiska och ekonomiska reformer som sedan några år genomförs 
i flertalet utvecklingsländer är en förutsättning för att på längre sikt 
komma ifrån biståndsberoendet. Genom att skapa ett politiskt och 
ekonomiskt klimat som är gynnsamt för investeringar kan privat 
finansiering i ökad utsträckning ersätta dagens dominerande officiella 
fiansiering. I denna process kan biståndet spela en viktig roll genom att 
främja de nödvändiga reformerna. Genom det s.k. policybaserade 
biståndet, framför allt betalningsbalansstöd, kopplas finansiella resurser 
till att såväl politiska som ekonomiska reformer genomförs. 

En viktig och nödvändig del av resursmobiliseringen till utvecklings
länderna utgörs av skuldlättnadsåtgärder. Många av låginkomstländerna 
har skuldbördor som utgör ett allvarligt hot mot deras utveckling. De 
årliga räntebetalningarna och amorteringarna uppgår i vissa fall till hela 
eller mer än den årliga exportinkomsten. Sverige har sedan flera år 
internationellt drivit frågan om ytterligare skuldlättnadsåtgärder för de 
fattigaste, mest skuldtyngda länderna, som genomför ekonomiska 
reformprogram. En del av biståndet används också direkt till skuldlättnad 
för att lindra dessa länders skuldbörda. För att diskutera de fattigaste 
ländernas skuldproblem och analysera effektiviteten av olika skuld
lättnadsåtgärder avser Sverige, tillsammans med Schweiz, ordna ett 
internationellt seminarium i Geneve i mars i år. Genom en sådant 
initiativ hoppas vi nå en ökad förståelse internationellt för behovet av 
ytterligare skuldlättnad för de fattigaste länderna. 

Så gott som samtliga samarbetsländer för svenskt bistånd genomför 
idag ekonomiska reformer i riktning mot ökad marknadsorientering av 
ekonomin. Gradvis lyfts de regleringar och system som tidigare utgjort 
hinder för inhemsk produktion och export. Makroekonomiska stabili
seringsåtgärder kompletteras med en omvandling av det ekonomiska 
systemet från centralstyming till avreglering och större utrymme ges för 
privata initiativ och marknadsbaserade lösningar. Reformprocessen är 
dock ingalunda smärtfri och för de länder, främst de i Afrika söder om 
Sahara, som står med ena benet i planekonomin och det andra i 
marknadsekonomin uppstår många nya problem. Härtill kommer de ofta 
återkommande naturkatastroferna och inbördes stridigheter som drabbar 
flera länder. De politiska reformerna mot ökad demokratisering som ofta 
pågår parallellt, bör på lång sikt förstärka kapaciteten och förmågan till 
ekonomiska reformer. På kort sikt har dock vissa erfarenheter visat på 
svårigheter att samtidigt klara den ekonomiska och politiska om-
vandlingen. Regeringen avser därför att underlätta de ekonomiska 68 
reformprocesserna genom fortsatt omfattande finansiellt och tekniskt stöd. 



Vi kan genom betalningsbalansstöd inklusive skuldlättnad stödja 
övergången till marknadsekonomi genom att öka mottagarlandets 
kapacitet att finansiera import, skuldtjänst och statens driftsbudget. 
Betalningsbalansstödet får dock endast avsedd effekt om mottagarlandet 
genomför ekonomiska reformer. Resultaten av reformerna - som 
överenskommits med IMF, Världsbanken och givarsamfundet - är 
avgörande för om betalningsbalansstöd skall ges till ett land eller inte. 

För en hållbar utveckling 

Begreppet "hållbar utveckling" har under senare år kommit att samman
fatta mycket av inriktningen av både multi- och bilateralt utvecklingssam
arbete. Brundtlandkommissionen fångar in kärnan i begreppet: "En 
hållbar utveckling kan definieras som en utveckling som tillfredsställer 
dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att 
tillfredsställa sina behov". Utgångspunkten är att vidga människors 
valmöjligheter och livskvalite i ett tidsperspektiv som sträcker sig över 
generationer. Det inbegriper förutsättningarna att kunna leva ett långt och 
hälsosamt liv under anständiga ekonomiska förhållanden med politiska 
och mänskliga fri- och rättigheter. 

Om således begreppet hållbar utveckling ställer människan i centrum 
rymmer begreppet även motiv och målsättningar som tar fasta på 
förändringar av samhällsstrukturer både nationellt och internationellt av 
social, ekonomisk, ekologisk och säkerhetspolitisk karaktär. 

Social - i meningen att i en värld där fattigdomen tilltar och klyftorna 
fördjupas måste den enskilda människans livsvillkor i vardagen sättas i 
fokus i den politiska beslutsprocessen. Ekonomisk - i en alltmer 
ömsesidigt beroende värld hänger marknader och produktionsmöjligheter 
i skilda världsdelar samman. Ekologisk - förödda skogar, jordar och 
andra tillgångar kan vi inte nyskapa med pengar, och vi är alla beroende 
av dem, var vi än bor. Inte minst är motiven säkerhetspolitiska - ökande 
misär och spänningar inom länder och mellan länder föder extremism, 
våld och terrorism. För att stärka demokratin måste människor var de än 
bor se att utvecklingen går i en riktning som ger dem öppningar till ett 
bättre och rikare liv. Priset i människoliv, förött naturkapital, pengar och 
politisk energi är mycket större i framtiden för försummade tillfällen än 
kostnaderna för försök att ta itu med problemen i nuet. 

Utmaningen är att väga samman dessa olika komponenter till ett 
sammanhållet program för det svenska utvecklingssamarbetet. 

Regeringen vill särskilt framhålla följande aspekter av hållbar 
utveckling med betydelse för det svenska utvecklingssamarbetet: 

Miljö och utveckling. Riokonferensen (UNCED) betecknades i FN
sammanhang som unik så tillvida att aldrig tidigare har så många länder 
Jyckars enas i sina åsikter inom ett område som är så omfattande som 
miljö och utveckling. 

Arbetet inför och under Riokonferensen innebar ett fördjupat sätt att 
se på utvecklingen, ett sätt som inte bara är ekonomiskt baserat utan 
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också bygger på vårt gemensamma ansvar för att hushålla med natur
resurserna och minska föroreningsbelastningar till vad naturen tål, både 
i ett nationellt och globalt perspektiv. I detta fördjupade perspektiv står 
omsorgen om den enskilda människan i centrum. 

Vi måste nu i vårt arbete i det internationella utvecklingssamarbetet 
sträva efter att synsättet "hållbar utveckling" inte bara blir ord utan också 
präglar arbetet med policy, program och projekt. Detta bör genomsyra 
både globala miljöfrågor, som exempelvis klimatkonventionen och 
konventionen om biologisk mångfuld, samt lokala frågor som mer direkt 
berör futtiga människors livsmiljö. 

En utvecklingspolitik som innebär en omsorg om miljön ger också 
ökade möjligheter för naturen att föda människorna. Hushållning med 
naturresurser kan därför sägas vara både inriktad på långsiktig utveckling 
och på en långsiktigt katastrofförebyggande politik, eftersom många 
konflikter i de futtigaste länderna har sitt upphov i en kamp för föda och 
existens. En sådan politik är därför dessutom konfliktförebyggande. 

Omsorg om miljön med människan i centrum ger henne också 
möjlighet att leva ett i djupaste bemärkelse hälsosamt liv. I förra årets 
rapport från Världsbanken, World Development Report, betonas att en 
hållbar mänsklig utveckling även måste innebära ökad satsning på 
mänskliga resurser. 

De beslut och riktlinjer som antogs under Rio-konferensen på miljö
och utvecklingsområdet söker Sverige aktivt följa upp i det multilaterala 
och bilaterala utvecklingssamarbetet. Regeringen avser därför att inom 
kort tillsätta en särskild arbetsgrupp med representanter för närmast 
berörda departement och myndigheter för att utarbeta förslag till 
principer, riktlinjer och arbetsmetoder för hur UNCED-besluten och de 
globala miljöfrågorna kan integreras i det svenska utvecklingssamarbetet. 
Arbetsgruppen bör bl.a. utgå från pågående arbete inom Utrikesdeparte
mentet och skall slutföra sitt arbete senast i september 1994. 

Befolkning och utveckling. Den tilltagande obalansen mellan befolkningen 
och de tillgängliga resurserna på många håll i världen inger oro. Skall 
naturen kunna försörja den befolkningsökning vi inte kan hindra måste 
vi också i vårt utvecklingssamarbete hjälpa till att hushålla med 
resurserna. Inriktningen bör vara att angripa futtigdomen och stödja 
åtgärder som leder till befolkningsutveckling i balans med omgivningen. 
En varaktigt hållbar ekonomisk utveckling i i-länderna förutsätter en 
bättre hushållning med resurser. I u-världen har futtigdomen och en 
därmed förknippad folkökning allvarliga konsekvenser i nuet och ännu 
mer på längre sikt. Jorden har nu en befolkning på 5,6 miljarder. Till 
mitten av nästa sekel är antalet sannolikt mellan tio och elva miljarder. 
Det är den siffran som planer och åtgärder måste ta sikte på. Denna 
snabba och historiskt unika folkökning utgör en av de största utmanin
garna i vår tid. 

En större andel av det svenska utvecklingssamarbetet bör mot den här 
bakgrunden gå till befolkningsrelaterade insatser. Regeringen har tillsatt 
en nationalkommitte för att förbereda det svenska agerandet inför FN: s 
konferens om befolkning och utveckling i Kairo i september 1994. 
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Kommitten har i sitt arbete identiferat en rad områden, inom vilka mer 
stöd borde utgå. 

Till dem hör att främja kvinnans ekonomiska och sociala ställning och 
att verka för att männens roller och attityder förändras; det råder ett 
belagt och starkt positivt samband mellan sådana förändringar och en 
långsammare befolkningsutveckling. 

Sexuell och reproduktiv hälsa - vari inbegrips tillgång till billiga och 
kvalitativt fullgoda preventivmedel - är ett annat område som bör få 
större resurser. I synnerhet tonåringars och ungdomars sexualitet bör 
uppmärksammas. 

Årligen utförs mellan 50 och 60 miljoner aborter i världen, ungefär 
hälften av dem illegala, med stor risk för komplikationer och dödsfall för 
kvinnorna. Tillgång till sexualupplysning är ett viktigt medel för an 
undvika oönskade graviditeter och förebygga abort. Möjlighet till säker 
och legal abort för de kvinnor som anser en abort absolut oundviklig är 
viktigt för att minska kvinnodödligheten. I många länder är abort den 
vanliga preventivmetoden. Detta är oacceptabelt. Lika förkastligt är 
bruket av fosterdiagnostik i syfte att könsbestämma fostret och abortera 
kvinnliga foster. Skälet till att så sker tyder på en för oss främmande syn 
på människovärdet i allmänhet och kvinnans värde i synnerhet. Till grund 
för regeringens inställning i frågan ligger, som framgått, att individen 
och hennes behov och värdighet måste stå i centrum. 

Emellertid skall understrykas att biståndet här är ett komplement till 
berörda regeringars politik för att befolkning och resurser skall komma 
i balans. Därför är en viktig del av ett svenskt agerande på området att 
verka för en ansvarsfull och konsekvent ekonomisk såväl som social 
politik från regeringarnas sida. Det är på den punkten som de stora 
förändringarna måste komma. 

Tillväxten av antalet HJV I AIDS-sjuka ökar dramatiskt i många länder. 
Det är i första hand människor i produktiv ålder som insjuknar och som 
följd drabbas barn och åldringar. Vi ser idag hur barn får sluta i skolan 
för att inta mammas eller pappas roll som familjeförsörjare. I många 
länder, särskilt i Afrika, är HJV I AIDS inte bara ett hälsoproblem utan 
också ett samhällsekonomiskt och socialt problem till följd av sjukdomens 
utbredning i de produktiva åldrarna. Regeringen ser det därför som en 
mycket viktig uppgift att fortsätta utveckla insatserna på detta område. 

Jordbruk och utveckling. Jordbrukets centrala roll i utvecklingsprocessen 
är oomtvistad - ett fungerande jordbruk och en tryggad inhemsk 
livsmedelsförsörjning bildar basen för en långsiktigt hållbar utveckling. 
Jordbrukspotentialen i flertalet u-länder, särskilt i Afrika, är dåligt 
utnyttjad. Insatser för att öka och effektivisera jordbruksproduktionen är 
därför nödvändiga. Tillväxten måste i första hand åstadkommas genom 
ökad produktivitet. Det förutsätter bl.a. en sund makroekonomisk miljö, 
inklusive en prispolitik som stimulerar jordbruksproduktionen, en 
fungerande infrastruktur och institutioner som kan underlätta jordbrukets 
utveckling, liksom former för ägande och brukande som motiverar den 
enskilde till investeringar. Produktionen måste också anpassas till de 
ekologiska förutsättningarna och ske inom de gränser som naturen tål. 
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Andra faktorer, såsom naturkatastrofer, politiska missgrepp, kränkning 
av mänskliga fri- och rättigheter samt inbördeskrig har emellertid 
försvårat för bönderna i somliga länder att höja produktionen. Ett annat 
problem är begränsningar i den internationella handeln. Tullar och andra 
restriktioner, liksom dumpade världsmarknadspriser på vissa jordbruks
produkter försvårar utvecklingen av u-ländernas jordbruk. 

Avreglering av jordbrukspriserna och liberalisering av distributions
systemen är avgörande faktorer för att man ska lyckas öka jordbrukspro
duktionen. De ekonomiska reformprogram som flertalet samarbetsländer 
genomför och som Sverige aktivt stöder, föreskriver bl.a. de här 
åtgärderna. Au bonden får ordentligt betalt för sina produkter är av 
central betydelse för att öka produktionen och sysselsättningen. 

Regeringen anser att ökad uppmärksamhet bör ges åt frågor som rör 
uthållig markanvändning och jordbruksproduktion i u-länderna. En 
marknadsanpassad ekonomisk politik ökar möjligheterna för jordbruks
biståndet att nå varaktiga resultat. Vi vet också att alla människor inte 
har tillträde till marknaden på lika villkor. Det kan vara brist på 
utbildning, ekonomiska resurser eller andra faktorer. Det krävs därför 
satsningar på, men också effektivare kopplingar mellan forskning, 
försöksverksamhet och metodutveckling som kan tillgodose småbrukarnas 
behov och produktionsvillkor. Avregleringar och ökad privatisering 
öppnar möjligheter för alternativa spar- och låneformer. Landsbygdens 
infrastruktur måste rustas upp och system för underhåll förbättras. 

Enskilda bönders äganderätt är central för utvecklingen av en effektiv 
jordbruksproduktion. Det är också viktigt att dessa åtnjuter en grad av 
rättssäkerhet som gör det möjligt att bruka jorden på lång sikt. Detta är 
viktigt bl.a. för resursutnyttjande och möjligheten att planera verksam
heten. Upprättande av jord och fastighetsregister kan ytterligare öka 
säkerheten och effektiviteten i ägandet. 

I flera länder förekommer idag s.k. "landgrabbing", vilket innebär att 
delar av den statliga byråkratin tillskansar sig lantegendom på lands
bygdsbefolkningens bekostnad. Detta försämrar ytterligare rättssäkerhet 
och rättstrygghet för den jordägande landsbygdsbefolkningen. Det 
försämrar också kopplingen mellan ägande och brukande av marken. 
Regeringen följer noga utvecklingspolitiken i mottagarländerna i detta 
avseende. 

Kvinnor och utveckling. För att bistånd skall vara framgångsrikt och 
kunna bidra till en hållbar utveckling krävs att både mäns och kvinnors 
kompetens och möjligheter tas tillvara och utvecklas. Därför är det en 
betydelsefull och ansvarsfull uppgift att verka för au kvinnor i allt högre 
grad blir delaktiga i utvecklingssamarbetet. Det gäller såväl på global, 
regional som på lokal nivå. 

Regeringen ser det som ett viktigt framsteg att FN:s världskonferens 
om de mänskliga rättigheterna i sitt slutdokument lyft fram kvinnans 
rättigheter till en central fråga i det fortsatta arbetet för de mänskliga 
rättigheterna. Diskrimineringen av kvinnan är såväl en kränkning av 
hennes rättigheter som ett av de stora hindren för utveckling i u-länderna. 

Samtidigt bör betonas kvinnans betydelse för den ekonomiska 
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utvecklingen. Denna betydelse är såväl direkt genom att kvinnan deltar 
i, t.o.m. tar huvudansvar för, viktiga produktionsornråden men också 
indirekt genom den betydelse hon har för barns och ungdomars 
utveckling. Av dessa olika perspektiv följer att det kvinnoinriktade 
biståndssamarbetet bör inriktas mot en ökad fokusering på hela kvinnans 
livscykel. En viktig aspekt för att uppnå en bättre tillvaro för kvinnor är 
rätten och tillgången till primärutbildning. Flera globala studier visar på 
det nära sambandet mellan kvinnors utbildningsnivå, hälsa och status i 
samhället. 

Ett av de fundamentala hindren mot en varaktig utveckling i u-länder 
är diskrimineringen av kvinnor så väl i lagreglering som i praktiken. 
Förberedelsena inför kvinnokonferensen i Peking 1995 blir därför en 
betydelsefull process. Ett viktigt syfte med denna konferens är att skapa 
ett förnyat politiskt åtagande och en handlingsplan för det fortsatta 
arbetet. Tyngdpunkten bör här enligt svenskt synsätt läggas på frågor 
som har avgörande betydelse för en majoritet av världens kvinnor. 
Viktiga tema är fattigdomsperspektivet, medvetandegörande och 
delaktighet i beslutsprocessen på alla nivåer. 

En central uppgift är vidare att eliminera våld och andra övergrepp 
mot kvinnor, och att ge kvinnor samma möjligheter som män till 
hälsovård, utbildning och arbetsutveckling. Genom att bereda kvinnan 
tillfälle till ekonomisk självständighet ges hon och hennes barn en 
möjlighet till ett värdigt och respekterat liv. 

Barn och utveckling. Den starka uppslutningen bakom konventionen om 
barnets rättigheter inger förhoppning och visar på ett växande engage
mang kring barnens situation i världen både från regeringar och enskilda 
organisationer. Arbetet för barnets rättigheter har visat prov på nya och 
innovativa inslag. Det är därför positivt att det arbetet vunnit stöd i det 
antagna aktionsprogrammet från världskonferensen om mänskliga 
rättigheter. Regeringen avser att ge fortsatt hög prioritet åt barnets 
rättigheter inom biståndssamarbetet och i uppföljningen inom FN
systemet. 

Regeringen ser som sin uppgift att se till att staternas åtagande omsätts 
i nationell politik så att barnets rättigheter och behov de facto tillgodoses. 
Fortfarande är många länders regeringar i praktiken likgiltiga för barnens 
situation genom att förekomsten av barnprostitution, jakt på gatubarn, 
slavarbetet m.m. inte aktivt motarbetas. Här är det inte endast en fråga 
om fattigdom utan också en vilja till förändring. 

En särskilt utsatt grupp av barn är de som drabbas av krig och 
konflikter. Den typ av konflikter som vi ser alltmer av får dramatiska 
konsekvenser för civilbefolkningen och då särskilt barn. Alla insatser 
som syftar till att hindra skadeverkningarna och samtidigt undanröja 
konflikternas orsaker har stor betydelse för dessa barns möjligheter att 
överleva på ett värdigt sätt. Sverige är pådrivande för an dessa barns 
situation uppmärksammas. 

Nyligen presenterade FN:s barnfond en första sammanställning av 
situationen för barn i de länder som sammanställt handlingsplaner för 
uppföljningen av barntoppmötet 1990. Det är positivt att kunna konstatera 
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att situationen för världens barn generellt förbättras. Rapporten visar 
vidare att det finns fattigare länder som bättre tillgodoser sina barns 
basbehov än andra något rikare länder. Tyvärr fortsätter dock dis
kriminerande åtgärder mot flickor och kvinnor i många länder. Det är 
något som är oacceptabelt och som måste följas noga i vårt utvecklings
samarbete. 

UTREDNINGAR, UTVÄRDERING OCH FÖRDJUPAT 
ANALYSARBETE 

EU, Sverige och biståndet 

Förhandlingarna om ett svenskt medlemskap i Europeiska unionen (EU) 
inleddes den 1 februari 1993. 

Slutsatserna av det hittillsvarande svenska analysarbetet vad gäller 
biståndspolitiken har bl.a. redovisats i de av Utrikesdepartementet 
utgivna skrifterna Biståndet och EG (Fakta Europa, nr.1991 :3) och EG 
och biståndet (Aktuellt i biståndspolitiken, nr. 1992:7). 

EG-kommissionen har i sitt yttrande över den svenska medlemskapsan
sökan redovisat sin bedömning av Sveriges biståndspolitik inför ett 
medlemskap. Såväl de ovan nämnda svenska analyserna som EG
kommissionen ser mycket positivt på ett svenskt medlemskap vad gäller 
ett kommande biståndspolitiskt samarbete. 

Som en aktiv förberedelse inför ett medlemskap bedrivs vid Utrikesde
partementets avdelning för internationellt utvecklingssamarbete ett 
fördjupat analysarbete med tre huvudinriktningar: organisation, finansier
ing och policy. Arbetet med denna fördjupade analys beräknas avslutas 
till sommaren 1994 och en närmare redovisning presenteras i nästa års 
budgetproposition. 

Det krävs beredskap för de nya relativt omfattande arbetsuppgifter den 
svenska biståndsförvaltningen kommer att åläggas vid ett medlemskap. 
Därför kartläggs dels vilka arbetsinsatser som krävs vid kommissionen 
och dess administration dels behovet av resurser i Sverige. 

Den ekonomiska omfattningen av Sveriges bidrag till EG:s bistånd har 
enligt preliminära beräkningar fastställts till 1,6 - 1,8 miljarder kronor 
eller ca 12 % av den nuvarande svenska biståndsbudgeten. Det bistånd 
som bedrivs inom EG och som Sverige aktivt kommer att deltaga i 
överlappar i viss mån det nuvarande svenska biståndet. Departementet 
ämnar därför genomföra en jämförande kartläggning av de båda 
biståndsprogrammen främst vad avser prioriteringar i och fördelning av 
resurser. När Sverige skall bidra till EG:s bistånd är det viktigt att 
fördela biståndsresurserna så an EU blir en kompletterande kanal till 
Sveriges övriga bistånd. 

Den första fasen i medlemskapsförhandlingarna har varit att under 
våren 1993 gå igenom hela EG:s regelverk. Resultatet av dessa genom
gångar är att regeringen inte ser några problem med att ta över detta 
regelverk på biståndsornrådet. Detta innebär dock inte att vi från svensk 
sida helt delar den politik som EG bedriver på biståndsornrådet. Som 
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medlemmar kommer Sverige att tillsammans med andra likasinnande 
länder kunna driva sin linje i frågor där vi anser det angeläget att från 
våra utgångspunkter söka påverka färdrik"tningen inom EU:s bistånds
politik. I det pågående fördjupningsarbetet analyseras därför noggrant 
vilka frågor som Sverige anser det extra angeläget att driva vid ett 
medlemskap. 

Biståndskreditutredningen 

Som aviserades i förra årets budgetproposition har Utrikesdepartementet 
låtit utreda frågan om införandet av ett biståndskreditsystem som 
komplement till u-krediter. Utredningen, Biståndskrediter som komple
ment till gåvobistånd, har varit föremål för remissbehandling vid BITS, 
SIDA, SWEDECORP, och AB SEK. 

Utredningen: I utredningen diskuteras för- och nackdelar med ett 
anslagsfinansierat biståndskreditssystem som komplement till u-kredit
systemet och den projektfinansiering som sker via Nordiska utvecklings
fonden (NDF). 

Utredningen presenterar en modell över ett biståndskreditsystem för 
obundna krediter med en subventionsgrad på ca 80 % (IDA-liknande 
villkor) för projektfinansiering i u-länder. Krediterna förutses lämnas 
företrädesvis till sektorer där svenskt näringsliv är konkurrenskraftigt. 
Biståndskrediterna skall kunna användas som alternativ till gåvo
finansiering av främst infrastrukturprojekt. Till skillnad från u-krediter 
skall biståndskreditema utfästas för finansiering av projekt och ej 
leveranskontrakt. 

Fördelar med biståndskrediter är enligt utredningen att dessa ger 
investeringar en mer marknadsorienterad prägel, är lämpliga för 
samfinansiering samt kan användas vid en utfasning av reguljärt 
gåvobistånd. Den främsta nackdelen med biståndskrediterna som 
alternativ till gåvobistånd är att de ökar mottagarlandets skuldbörda. 

Utredningen förutser att en ram på ca 500 miljoner kronor per år kan 
behövas när systemet är fullt utbyggt. I inledningsskedet kommer 
anslagsbehovet att vara mindre. En anslagstilldelning om 100 miljoner 
kronor torde räcka under det inledande året. BITS, SIDA och 
SWEDECORP föreslås få möjlighet att, efter framställning hos 
regeringen, disponera medel under biståndskreditramen. Den finansiella 
administrationen föreslås handhas av AB Svensk Exportkredit. 

Remissinstanserna: BITS och SWEDECORP är positiva till införandet 
av ett biståndskreditsystem. SIDA anser att gåvobistånd är att föredra 
framför kreditbistånd. SWEDECORP tillstyrker förslaget beträffande 
beredande myndigheter men menar att beslut, åtminstone om krediter av 
mindre storlek, bör ligga hos myndigheterna och ej regeringen. Också 
SIDA är positiv till att samtliga aktuella myndigheter skall medges rätt 
att umyttja och besluta om medel under biståndskreditramen. BITS anser 
att systemet bör ligga hos BITS där kompetens inom kreditbiståndet 
redan finns. 

SIDA och SWEDECORP anser att systemet skall vara anslags
finansierat. BITS förordar ett huvudsakligen marknadsfinansierat system 
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i syfte att hushålla med anslagsmedel. Samtliga remissinstanser förordar 
ett obundet system. BITS och SWEDECORP anser dock att det i 
särskilda fall skall vara möjligt att utfästa bundna krediter. 

Remissinstanserna anser att det är väsentligt att länderinriktningen 
förtydligas. 

Regeringens överväganden 

Regeringens bedömning är att utredningen klart visat att fördelarna med 
ett biståndskreditsystem överväger nackdelarna. Biståndskrediter som 
komplement till u-krediter skulle öka flexibiliteten i det svenska 
kreditbiståndet varigenom krediter på mycket förmånliga villkor kan ges 
till fattigare länder. I huvudsak bör biståndskreditema ges för finansiering 
av infrastrukturprojekt i låginkomstländer med liten eller medelstor 
skuldbörda. Den biståndsmässiga beredningen och beslut om bistånds
krediter föreslås ligga hos BITS medan själva kreditadministrationen bör 
handhas av AB SEK. Vid beredningen av eventuella biståndskrediter till 
SIDA:s samarbetsländer skall BITS samråda med SIDA. 

SIDA:s stöd till infrastruktursektorn bör också fortsättningsvis ske på 
gåvobasis. SWEDECORP kan, vid sidan av det rena gåvobiståndet, inom 
ramen för sitt verksamhetsanslag bevilja exempelvis villkorslån till 
riskkapitalbolag och investeringsbanker i u-länder. 

Biståndskrediterna, som i normalfallet skall vara obundna, bör ges på 
IDA-liknande villkor. Undantagsvis skall också bundna krediter kunna 
komma ifråga. 

Regeringen förordar att ett system för biståndskrediter inrättas under 
en försöksperiod av två år. Medelsbehovet beräknas till 50 miljoner 
kronor under det första verksamhetsåret. BITS bör tillåtas göra utfästelse 
om biståndskrediter till ett belopp som motsvarar tre gånger de vid varje 
tillfälle tillgängliga medlen. 

Ett resultatorienterat synsätt 

Den svenska biståndsförvaltningen måste ses som en helhet vars uppgift 
är att hantera en verksamhet präglad av mångfald. De regler och system 
som styr förvaltningens arbete måste successivt anpassas såväl efter 
biståndspolitikens inriktning som efter förändringar i förvaltningens 
omvärld. 

De övergripande kraven och kriterierna för biståndet har behandlats 
ingående i ett tidigare avsnitt. Regeringens styrning av biståndet skall 
präglas av ett resultatorienterat synsätt. Detta kräver bl.a. att målen för 
alla projek1, insatser osv. görs tydliga samt att resultaten löpande följs 
upp i förhållande till målen. Regeringen har mot denna bakgrund givit 
myndigheterna sådana direktiv. Ett omfattande arbete i dessa frågor pågår 
nu. Regeringen redovisade våren 1993 de allmänna ramarna för arbetet 
(prop. 1992/93:244, bet. 1992/93:UU26, rskr. 1992/93:342). 

Under våren 1993 inledde Sekretariatet för analys av utvecklingssam-
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arbetet (SAU) sin verksamhet. Dess uppdrag är att på ett systematiskt sätt 
söka besvara övergripande frågor om biståndets nytta och effektivitet. 
Under innevarande budgetår kommer SAU bl.a. att studera det samlade 
svenska biståndet till Guinea-Bissau, Tanzania, Zambia och Nicaragua. 

Den kommitte (dir. 1992:59) som leder SAU:s arbete beräknas under 
sommaren 1994 avlämna ett betänkande med förslag om inriktningen av 
och formerna för en fortsatt kvalificerad analys- och ut
värderingsverksamhet inriktad på biståndets effektivitetsfrågor. 

Ett mål för en mer effektiv biståndsförvaltning bör självfallet vara att 
prestera effektiva biståndsinsatser. Biståndsmyndigheternas administrativa 
kostnader är dock relativt begränsade, mindre än 5 % av de samlade 
biståndsanslagen. 

Administrativa besparingar har genomförts. Under hösten 1993 har 
bl.a. integrationen av ambassader och biståndskontor inletts. De nya 
utlandsmyndigheterna är ett uttryck för en mer markerad helhetssyn på 
Sveriges förhållande till det berörda landet. Den utsända personalen kan 
på detta sätt också utnyttjas mer flexibelt och effektivt. Integrationen 
kommer att vara helt genomförd den 1 januari 1995. 

Arbetet med att se över styrnings- och beslutsvägar, organisation samt 
behoven av kompetensutveckling bör fortsätta. Regeringen gav i augusti 
1993 en särskild utredare i uppgift (dir. 1993:87) att bl.a. behandla dessa 
frågor och att utarbeta förslag om hur administrationen av biståndet kan 
rationaliseras och effektiviseras. Denna Biståndsförvaltningsutredning 
kommer att avlämna sina överväganden och förslag inom kort. 

Utredarens arbete är inriktat dels på att precisera formerna för 
regeringens styrning av myndigheterna, dels på biståndssektorns 
myndighetsstruktur. En central utgångspunkt är att ett resultatorienterat 
styrsystem i förening med en tydligare roll- och uppgiftsfördelning, 
mellan regering och myndigheter samt mellan myndigheter, i sig kan 
möjliggöra inte obetydliga ekonomiska besparingar. 

Multilateral upphandling 

Den upphandlingsmarknad som genereras av de mulitlaterala utvecklings
bankerna och FN:s biståndsverksamhet är av flera skäl intressant. Den 
är relativt stor, den är växande men också svårpenetrerad och omgärdad 
av speciella upphandlingsregler. Trots det svenska näringslivets 
internationalisering har svenska företag haft begränsade framgångar på 
denna marknad. 

Mot denna bakgrund angavs i förra årets budgetproposition 
1993/94: 100 (sid. 76) att Utrikesdepartementets handels- och u
avdelningar avsåg att närmare analysera hur den svenska andelen av de 
multilaterala organens upphandling skulle kunna öka inom ramen för 
gällande principer om obundet bistånd och internationella upphandlings
regler på området. 

Arbetet med denna analys inleddes under sommaren 1993 av en 
projektgrupp inom departementet. Till projektgruppen knöts en kontakt
grupp med företrädare för Utrikesdepartementet, Finansdepartementet, 
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BITS, SIDA och SWEDECORP, Exportrådet och Industriförbundet samt 
Svensk Exportkredit. 

Projektets övergripande mål är att på grundval av en analys lägga 
förslag till mer effektiva, koordinerade och strategiska svenska främ
jandeinsatser på det multilaterala upphandlingsområdet. 

Projektgruppen kommer att avlämna sin rapport under våren 1994. En 
departemental prövning av projektgruppens förslag kommer därefter att 
göras med avsikt att snarast genomföra sådana förändringar att nuvarande 
främjandeåtgärder förstärks. Nedan presenteras vissa preliminära slut
satser från projektgruppens arbete. 

En generell slutsats är behovet av att hitta former för en förbättrad 
samverkan för att uppnå det önskade resultatet: att inom ramen för de 
svenska biståndspolitiska målen nå ett förbättrat utnyttjande av den 
svenska resursbasen med sikte på en högre effektivitet i såväl ut
vecklings- som katastrofsamarbetet och de fredsbevarande operationerna. 

Med denna utgångspunkt avser projektgruppen att analysera och 
preliminärt lämna förslag inom främst följande områden: 

Revitaliserad främjandeorganisation: En organisatoriskt förstärkt 
främjandeverksamhet (inkl. projekt- och marknadsbevakning) baserad på 
närmare samråd och samverkan mellan näringslivet, Utrikesdepartementet 
och olika myndigheter. 

Förbättrad markruulsinformation: Tillskapande av ett mer samman
hållet system för information om prioriterade marknader som idag finns 
utspritt bland många olika aktörer såsom departement, ambassader, 
biståndsorgan och företag. 

Information om resursbasen: Tillskapande av ett mer sammanhållet 
system för information om resursbasen med avsikt an ge ambassader, 
projektbevakare och andra möjlighet att kunna snabbt förmedla upp
daterad och korrekt information om svenska företag, institutioner och 
konsulter. 

Finansieringsfrågor: Olika finansieringsarrangemang föreslås bli 
föremål för en uppföljande översyn med hänsyn till dessa frågors stora 
betydelse. Bland annat anses hittillsvarande system med konsultfonder i 
olika multilaterala organ ha fungerat väl och föreslås bli ytterligare 
utvidgat inom utvecklingsbankema, inom FN-systemet och vissa av EG:s 
program. 

Selektiva insatser: Förslag till åtgärder för att öka svenska företags 
möjligheter att leverera till FN:s fredsbevarande operationer, samt 
insatser på katastrof- och flyktingområdet. 

Valövervakningsinstitutet 

Regeringen tillsatte 1992 en utredning för att utröna behovet av ett 
internationellt institut för valövervakning. Utredningen överlämnade sitt 
betänkande Free and Fair Elections - and Beyond (SOV 1993:100) den 
21 oktober 1993. 

Utredningen har baserat sitt arbete i hög grad på överläggningar med 
forskare och individer med lång erfarenhet av valfrågor i skilda länder, 
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parlamentariker och parlamentariska organisationer, företrädare för 
regeringar och enskilda organisationer, FN och andra mellanstatliga 
sammanslutningar såsom Samväldet och EU. Synpunkter har på detta sätt 
fortlöpande kunnat inhämtas och diskuteras såväl inom utredningen som 
med sakkunniga utomlands. Arbetet har tilldragit sig betydande intresse 
och har fått ett brett stöd. 

Bakgrunden till utredningen är det starkt ökade behovet av inter
nationell övervakning av val i skilda länder och världsdelar. Utredningen 
ser detta som ett symptom på ett växande intresse för demokratiska 
samhällssystem. Den understryker att det är angeläget att stödja denna 
utveckling. 

Utredningen konstaterar att de nuvarande insatserna för valövervakning 
är kortsiktiga och har projektkaraktär. Behovet är emellertid långsiktigt. 
Hela processen från ett val till nästa val omfattar exempelvis opposi
tionens roll, parlamentens sätt att arbeta, den relevanta lagstiftningen, 
möjligheten i praktiken för skilda politiska åsikter att få komma till tals, 
vaJsystemet, vallängdernas konstruktion och vem som har rätt att rösta. 

Vidare har utredningen konstaterat ett behov av internationellt 
överenskomna regler och normer, bl.a. för valövervakning. Härtill 
kommer att det föreligger en brist på opartiska instanser som alla parter 
kan känna förtroende för. 

Många av de organisationer som i dag ägnar sig åt valövervakning är 
egentligen tillkomna för andra uppgifter, t.ex. nationella parlament, och 
anser sig ha behov av ett mer professionellt organ för stöd och råd. 
Länder som genomgår en demokratisk omvandlig måste ofta bygga upp 
sin kompetens på skilda delar av valprocessen och skulle uppskatta en 
systematisk hjälp för detta. 

Det ligger i sakens natur att en pluralistisk demokrati också för 
samman aktörer med skilda mandat och roller: regeringar, parlament, 
enskilda organisationer och experter på valfrågor. Det finns i dag inget 
forum som gör det möjligt för alla dessa att samverka på sina egna 
villkor och mandat. 

FN uträttar en viktigt arbete på valområdet. Särskilt gäller detta 
insatser för att bilägga långvariga konflikter, såsom i Namibia och 
Kambodja. FN är en mellanstatligt organ, och regeringar är bara en av 
parterna i en val. FN:s generalsekreterare och hans medarbetare har 
också välkomnat och stött tanken på ett fristående institut och har lovat 
ett fortsatt stöd för ansträngningar att få ett sådant till stånd. 

Andra aktörer har skilda självvalda eller givna begränsingar. De är 
geografiskt eller geopolitiskt begränsade (t.ex Europarådet), sysslar med 
bara en viss del av den totala processen, har en bestämd politisk identitet 
(t.ex. Samväldet), eller är nationella, vilket i vissa lägen kan negativt 
påverka uppfattningen av deras trovärdighet. 

Utredningen finner mot denna bakgrund att det finns både ett belagt 
behov av ett nytt internationellt institut för stöd till valprocesser och ett 
betydande internationellt stöd för tanken att upprätta ett sådant institut. 

Institutet föreslås ägna sig åt tre huvuduppgifter: 
- Normativ och forskningsorienterad verksamhet; 
- Kapacitetsuppbyggnad, konsulttjänster och bistånd; 
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- Internationellt samarbete i form av erfarenhetsutbyte och valövervak
ning. 

Det föreslås att i institutets styrelse skall ingå företrädare för tre 
kategorier: finansiärer, internationella organisationer samt erfarna 
personer med olika professionell bakgrund och geografisk hemvist. 

Ministern för internationellt utvecklingssamarbete och mänskliga 
rättigheter har ställt sig bakom utredningen och dess slutsatser och 
rekommendationer och avser att i början av 1994 sammankalla en 
konferens för att formellt börja en process som avses leda till bildandet 
av ett valinstitut. 

Politiska partier 

Regeringen har under innevarande budgetår initierat ett analysarbete om 
möjligheterna och behovet av att kanalisera bistånd genom organ med 
anknytning till politiska partier. Utredningens resultat kommer att 
avrapporteras under våren 1994. 

UNICEF-kommitten 

Svenska UNICEF-kommitten, som är en statlig stiftelse, fungerar som 
nationell kommitte för FN:s barnfond (UNICEF). Nationella kommitteer 
finns i flertalet i-länder. Verksamheten regleras via ett s.k. samarbetsav
tal mellan UNICEF och de nationella kommitteerna. Med något undantag 
har de nationella kommitteerna formen av enskild organisation. Som 
aviserades i förra årets budgetproposition har en utredare tillsatts för att 
se över kommittens associationsrättsliga form. 

BISTÅNDSANSLAGEN M.M. 

Regeringens förslag i det följande innebär att det samlade biståndet för 
budgetåret 1994/95 uppgår till 13 360 miljoner kronor. Beloppet utgör 
en ökning med 400 miljoner kronor, i jämförelse med innevarande 
budgetår. Ökningen sker i enlighet med regeringens ambitioner att 
Sverige inom en femårsperiod åter avsätter en procent av BNI till 
internationellt utvecklingssamarbete. 

Den föreslagna ökningen av biståndsramen är i huvudsak jämnt 
fördelad över de olika anslagen. Sedvanlig pris- och löneomräkning har 
skett av myndigheternas förvaltningsanslag. En särskild utredare har 
tillsatts med uppdrag att utarbeta förslag om hur administrationen av 
biståndet kan rationaliseras och effektiviseras. Regeringen avvaktar 
utredarens förslag för att med dessa som grund senare kunna återkomma 
med förslag till omprioriteringar och besparingar inom biståndsför
valtningen. 

I enlighet med riksdagens beslut (prop. 1992/93:244, bet. 
1992/93:UU26, rskr. 1992/93:342) föreslås en ny struktur av anslagen 
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under littera c. Anslag m c 3. Andra biståndsprogram delas upp i 
anslagen C 4. Stöd till ekonomiska reformer och skuldlättnad, C 5. 
Utvecklingssamarbete genom Beredningen för internationellt tekniskt
ekonomiskt samarbete (BITS), C 7. U-Iandsforskning genom Styrelsen 
för u-Jandsforskning (SAREC), C 9. Näringslivsbistånd genom Styrelsen 
för internationellt näringslivsbistånd (SWEDECORP) och Swedfund 
lnternational AB och slutligen delar av C 13. Projektbistånd till vissa 
länder m.m.. Varje myndighets verksarnhetsanslag följs av dess 
administrationsanslag. Stöd till ekonomiska reformprogram och skuldlätt
nadsåtgärder slås samman med det importstöd som tidigare redovisats i 
några av programländernas s.k. landramar under anslaget III C 2. 
Utvecklingssamarbete genom SIDA till ett nytt anslag som kallas C 4. 
Stöd till ekonomiska reformer och skuldlättnad. Styrelsen för u-landsut
bildning i Sandö (Sandö U-centrum) har tidigare budgetår erhållit medel 
under två anslag. Dessa sammanförs nu till ett anslag så att även 
elevförmåner och utbildningsbidrag anslås under myndighetens ordinarie 
ramanslag. Ett nytt anslag föreslås och benämns C 13. Projektbistånd till 
vissa länder m.m. Hit har olika typer av insatser som inte naturligt hör 
hemma under något av de andra anslagen förts. 

De multilaterala bidragen under anslaget C 1. Bidrag till internationella 
biståndsprogram ökar med 146,6 miljoner kronor och uppgår till totalt 
3 295 miljoner kronor. Det totala multilaterala biståndet är dock större 
eftersom stora bidrag till internationella organisationer även ges från de 
andra anslagen inom biståndsramen. Sammantaget uppgår de svenska 
bidragen till ca en tredjedel av det totala svenska biståndet. 

Övergången till ny budgeteringsteknik för Sveriges bidrag till 
Internationella utvecklingsfonden (IDA) innebär att medel numera inte 
anslås förrän IDA drar på en skuldsedel. Detta medför att reserverade 
medel under anslagsposten för täckande av lagda skuldsedlar successivt 
minskar. Vid budgetårsskiftet utgjorde sålunda det totala skuldsedels
beloppet under anslaget drygt 4, 7 miljarder kronor medan reserverade 
medel för kommande utbetalningar uppgick till 3,3 miljarder kronor. Av 
den ingående reservationen på ca 940 miljoner kronor för övriga ändamål 
är allt utom drygt 70 miljoner kronor reserverat genom beslut eller 
utfästelser. 

Av medlen som budgeterats under tidigare år som täckning för 
skuldsedlar som utfärdats för IDA:s räkning men ännu ej utbetalats har 
regeringen efter riksdagens godkännande under budgetåret 1990/91 
beslutat att disponera 125 miljoner kronor för multilaterala insatser i 
Central- och östeuropa samt 220 miljoner kronor för katastrofinsatser, 
under budgetåret 1991/92 ytterligare 125 miljoner kronor för multi
laterala insatser i Central- och östeuropa samt under budgetåret 1992/93 
150 miljoner kronor för katastrofinsatser i f.d. Jugoslavien, utan att 
Sveriges åtaganden gentemot IDA inskränks. 

Anslaget C 2. Utvecklingssamarbete genom SIDA beräknas samman
lagt till 6 290 miljoner kronor. Då det importstöd som tidigare anslagits 
över detta anslag nu föreslås flyttas till ett nytt anslag blir det svårt att 
rättvisande informera om hur anslaget förändrats från föregående 
budgetår. Med en uppskattning att importstödet för budgetåret 1993/94 
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utgör ca 540 miljoner kronor av budgeterade medel innebär det att det 
föreslagna beloppet för 1994/95 skall jämföras med 6 159,5 miljoner 
kronor. Detta anslag föreslås därmed öka med 130,5 miljoner kronor. 

De outbetalda medlen under anslaget C 2. Utvecklingssamarbete 
genom SIDA uppgår till totalt 2 670 miljoner kronor. Hela denna 
reservation utom 270 miljoner kronor är intecknad genom utfä.stelser och 
avtal för olika projekt och program. En stor del av reservationerna 
hänför sig till landramarna och regionala stöd. För dessa anslagsposter 
har regeringen medgivit en rätt att utfästa belopp på upp till tre gånger 
anslagna medel för ett år. Denna budgeteringsteknik skapar förutsättnin
gar för långsiktighet i Iandsamarbetet 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 uppvisar en reservation på ca 
1 990 miljoner kronor. Av den totala reservationen hänför sig ca 190 
miljoner kronor till u-landsforskning genom SAREC där allt utom knappt 
50 miljoner kronor redan är intecknat för olika ändamål. V-krediter 
genom BITS uppvisar en reservation på ca 560 miljoner kronor vilken 
redan är intecknat. Regeringen anser att reservationen för u-krediter är 
rimlig för att tjäna som buffert mot svängningar i anslagsbelastningen. 
Tekniskt samarbete genom BITS uppvisar en reservation på ca 150 
miljoner kronor som uppstått på grund av förseningar och förändringar 
av insatsers genomförande. Av reservationerna om ca 100 miljoner 
kronor som SWEDECORP uppvisar är redan ca 60 miljoner kronor 
intecknade för olika ändamål. Reservationer på 775 miljoner kronor för 
stöd till ekonomiska reformprogram och skuldlättnadsåtgärder är redan 
helt intecknade för olika insatser. Reservationerna under anslagsposten 
projektbistånd till vissa länder är ca 100 miljoner kronor. Regeringen 
ämnar ta ett särskilt beslut om användandet av dessa medel. 

Utgifter för biståndsverksamhet, som i statsbudgeten belastar andra 
anslag än biståndsanslagen bör beaktas vid summeringen av det samlade 
biståndet. För budgetåret 1992/93 uppgår dessa utgifter till 902,8 
miljoner kronor varav 665 miljoner kronor hänför sig till avräkningar för 
vissa asylkostnader. 

Anslagsbelopp och anslagsbenärnningar framgår av nedanstående 
sammanfattande tabell. 
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Tabell 2 Biståndsanslagen 1991192-1994/95 (mkr)1 Prop. 1993/94:100 
Bilaga 4 

Anvisat Anvisat Anvisat Förslag Förändr. 

1991/92 1992/93 1993/94 1994/95 1993/94 

-1994/95 

C 1. Bidrag till inter- 3 319,4 3 566,1 3 148,4 3 295,0 146,6 

nationella biståndsprogram 

C 2. Utvecklingssarnarbete 7 300,0 7 517,0 6 699,5 6 290,0 -409,5 

genom Styrelsen för inter-

nationell utveckling (SIDA) 

C 3. Styrelsen för inter- 269,6 293,8 297,4 314,7 17,3 

nationell utveckling (SIDA) 

C 4. Stöd till ekonomiska 500,0 700,0 500,0 1 000,0 500,0 

reformer och skuldlättnad 

C 5. Utvecklingssarnarbete 815,0 110,5 

genom Beredningen för tekniskt-

ekonomiskt samarbete (BITS) 

Tekniskt samarbete och 315,0 324,5 304,5 

internationella kurser 

U-krediter 400,0 420,0 400,0 

C 6. Beredningen för inter- 14,6 18,7 20,6 20,7 0,1 

nationellt tekniskt-ekonomiskt 

samarbete (BITS) 

C 7. U-landsforskning genom 395,0 425,0 405,0 425,0 20 

Styrelsen för u-lands-

forskning (SAREC) 

C 8. Styrelsen för u-lands- 21,0 25,4 26,7 27,5 0,8 

forskning (SAREC) 

C 9. Näringslivsbistånd 135,0 -25 

genom Styrelsen för inter-

nationellt näringslivsbistånd 

(SWEDECORP) och Swedfund 

International AB 

Näringslivsfrämjande 125,0 160,0 135,0 

lnvesteringsfrämjande 24,5 25,0 25,0 

C 10. Styrelsen för inter- 34,4 35,5 29,0 -6,5 

nationellt näringslivsbistånd 

(SWEDECORP) 

C 11. Styrelsen för u-landsut- 54,9 23,0 24,9 32,3 0,3 

bildning i Sandö (Sandö 

U-centrum) 

Utbildningsbidrag och elevför- 6,8 7,1 7,1 

mån er 
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Anvisat Anvisat Anvisat Förslag Förändr. 
1991/92 1992/93 1993/94 1994/95 1993/94 

-1994/95 

C 12. Nordiska afrikainstitutet 5,7 6,0 5,5 6,1 0,6 

C 13. Projektbistånd till vissa 66,9 29,4 

länder m.m. 
Projektbistånd till vissa länder 200,0 40,0 20,0 
Utredningar m.m. 8,0 10,0 7,5 

Gäststipendie- och utbytes- 5,5 10,0 10,0 

program genom Stiftelsen 
Svenska Institutet 

Biståndskostnader som 206,0 188,9 215,0 237,8 22,8 

finansieras över andra huvud-
titlar eller anslag 
Avräkning för vissa asyl- 700,0 665,0 665,0 665,0 0 

kostnader 
Ofördelat belopp pga 7,4 
tekniska justeringar på 
myndigheternas förvaltnings-
anslag 

TOTALT: 13 871,0 14 460,0 12 960,0 13 360,0 

1 En ny anslagsstruktur föreslås för budgetåret 1994/95 varför tabellen inte blir 
helt jämförbar över åren 

Multilateralt utvecklingssamarbete 

Effektiviteten i det multilaterala systemet 

Inledningsvis har vi redovisat den värld av globala utmaningar och 
ömsesidigt beroende som allt tydligare avtecknar sig. Med denna 
utveckling som bakgrund växer sig behovet av väl fungerande 
internationella institutioner allt starkare. Sverige har som litet land alltid 
varit en stark anhängare av multilateralism, och inte minst verkat för ett 
starkt FN. Stödet för FN har varit såväl politiskt som finansiellt. FN:s 
utvecklingsarbete har erhållit stora svenska bidrag. Inom ramen för vårt 
bistånd kompletteras stöd direkt till s.k. programländer, annat bilateralt 
stöd samt stöd till direkta insatser genom enskilda organisationer av 
bidrag för utvecklingsändamål genom de multilaterala organen, främst de 
internationella finansieringsorganen såsom Världsbanken och de regionala 
utvecklingsbankerna, samt till FN:s olika fonder och program för 
utveckling. 

Vi har också redovisat att vi står inför en situation med ökade krav 
och stagnerande resurser internationellt. Kraven på ökad effektivitet och 
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framförallt på påvisbara resultat i allt bistånd ter sig som än mer 
angeläget mot denna bakgrund, oavsett om biståndet är multilateralt eller 
bilateralt. Hur man skall gå till väga för att nå detta syfte ter sig 
emellertid något annorlunda för det multilaterala biståndet jämfört med 
det bilaterala biståndet. De multilaterala organisationerna utmärks just av 
mångfalden av givare, och det skulle inte bli effektivt om var och en av 
dessa givare ställde egna och delvis disparata krav, och på ett ryckigt och 
oförutsägbart sätt påverkade verksamheten. Det handlar iställer om att 
skapa multilaterala institutioner som är starka och professionella, har hög 
integritet, väl definierade och avgränsade mandat och med tydliga styr
och finansieringsystem där just multilateralismen, dvs. det gemensamma 
åtagandet, står i förgrunden. Kraven på effektivitet måste självfallet vara 
centralt för organisationerna själva. De måste kunna redovisa resultat 
såväl kvalitativt som kvantitativt och göra relevanta utvärderingar för att 
lära av dessa. Verksamheten i fält skall därvid stå i fokus. Vårt agerande 
i multilaterala utvecklingsorgan styrs av strävan att utifrån våra egna 
biståndspolitiska mål och prioriteringar skapa förutsättningar för dessa 
institutioner att verka på ett effektivt sätt. Kraven på effektivitet från 
medlemsländerna måste således i första hand riktas mot organisationernas 
styrformer som ett medel för att effektivisera den faktiska verksamheten. 

Styrning och finansiering av multilaterala organ 

De styrformer som finns i de internationella finansieringsorganen, dvs. 
främst Världsbanken och de regionala utvecklingsbankerna, är i huvudsak 
ändamålsenliga och funk"tionella. I finansieringsorganens styrelser står 
verksamheten och dess resultat i centrum. Dessutom äger återkommande 
förhandlingar rum där givarna i ett sammanhang förhandlar om den totala 
volymen, sina individuella bidrag och organisationernas policyinriktning. 
Här finns därför en direkt koppling mellan finansieringen av verksam
heten och styrningen av densamma. 

Sverige och Norden har kunnat spela eri jämförelsevis stor roll och 
verkat pådrivande i policyfrågor på ett sådant sätt att verksamheten i 
dessa institutioner bedrivs i stor överenstämmelse med nordiska 
biståndspolitiska mål. Det nordiska inflytandet är betydelsefullt trots 
jämförelsevis små nordiska andelar vad avser finansiella bidrag. Särskilt 
viktigt ter sig detta inflytande på utformningen av IDA, Världsbankens 
fond för räntefri utlåning till de allra fattigaste länderna, där Sverige står 
för en finansiell andel om 2,62 % . Sverige har där aktivt bidragit till en 
utvecklad syn vad gäller t.ex. de sociala sektorernas roll, kvinnans 
betydelse i utvecklingsprocessen och vikten av miljömässigt sund 
utveckling som bedömningsgrund för verksamheten. 

För FN-systemet blir bilden mer komplicerad. De olika FN-organen 
har angelägna och viktiga mandat på områden som kapacitetsuppbyg
gande bistånd, miljöfrågor, bistånd riktat till kvinnor och barn, livs
medelsbistånd, bistånd till flyktingar och bistånd i katastrofsituationer. 
Som redovisats i tidigare budgetpropositioner har Sverige tillsammans 
med de övriga nordiska länderna genom Nordiska FN-projektet 
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analyserat FN:s biståndsverksamhet och påvisat hur FN-systemet 
successivt splittrats och marginaliserats. Denna utveckling har bl.a. 
inneburit att effektiviteten i den samlade verksamheten ibland är 
otillfredsställande. 

Den uppkomna situationen har i ett globalt perspektiv inneburit att ett 
vakuum vad gäller internationellt ledarskap i vissa viktiga utvecklings
politiska frågor uppstått. När FN-systemet därvidlag stagnerat, har 
Världsbanken, världens ledande utvecklingsorgan, trätt in med bistånds
analys och - åtgärder, medan FN-systemet i stort använt sina begränsade 
resurser till en mer splittrad och disparat projektverksamhet. Behovet av 
starka multilaterala institutioner för att lösa utvecklingsproblem av såväl 
global som nationell karaktär innebär emellertid att det finns utrymme för 
såväl FN som de internationella finansieringsorganen. Däremot måste 
arbetsfördelningen dem emellan klargöras så att deras kompletterande 
roller utnyttjas så effektivt som möjligt. 

Det är ett svenskt intresse att stärka FN på det ekonomiska och sociala 
området. För Sverige ter sig därför behovet av reformer i FN som ett 
angeläget krav. Det nordiska FN-projektet, som redovisades mer i detalj 
i de två senaste budgetpropositionerna hade till syfte att formulera förslag 
till förändringar för effektivisering och reformering av FN :s bistånds
verksamhet. 

Tidigare reformförsök inom det ekonomiska och sociala området har 
inte lett till några mer långtgående resultat. Trots många goda förslag har 
det under de senaste 20 åren varit svårt att rucka på den obenägenhet till 
förändringar som finns såväl bland medlemsländerna som inom FN
systemet. 

Nordiska FN-projektets slutrapport presenterades våren 1991. 
Förslagen i rapporten går i huvudsak ut på att styr- och finansierings
formerna för FN:s program och fonder skall reformeras. Bl.a. föreslås 
att ett internationellt utvecklingsråd skall bildas där riktlinjer skall 
diskuteras och läggas fast för FN:s samlade biståndsverksamhet. Vidare 
föreslås att mindre exekutiva styrelser skal_! inrättas för var och en av 
FN:s olika biståndsorganisationer i syfte att ersätta de nuvarande 
ineffektivt fungerande styrelserna. 

Nordiska FN-projektets slutrapport innehåller också förslag om hur 
finansieringsformerna för FN:s biståndsverksamhet bör förändras. Syftet 
med förslagen är att skapa en jämnare bördefördelning mellan givarna 
liksom en högre grad av förutsägbarhet och därmed ökad möjlighet till 
långsiktig planering av verksamheten. Den nuvarande formen med 
frivilliga bidrag föreslås kompletteras med två andra bidragsformer. Den 
första utgörs av reguljära bidrag från alla medlemsländer där hänsyn skall 
tas till betalningsförmågan. Den andra formen föreslås vara "förhandlade 
bidrag", vilket innebär att givarländerna samlat kommer överens om hur 
kostnaderna för den biståndsverksamhet som medlemsländerna beslutat 
om skall fördelas. 

Efter diskussioner i ECOSOC:s högnivåmöte juni 1991 kom de 
nordiska förslagen att gå in i en förhandlingsfas inom FN. Generalför
samlingen tillsatte hösten 1992 en arbetsgrupp med uppgift att lämna 
förslag till församlingen för hur FN:s biståndsverksamhet kan 
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reformeras. Efter ett drygt år av fcirhandlingar rattade församlingen i 
december 1993 beslut om reformer. 

Beslutet innebär ett genombrott för nya principer för FN:s bistånds
verksamhet som till stora delar bygger på Nordiska FN-projektets analys 
och förslag. De nordiska ländernas bestämda inriktning att nå beslut som 
innebär reella förändringar gav efter långa och mycket komplicerade 
förhandlingar slutligen resultat. 

Beslutet innebär att ECOSOC:s arbetsformer förändras. Under en del 
av ECOSOC skall ett årligt högnivåmöte hållas om FN:s samlade 
biståndsverksamhet. I enlighet med Nordiska FN-projektets förslag 
kommer då en diskussion att föras och riktlinjer ges för hur denna 
verksamhet skall drivas. Detta möjliggör att FN får en samlad policy och 
klarare prioriteringar för den ekonomiska och sociala verksamheten. 

En central del av beslutet är att de nuvarande styrelserna för FN:s 
program och fonder skall ersättas med mindre exek"Utiva styrelser. De 
nuvarande styrelserna består av ett 50-tal medlemmar samt observatörer. 
Detta betyder att 200-300 personer kan delta vid de möten som hålls en 
till två gånger per år. De nya exekutiva styrelserna skall bestå av 36 
medlemmar och inga observatörer. Styrelserna skall träffas regelbundet 
under året för att löpande styra verksamheten med utgångspunkt från de 
övergripande riktlinjer som ges av ECOSOC. Styrelserna skall inte som 
nu sammanträda i FN: s lokaler utan i respektive organs huvudkvarter. 

Genom beslutet om förändrade styrformer har ett första viktigt steg 
tagits för att få ett effektivare FN-bistånd. Det är ett grundläggande och 
avgörande steg för att stoppa fragmentiseringen av FN-biståndet liksom 
för att hejda den marginalisering som pågått under senare år. Det är 
också ett avgörande steg i en förändringsprocess som nu har inletts. 

Förändringsprocessen kommer att fortsätta under 1994. I beslutet 
uppmanas generalsekreteraren att utreda hur ett nytt finansieringssystem 
med i första han förhandlade bidrag kan utformas. Denna rapport skall 
vara färdig i april och förhandlingar om ett nytt finansieringssystem 
inledas i maj. 

Generalförsamlingens beslut innebär också att en översyn skall göras 
som underlag för diskussioner om fortsatta reformer. Bland annat skall 
översynen se om antalet representanter i de exekutiva styrelserna kan 
modifieras ytterligare. Översynen skall diskuteras vid ECOSOC:s 
högnivåmöte sommaren 1995 samt vid generalförsamlingen samma år. 

För att genomföra generalförsamlingens viktiga beslut krävs under den 
närmaste tiden en komplicerad process vad gäller styrelsearbetets taktiska 
utformning. I detta läge är det angeläget att Sverige tillsammans med de 
övriga nordiska länderna finner former för fortsatt aktivt agerande i dessa 
processer. Ett instrument i detta arbete är vår bidragsgivning, där våra 
höga andelar ger oss ett gynnsamt läge. För att fullt ut kunna nyttja detta 
instrument har regeringen en beredskap att periodicera utbetalningarna 
på grundval av takten och framstegen i det fortsatta reformarbetet. 
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Budgetering av internationellt förhandlade bidrag Prop. 1993/94: 100 
Bilaga 4 

Riksdagen har att ta ställning till årliga bidrag för de multilaterala 
biståndsorganisationerna. För vissa av dessa, nämligen Världsbanken och 
de regionala utvecklingbankerna, utgörs emellertid grundvalen för våra 
bidrag av åtaganden för perioder om flera år. Detta innebär att 
budgeteringen för dessa institutioner måste ske med viss framförhållning. 

Utlåningen via Världsbankens och de regionala utvecklingsbankernas 
utvecklingsgfonder finansieras genom bidrag från medlemsländerna, vilka 
i återkommande förhandlingar beslutar om påfyllnader av fondernas 
resurser. En sådan påfyllnad sträcker sig normalt över en tre- eller 
fyraårsperiod, och medlemsländerna fastställer vid förhandlingarna sina 
respektive bidrag för hela perioden, vilka sedan erläggs genom årliga 
bidrag. 

Budgetering av dessa bidrag har tidigare skett på så sätt att det i varje 
års budget anslagits en summa motsvarande det totala svenska årsbid
raget. Detta har sedan erlagts i form av en skuldsedel som deponerats i 
Riksbanken. Då organisationen begärt att få tillgång till medel har en s.k. 
dragning genomförts, vilket innebär att medlen dragits från summan på 
skuldsedeln. Dessa dragningar sker emellertid först då organisationen 
behöver resurser för utbetalningar till godkända projekt, varför de 
anslagna medlen förblivit outnyttjade under en följd av år. En betydande 
mängd outnyttjade medel härrörande från tidigare påfyllnader har på 
detta sätt kommit att byggas upp under anslaget C 1. Bidrag till 
internationella biståndsprogram. 

För IDA gäller sedan budgetåret 1991/92 en ny budgeteringsmetod, 
vilken innebär att regeringen inte längre anslår medel motsvarande det 
totala svenska årsbidraget, utan istället anslår summan av årets beräknade 
dragningar från lagda skuldsedlar. På detta sätt kommer de anslagna 
medlen att motsvara de medel som verkligen används för utbetalningar 
under året, och inga nya reserver byggs därför upp. Samtidigt minskar 
den existerande potten outnyttjade medel i ta_kt med att dragningarna från 
tidigare fondpåfyllnader, för vilka budgetering sken enligt de gamla 
principerna, fortsätter. 

Det är viktigt att understryka att systemförändringen inte i sig påverkar 
omfattningen av de svenska åtagandena gentemot IDA utan endast utgör 
en budgetmässig omfördelning över tiden. Anslagen fördelas över ett 
större antal år och medel till respektive påfyllnad anslås så länge som 
IDA:s dragningar från motsvarande skuldsedlar pågår. Därigenom måste 
medel anslås för dragningar från flera påfyllnader samtidigt. På sikt 
kommer årliga åtaganden och anslag för beräknade dragningar att ligga 
ungefär på samma nivå. 

Regeringen avser införa samma budgeteringssystem för de regionala 
utvecklingsfonderna (AfDF och AsDF) fr.o.m. nästa påfyllnad i 
respektive fond. Den fond som härnäst påverkas av ett sådant system
skifte är Afrikanska utvecklingsfonden. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att det nya budgeteringsssystemet 
har flera fördelar. För det första byggs inga nya reserver upp, samtidigt 88 
som den existerande mängden outnyttjade medel minskar i takt med att 



dragningarna från tidigare fondpåfyllnader fortsätter. Det ger också en 
sannare bild av den faktiska resursöverföringen till u-länderna, och ligger 
därmed i linje med en allmän strävan att inom biståndet avpassa 
tilldelningen av medel till utnyttjandet. 

Det nya systemet innebär därigenom att anslagen kan komma att 
fluktuera från år till år betydligt mer än vad som varit fallet i det tidigare 
budgeteringssystemet. Det är därför angeläget att se till budgetbeloppen 
över en flerårsperiod för att bedöma hur nivån på de svenska åtagandena 
gentemot fonderna förändras över tiden. 

Sverige driver, på basis av förslag i det nordiska FN-projektet, att ett 
system med förhandlade bidrag skall tillämpas också i FN-systemets 
operativa verksamhet. Den rapport generalsekreteraren skall presentera 
till generalförsamlingen i vår skall innehålla förslag om ett sådant 
system. Skulle ett sådant system genomföras i FN, får det på sikt 
konsekvenser för budgeteringen av bidragen också till berörda FN-organ. 

Multilateral upphandling 

De internationella organisationerna, med Världsbanken i spetsen, 
kommer enligt nyligen genomförda beräkningar att upphandla varor och 
tjänster till olika projekt för upp mot 300 miljarder dollar under resten 
av 1990-talet. På denna multilaterala marknad har svenska företag hittills 
haft begränsade framgångar. 

Frågan om näringslivets roll i utvecklingssamarbetet är för närvarande 
föremål för ett ökande intresse både internationellt och i våra nordiska 
grannländer. Såväl den amerikanska som den kanadensiska regeringen 
har gjort omfattande genomgångar av möjligheterna att öka näringslivets 
engagemang i både det bilaterala och det multilaterala utvecklingssam
arbetet. På närmare håll har Danmark sedan slutet på 1980-talet arbetat 
med en särskild aktionsplan för samverkan mellan det danska näringslivet 
och DANIDA. Norge har bl.a. fokuserat sina insatser på en samverkans
organisation för katastofbiståndet mellan staten, frivilligorganisationer 
och näringslivet, det s.k. NOREPS, där näringslivet står berett att med 
kort varsel leverera färdiga insatspaket inkluderande sjukvårdsenheter, 
förnödenheter och förläggningar. 

Under våren har Utrikesdepartementets handels- och u-avdelningar 
gemensamt börjat analysera hur den svenska andelen av upphandling på 
den multilaterala marknaden ska kunna öka inom ramen för gällande 
principer om obundet bistånd och internationella upphandlingsregler på 
området. Projektet ska kartlägga och analysera dels efterfrågan - den 
multilaterala marknadens behov, dels utbudet - vad den svenska 
resursbasen kan leverera av varor och tjänster samt hur efterfrågan och 
utbud bättre kan knytas samman genom mer offensiva, koordinerade och 
strategiska främjandeinsatser av företagen med hjälp av Utrikesdeparte
mentet, Exportrådet med flera. 

Projektets uppläggning och preliminära slutsatser beskrivs närmare i 
det inledande avsnittet under rubriken "Utredningar, utvärdering och 
fördjupat analysarbete". 
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På efterfrågesidan är det främst tre huvudfrågor som behöver besvaras: 
Den multilaterala marknadens volym; vad som upphandlas; och hur 
upphandlingen sker. Vad gäller utbudssidan - den svenska resursbasen -
har bara omkring hundra företag under senare år visat ett mer eller 
mindre aktivt intresse för den här marknaden. Fyra eller fem klassiska 
namn inom svensk exportindustri svarar för upp till 80 procent av 
leveranserna. Sämst lyckas svenska konsultföretag. Mot denna bakgrund 
kommer en närmare kartläggning av den svenska resursbasens potential 
för leveranser till den multilaterala marknaden också att genomföras. 

Sverige arbetar internationellt för en konkurrensneutral ordning för 
överföring av kapital, varor och tjänster till angelägna projekt och 
program i u-länder och före detta statshandelsländer. Det innebär 
emellertid inte att Sverige bara har att ställa betydande resurser till 
utvecklingsbankernas och FN:s förfogande. 

Utgångspunkten för projektet är att Sverige har mer att bidraga med 
till u-ländernas utveckling än bara finansiella resurser. Former bör därför 
skapas för att mer aktivt främja hela den svenska exportbasens stora och 
långsiktigt uppbyggda kunnande om bland annat projektverksamhet i u
världen. I första hand faller det på de svenska företagen att bli mer 
aktiva. Men eftersom utvecklingsbankerna är en blandning av mellanstat
liga organisationer och banker med marknadsmässiga avkastningskrav bör 
upphandlingsfrågorna hanteras i samverkan mellan statliga myndigheter 
och näringslivet. 

Mer aktiva främjandeåtgärder bör således kunna ske både på företags
nivå och statlig nivå. Projektet avser ta ett helhetsgrepp på dessa ganska 
komplicerade frågor. Svårigheten är att många visserligen har kunskap 
om de multilaterala organisationerna, om den svenska resursbasen och 
om främjandeorganisationen men få har överblick över alla dessa tre 
områden. Det är vad som synes krävas för att lyckas på den multilaterala 
marknaden. 
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C 1. Bidrag till internationella biståndsprogram 

1992/93 

1993/94 
1994/95 

Utgift 
Utestående 
skuldsedlar 
Anslag 
Förslag 

3 701 833 837 

4 747 376 933 
3 148 404 000 
3 295 000 000 

Reservation 
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Tabell 3. Bidrag till internationella biståndsprogram budgetåren 1993/94 och 

1994/95 (mkr) 

Ans lagspost/delpost 1993/94 1994/95 Förändring 

Anslag Förslag (mkr) 

( mkr) (mkr) 

FN:S EKONOMISKA OCH SOCIALA VERKSAMHET I FÄLT 

FN:s utvecklingsprograrn (UNDP) 

varav 
- ordinarie bidrag 560 570 10 

- FN:s kapitalutvecklingsfond (UNCDF) 40 40 0 
FN:s befolkningsfond (UNFPA) 140 140 0 
FN:s barnfond (UNICEF) 350 350 0 
Världslivsmedelsprograrrunet (WFP) 270 270 0 
FN:s hjälporganisation för 

palestinaflyktingar (UNRWA) 130 146 16 
FN:s flyktingkommissarie (UNHCR) 235 275 40 
UNCTAD/GATT:s internationella 

handelscentrum (ITC) 20 15 -5 
Narkotikabekämpning genom FN-systemet 53 50 -3 

SUB TOTALT 1 798 1 856 58 

INTERNATIONELLA FINANSIERINGSORGAN 

Världsbanksgruppen 

varav 
- Internationella 

utvecklingsfonden (IDA) 500 625 125 
- Internationella 

finansieringsbolaget (IFC) 14 14 0 

Delsumma 514 639 125 

Regionala utvecklingsbanker 

varav 
- Afrikanska 

utvecklingsbanken (AfDB) 0 0 0 
- Afrikanska 

utvecklingsfonden (AfDF) 321 0 -321 91 



Anslagspost/delpost 1993/94 1994/95 
Anslag Förslag 

( mkr) (mkr) 

- Asiatiska 

utvecklingsbanken (AsDB) 0 0 
- Asiatiska 

utvecklingsfonden (AsDF) 0 115 
- Interamerikanska 

utvecklingsbanken (IDB/FSO) 0 18 

Delsumma 321 133 

övriga utvecklingsfonder 

varav 
- Nordiska utvecklingsfonden (NDF) 62 105 
- Internationella jordbruks-

utvecklingsfonden (IFAD) 0 0 

Delsumma 62 105 

SUB 1UfALT 897 877 

ÖVRIGT 

- Miljöinsatser 45 150 
- Internationella familje-

planeringsfederationen (IPPF) 89 89 
- Internationella sjöfurtsuniversitetet 

(WMU) 18 18 
- Multilaterala biträdande experter m.m 55 62 
- FN-aktioner för fred och återuppbyggnad 150 150 
- Övriga insatser 96 93 

SUB 1UfALT 453 562 

SUMMA 3 148 3 295 

FN:s ekonomiska och sociala verksamhet i fält 

FN:s utvecklingsprogram (UNDP) 

Anslag 1993/94 
Förslag 1994/95 
varav 
Ordinarie bidrag till UNDP 
FN:s kapitalutvecklingsfond (UNCDF) 

600 000 000 
610 000 000 

570 000 000 
40 000 000 
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(mkr) 

0 

115 

18 

-188 

43 

0 

43 

-20 

105 

0 

0 
7 
0 

-3 

109 

147 

92 



FN:s utvecklingsprogram (UNDP) skall vara FN-systemets centrala organ 
för finansiering och samordning av teknisk.1 bistånd. UNDP ger råd och 
finansierar insatser inom alla samhällssektorer. UNDP har program i 174 
länder och territorier med tyngdpunkt i de fattigaste u-länderna. 87 
procent av UNDP:s resurser fördelas till länder med en per capita 
inkomst på högst 750 dollar. 

UNDP har en viktig uppgift i att stödja mottagarländernas kompetens
utveckling liksom att samordna FN:s biståndsverksamhet på landnivå. 
UNDP:s verksamhet är dock allt för splittrad på projekt inom olika 
sektorer. Externa experter engageras istället för att inhemsk kapacitet 
utvecklas. UNDP har inte kunnat fullfölja sin samordnande uppgift på ett 
tillfredsställande sätt. Med en begränsad budget har inte UNDP heller 
kunnat bli den centrala finansieringsmekanism som det en gång var tänkt 
att UNDP skulle vara. 

Från svensk sida har betonats att UNDP måste fokusera sin verksam
het och att i ännu större utsträckning stödja kompetensutveckling och 
institutionsbyggande i de fattigaste länderna. 

Regeringen har tidigare betonat vikten av en effektivare samordning 
av FN-systemets biståndsinsatser. UNDP har en viktig uppgift att 
tillsammans med andra FN-organ utveckla samordningen på landnivå så 
att FN:s samlade insatser formas så effektivt som möjligt. I detta arbete 
måste mottagarländerna spela en avgörande roll. Mottagarländerna bör 
i större utsträckning själva ta ansvaret för att genomföra utvecklingsin
satser liksom för att samordna det externa biståndet. Regeringen anser att 
UNDP har en strategisk roll i att utveckla insatser som leder till hållbar 
mänsklig utveckling. 

År 1993 presenterade UNDP för fjärde gången årsrapporten om 
mänsklig utveckling (Human Development Report). UNDP har genom 
rapporten lagt grunden för ett instrument som på ett mångsidigt sätt kan 
mäta begreppet mänsklig utveckling. Ett annat exempel på hur UNDP 
utvecklar sin analytiska kompetens är den studie som gjorts om tekniskt 
samarbete, "Rethinking Technical Cooperation". Det är viktigt att UNDP 
fortsätter att utveckla sitt analytiska arbete för an kunna spela en mer 
aktiv och pådrivande roll i den internationella utvecklingsdebatten och i 
utvecklingen av det internationella ekonomiska och sociala samarbetet. 

En av UNDP:s viktiga uppgifter är att stödja u-ländernas kapacitets
uppbyggande inom miljöområdet. UNDP är ett av de organ som 
genomför projekt finansierade av den globala miljöfaciliteten (GEF). 
Sverige driver också aktivt att miljöfrågorna skall vara en viktig del av 
UNDP:s reguljära arbete. 

UNDP har påbörjat verksamhet i Central- och Östeuropa samt i OSS. 
Sverige har i detta sammanhang betonat att FN-systemets komparativa 
fördelar måste tydliggöras i förhållande till bilaterala och andra multi
laterala biståndsgivare. Vidare understryks an UNDP:s landrepresentan
ter skall ha en nyckelroll för väl samordnade FN-insatser i respektive 
land. 

UNDP spelar också en viktig roll i FN:s katastrofarbete. UNDP:s 
huvuduppgift är dock återuppbyggnad efter en katastrof och an se till att 
akuta katastrofinsatser förenas med åtgärder som leder till varaktig 
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utveckling 
UNDP:s nye chef har markerat att organisationens arbete skall 

renodlas och effektiviseras. Arbetet skall i högre utsträckning inriktas på 
policyfrågor liksom på hållbar mänsklig utveckling. Samarbetet med 
andra FN-organ skall förbättras och samarbetet med Världsbanken och 
de regionala utvecklingsbankerna fortsätta att utvecklas. Den nye UNDP
chefen har satt igång en omfattande översyn av såväl den interna 
administrationen som av fältverksamheten. Regeringen stödjer den nye 
UNDP-chefens ambitioner. Men om större och nödvändiga förändringar 
skall kunna genomföras måste såväl styr- och finansieringsformerna som 
personalpolitiken reformeras. Ett nytt finansieringssystem som innebär 
att givarna gemensamt förhandlar om bidragen måste införas liksom en 
liten exekutiv styrelse som kontinuerligt ger riktlinjer för hur verksam
heten skall utformas. I personalpolitiken bör kompetens och personalut
veckling starkare betonas. 

Sverige har sedan länge tillhört en av de största givarna till UNDP. 
Genom minskningar i biståndsbudgeten samt kronans minskade värde i 
förhållande till dollarn blev Sverige 1993 den sjunde största bidrags
givaren. Regeringen föreslår att Sveriges bidrag för nästa budgetår ökar 
med 10 miljoner kronor. Ett ökat stöd är motiverat för att stödja det 
positiva reformarbete som drivs inom UNDP. UNDP har en central och 
viktig uppgift i arbetet att stärka och vidareutveckla FN:s ekonomiska 
och sociala verksamhet. Regeringen föreslår att Sveriges bidrag till 
UNDP beräknas till 570 miljoner kronor för nästa budgetår. 

FN:s kapitalutvecklingsfond (UNCDF) ger finansiellt och tekniskt bistånd 
till små eller mindre investeringsprojekt som gynnar den lokala 
företagsamheten i de minst utvecklade länderna. Verksamheten är 
inriktad på att stödja marknadsekonomisk utveckling. Fondens verksam
het har visat sig vara ett viktigt komplement till UNDP:s tekniska bistånd 
och till de större projekt som utvecklingsbankerna stödjer. 

Sverige är en av de större bidragsgivarna till fonden. Regeringen 
förordar att bidraget för budgetåret 1994/95 beräknas till oförändrade 40 
miljoner kronor. 

FN :s befolkningsfond (UNFPA) 

Anslag 1993/94 140 000 000 
Förslag 1994/95 140 000 000 

Målen för UNFPA:s verksamhet växte fram ur en internationellt omfattad 
medvetenhet om befolkningsfrågans vikt. Att bistå u-Iänderna att bygga 
upp en egen kunskap och kapacitet för att möta de växande behoven på 
befolkningsområdet var, och är ett övergripande mål. Kunskapsspridning 
om de sociala, ekonomiska och ekologiska konsekvenserna av en 
befolkning i obalans med resurserna är också av avgörande betydelse i 
såväl i- som u-Iänder. UNFPA:s samordnande roll inom FN-systemet är 
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naturlig och given. 
Sveriges aktiva engagemang i denna fråga har manifesterats ända sedan 

50-talet. Sambanden mellan befolkningens storlek, kvinnans ställning och 
en hållbar utveckling har av oss framhållits som särskilt relevanta. En 
ökad fokusering på fältorientering har också betonats. 

Svårigheterna att mäta organisationens framgång i relation till de ovan 
angivna målen är avsevärda. Frågans karaktär är av den arten att den inte 
med lätthet kan avläsas i siffror och diagram. Fondens egen årsrapport 
är också svår att penetrera och ger en relativt glättad och problemfri bild. 
Fondens tolkning av de fastlagda målen speglar en bild av hur befolk
ningsproblematiken framställdes som ett resultat av Mexico-konferensen 
1984. Hälsoperspektivet med särskild hänsyn till tillgången till preventiv
medel blir alltför dominant. UNFPA:s ökande decentralisering av 
verksamheten är emellertid positiv. 

Sverige har inför 1994 års FN-konferens om befolkning och utveckling 
framhållit vikten av ett helhetsperspektiv. Regeringen redogör i inJed
ningsavsnittet till littera C för sin syn i denna fråga. 

UNFPA:s styrelse gav 1993 exekutivdirektören i uppgift att till 
styrelsemötet 1995 lägga fram förslag om fondens programprioriteringar 
och dess framtida inriktning. Förslagen skall baseras på synpunkter både 
från styrelsen och rekommendationer från den internationella konferen
sen. Reformer av FN:s verksamhet på det ekonomiska och sociala 
området är av stor betydelse även för UNFPA:s fortsatta verksamhet i 
enlighet med det ursprungliga mandatet, nämligen att bistå u-länderna att 
bygga upp sin egen kapacitet. 

Regeringen förutser ett ökande behov av den verksamhet som UNFPA 
bedriver, både som pådrivare inom FN-systemet och i relation till 
medlemsländerna. Den kommande konferensen kommer att visa i vad 
mån mandatet skall förändras eller omtolkas. En ökande betoning på de 
nyckelfrågor som vi tidigare redovisat är härvid av vikt för storleken på 
det svenska bidraget. Regeringen föreslår att bidraget till UNFPA 
beräknas till 140 miljoner kronor för budgetåret 1994/95. 

FN:s barnfond (UNICEF) 

Anslag 1993/94 350 000 000 
Förslag 1994/95 350 000 000 

Det internationella barnåret 1979 blev början till en delvis ny era för 
FN:s barnfond. UNICEF insåg tidigt att kvinnors ställning och livsvillkor 
är nära förbundet med barns möjligheter till utveckling. Förutom att bistå 
på det materiella planet fick organisationen nu en viktig roll som 
opinionsbildare. Syftet var att barn och kvinnors behov skulle beaktas i 
alla frågor. Under 1980-talet, då många länder, inte minst i Afrika, 
började genomföra strukturanpassningsprogram blev detta av speciell vikt 
för UNICEF. Innevarande årtionde inleddes med tillkomsten av 
konventionen för barnets rättigheter och barntoppmötet. Uppföljningen 
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av barntoppmötet har resulterat i att flertalet länder i världen engagerat 
sig i att ta fram nationella handlingsplaner för att förbättra barnens 
livsvillkor. Sverige har varit en drivande kraft både vad gäller initiativet 
till barntoppmötet och dess uppföljning och till barnkonventionen och 
dess ratificering samt genomförandet. 

En genomgående arbetsmetodik för UNICEF är att sätta kvantitativa 
mål för verksamheten. Som exempel kan nämnas det "historiska målet" 
att vaccinera 80 procent av jordens barn, vilket uppnåddes 1991. Det är 
dock lika viktigt att parallellt arbeta för att framgångarna blir varaktiga 
och ej helt beroende av "utomstående" assistans, genom att i högre grad 
involvera och föra över ansvaret till myndigheter och organisationer på 
nationell nivå. 

En övergripande utvärdering av fondens arbete 1991/92 visade på en 
rad strategiska val som UNICEF måste göra för att kunna verka som en 
effektiv och ändamålsenlig organisation även i framtiden. Utvärderingen 
pekade bl.a. på vikten av att kvinnan involverades i hela utvecklingsarbe
tet, och inte "bara" när hon är föremål för en insats. I en värld av 
ökande krav på resultat och hårdnande konkurrens om bidrag framstår 
behovet av att klart definiera verksamhetens mål och arbetsmetodik, 
framförallt mot bakgrund av organisationens multikulturella karaktär, 
som en absolut nödvändighet. 

Under senaste tioårsperioden har omfattningen av verksamheten mer 
än fördubblats. Insatserna har dessutom utökats till nya sektorer och till 
större målgrupper inklusive kvinnan i alla hennes roller och i vissa fall 
mannen. Organisationen har dock inte i samma takt anpassats till de nya 
uppgifterna eller förväntningarna. Trots att UNICEF, i jämförelse med 
andra FN-organ, lyckas förhållandevis bra med genomförandet av 
program och framförallt som opinionbildare, uppfylls inte de svenska 
kraven på insyn och rapportering i verksamheten. Det snabbt ökade 
ansvaret för insatser i katastrofområden har också ställt UNICEF:s 
arbetssätt och personalstrUktur på sin spets. För att få lämpliga former 
för en konstrUktiv dialog mellan sekretariatet och medlemsländerna har 
Sverige för UNICEF vid flera tillfällen betonat vikten av framsteg i den 
nu pågående reformprocessen. 

Under kommande arbetsår är det av särskild vikt att följa barnfondens 
utveckling vad gäller den snabbt växande rollen i katastrofinsatser. 
Befolkningsfrågan är förmäl för en intensiv debatt i UNICEF. Sverige 
välkomnar en bredare syn på befolkningsområdet samt intensifierade 
insatser för att mildra effekterna av HIV/AIDS. 

Det finns ett nära samband mellan kvinnor och barns utbildningsnivå 
och hela familjens levnadsvillkor inbegripet hälsostatus, inkomstnivå, 
möjlighet att tillvarata sina rättigheter etc. I detta och andra sammanhang 
är det en viktig uppgift att försöka tillgodose det generella behovet av 
utbildning. Sverige stödjer därför ökade insatser på utbildningsområdet 
och då särskilt med betoning på utbildning för flickor och kvinnor. 
Sverige vill se att kvinnors, såväl som mäns, roller och delaktighet 
uppmärksammas i all programverksamhet. Fonden har en fortsatt viktig 
roll i sitt normativa arbete, framförallt vad gäller barnets rättigheter. 

Mot bakgrund av UNICEF:s breda verksamhetsfält har det svenska 
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bidraget till organisationen utvecklats i tre riktningar; ett fortsatt stort Prop. 1993/94: 100 
basbudgetstöcl, en växande stöcl via SIDA:s landprogram och ett växande Bilaga 4 
stöcl för katastrofinsatser. Det svenska totala stödet till UNICEF uppgick 
1992/93 till 765 miljoner kronor. 

Med stöd av resonemanget kring UNICEF:s framtida inriktning och 
utveckling föreslår regeringen att det svenska basbudgetstödet skall utgå 
med 350 miljoner kronor. 

Världslivsmedelsprogrammet (WFP) 

Anslag 1993/94 
Förslag 1994/95 

270 000 000 
270 000 000 

Världslivsmedelsprogrammet, WFP, ansvarar för livsmedelsbistånd till 
FN:s katastrofverksamhet, till flyktingar under FN:s flyktingkommisaries 
mandat till utvecklingsprojekt där livsmedel kan utgöra en delkomponent. 
Idag kanaliseras ca 25 % av världens totala livsmedelsbistånd genom 
WFP. 

Det finns alltid en risk att livsmedelsbistånd kan få negativa verk
ningar, bl.a. på känsliga lokala marknader i u-länder. Risken är särskilt 
stor vid katastrofer, då ofta mycket stora mängder mat är i omlopp. Det 
är av yttersta vikt att livsmedelsbistånd ges utifrån kunskap och 
kompetens och att samordning sker, speciellt vid katastrofer. Livsmedels
bistånd får inte ges på så sätt att lokala och regionala produktions- och 
handelsmönster slås ut. 

Sverige verkar för att WFP:s andel av världens sammanlagda 
livsmedelsbistånd skall bli större samt för att WFP skall kunna spela en 
mer aktiv roll för att lindra verkningarna av katastrofer av olika slag. 
Sverige driver också att WFP skall fungera som ett forum för policydia
log i livsmedelsbiståndsfrågor. 

WFP har en stor och väl fungerande organisation för transporter och 
logistik. Flera stora givare väljer att använda sig av WFP också för sitt 
bilaterala livsmedelsbistånd. WFP behöver dock förbättra och utveckla 
sin projektverksamhet, främst på utvecklingsområdet. 

Sedan 1986 har WFP mer än fördubblat sin omsättning som idag 
uppgår till närmare 2 miljarder US dollar per år. Ökningen beror främst 
på det ökande antalet katastrofer i världen samt att man sedan 1992 från 
UNHCR övertagit ansvaret för livsmedelsbiståndet till världens 
flyktingar. Dessa två områden har ökat från 10 % till 60 % av den totala 
verksamheten. Organisationsstrukturen har dock inte förändrats och 
byggts ut i samma utsträckning som den operativa verksamheten och 
organisationen står därför idag inför strukturella problem. En ny policy 
som är anpassad till den nya verksamheten behöver utvecklas. Fördelning 
av personalresurser, beslutsmekanismer, budgethantering, och redovis
ningssystem behöver ses över. Sverige har som medlem i WFP:s 
styrelse, tillsammans med bl.a. övriga nordiska länder, drivit att en 
diskussion om dessa frågor skall äga rum vilket kommer att ske under 97 



1994. Resultatet av denna diskussion påverkar Sveriges framtida hållning 
till WFP. 

Inom ramen för 1986 års konvention om livsmedelshjälp (Food Aid 
Convention, FAC) har medlemsländerna åtagit sig att ge bidrag som 
sammanlagt motsvarar 7 ,5 miljoner ton spannmål per år. Det konven
tionsbundna svenska årsbidraget motsvarar 40 000 ton vete inkl. 
kostnader för administration och frakt och lämnas genom WFP. 

Regeringen anser att livsmedelsbiståndsfrågoma och WFP kommer att 
spela en fortsatt stor roll, främst i ljuset av det stora antalet katastrofer. 
Sverige kommer att behöva ägna särskild uppmärksamhet åt att aktivt 
delta i den förestående policydiskussionen om WFP:s framtida verksam
het. Regeringen föreslår ett bidrag till WFP om totalt 270 miljoner 
kronor. I denna summa ingår det svenska årsbidraget till Food Aid 
Convention motsvarande kostnaden för 40 000 ton vete. 

FN:s bjälporganisation för palestinaflyktingar (UNRWA) 

Anslag 1993/94 130 000 000 
Förslag 1994/95 146 000 000 

FN:s hjälporganisation för palestinaflyktingar (UNRWA) skapades av 
FN:s generalförsamling 1949 och startade sin verksamhet i maj 1950. 
UNRWA:s mandat har förlängts efterhand, senast 1992 då generalför
samlingen beslutade om förlängning till den 30 juni 1996. UNRWA:s 
uppgift är att ge utbildning, hälsovård och social service för palestinska 
flyktingar på Västbanken, i Gaza, Libanon, Syrien och Jordanien. 
Palestinska flyktingar är de personer som lämnade Palestina vid staten 
Israels tillkomst samt de som blev flyktingar efter junikriget 1967. 
Genom att barn och barnbarn ärver sina föräldrars flyktingstatus har 
mandatet kommit att omfatta ca 2,8 miljoner palestinier registrerade hos 
UNRWA. Ca en tredjedel av dessa befinner sig i flyktingläger. 

UNRWA har ett gott anseende i givarsamfundet som en kostnads
effektiv och väl fungerande organisation. Detta gäller särskilt den 
operativa verksamheten. Avtalet den 13 september om ett ömsesidigt 
erkännande mellan PLO och Israel förändrar dock förutsättningarna för 
UNRWA:s arbete. Tills dess att ett fungerande palestinskt självstyre 
etablerats kommer UNRWA att spela en nyckelroll i fredsprocessen, dels 
som "kommunal förvaltning" för främst utbildning och hälsovård, dels 
som en av kanalerna för det internationella bistånd som syftar till att 
snabbt förbättra palestiniernas levnadsvillkor. I ljuset av den nya 
utvecklingen är det naturligt att UNRWA:s verksamhet nu integreras i en 
sammahållen administration för samtliga palestinier. 

UNRWA kommer även i fortsättningen att ha en viktig uppgift för de 
palestinska flyktingar som inte befinner sig på Västbanken eller i Gaza. 
UNRWA:s roll som utvecklingsorganisation och inte bara som humanitär 
organisation bör lyftas fram i syfte att bryta det beroende av bistånd som 
många flyktingar har efter många år av internationell hjälp. 
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På samma sätt som andra FN-organ saknar UNRWA ändamålsenliga 
styr- och finansieringsfonner. Det ter sig emellertid inte lämpligt att 
driva sådana frågor för UNRWA:s del för närvarande. 

Fredsprocessen mellan Israel och PLO förtjänar ett starkt inter
nationellt stöd. Behoven av uppbyggnad och förstärkning av de sociala, 
ekonomiska, infrastrukturella, administrativa och demokratiska struk
turerna motiverar ett omfattande svenskt bistånd. UNRWA är en viktig 
kanal för detta bistånd. Andra kanaler är SIDA, BITS och SWEDECORP 
samt enskilda organisationer.Regeringen föreslår att bidraget till 
UNRWA utgår med 146 miljoner kronor för budgetåret 1994/95. 

FN :s Oyk-tingkommissarie (UNHCR) 

Anslag 1993/94 
Förslag 1994/95 

235 000 000 
275 000 000 

I enlighet med 1951- års flyktingkonvention och 1967- års tilläggs
protokoll är UNHCR:s uppgift att ge skydd och bistånd till personer som 
flyr undan bl.a. politisk och religiös förföljelse, samt att medverka till 
långsiktiga lösningar på flyktingarnas situation. Det ursprungliga 
mandatet har dock successivt utvidgats genom såväl tillkomsten av 
regionala överenskommelser (OAU-konventionen och Cartagena
deklarationen) som ett ökat antal s.k. komplexa katastrofer och därmed 
uppkomsten av stora flyktingströmmar såväl inom ett lands gränser som 
mellan länder. Genom denna utveckling har UNHCR kommit att bli ett 
av de största och viktigaste FN-organen inom katastrofområdet. 

Från svensk sida har vi särskilt framhävt den roll UNHCR bör ha när 
det gäller att medverka till att förhindra uppkomsten av flyktingström
mar. På lång sikt måste grundorsakerna till flykt angripas genom 
utvecklingsinsatser och genom en ökad inriktning på insatser som ökar 
respekten för de mänskliga rättigheterna i världen. I ett kortare 
perspektiv är det nödvändigt att genom närvaro av t.ex. FN-personal 
minska risken för övergrepp mot civilbefolkningen. Detta kan endast ske 
genom en ökad samverkan mellan UNHCR och övriga organ inom FN 
samt FN:s kommission för de mänskliga rättigheterna. 

Trots det omfattande mandat som UNHCR idag i praktiken har, är det 
sannolikt ett av de FN-organ som mest framgångsrikt har lyckats att 
infria de mål som har uppställts av medlemsländerna. Viss skillnad i 
måluppfyllelse mellan olika delar av mandatet föreligger dock. När det 
gäller skydd och hjälp till flyktingar enligt 1951-års konvention uppfyller 
UNHCR väl sina åtaganden. Sökandet efter varaktiga lösningar har hög 
prioritet för flyktingkommissarien och i enlighet med svenska ståndpunk
ter strävar UNHCR efter att medverka till att även underlätta flyktingar
nas integration i hemlandet. Liksom inom katastrofområdet krävs det 
dock ett närmare samarbete mellan de olika FN-organen, främst UNDP 
och UNICEF, bilaterala biståndsgivare och enskilda organisationer för 
att detta arbete skall bli fullt ut framgångsrikt. 
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Sverige har vid upprepade tillfällen krävt att UNHCR inom katastrof
området utvidgar och stärker sitt samarbete med övriga relevanta FN
organ. Detta gäller framförallt vid s.k. komplexa katastrofer som kräver 
samlade insatser från flera FN-organ. UNHCR måste otvivelaktigt ta ett 
större ansvar för att FN skall kunna uppträda på ett samordnat och 
effektivt sätt. I sina egna katastrofinsatser är dock UNHCR förhål
landevis snabba och effektiva. 

I tak."t med att nya ansvarsområden har pålagts flyktingkommissarien 
har även verksamheten utvecklats mycket snabbt. Under den senaste 
fyraårsperioden har omsättningen ökat från 544 miljoner US dollar 1990 
till 1 373 miljoner US dollar 1993. Operationen i framför allt det forna 
Jugoslavien, där UNHCR av generalsekreteraren har givits en ledande 
roll för de humanitära insatserna, har utsatt organisationen för stora 
påfrestningar. Sannolikt bör inte UNHCR:s verksamhet utvidgas utanför 
det ovan nämnda utvidgade mandatet under de närmaste åren. Kon
solidering snarare än expansion bör känneteckna arbetet. Den ad
ministrativa kapaciteten måste stärkas och nya former för att anpassa 
organisations-, programmerings- och personalstrukturen till den 
existerande verksamheten måste sökas. 

Liksom inom katastrofområdet är det angeläget att UNHCR ökar sina 
ansträngningar att samverka med övriga relevanta FN-organ för att möta 
internftyktingproblematiken, ansträngningarna att angripa grundorsakerna 
till flykt samt integrationen av återvändande flyktingar i sina hemländer. 
Under det kommande budgetåret blir det av central betydelse för 
flyktingkommissarien att tillsammans med medlemsländerna identifiera 
UNHCR:s prioriterade verksamhetsområden i relation till övriga FN
organ. Här kan och bör Sverige spela en ledande roll. 

Frågor relaterade till migration och flyktingar blir allt viktigare och 
behovet av den typ av verksamhet som UNHCR bedriver ökar. En 
samlad bedömning av organisationens effektivitet och den vikt Sverige 
fäster vid dessa frågor samt organisationens viktiga mandat i konfliktom
råden och då särskilt Bosnien, visar att det är angeläget att det svenska 
bidraget även fortsättningsvis bibehålls på en hög nivå. 

Mot denna bakgrund beräknar regeringen det svenska bidraget till 
UNHCR till 275 miljoner kronor för budgetåret 1994/95. 

UNCTAD/GATT:s internationella handelscentrum (ITC) 

Anslag 1993/94 
Förslag 1994/95 

20 ()()() ()()() 
15 ()()() ()()() 

ITC är FN-systemets operativa organ för handelsfrämjande åtgärder till 
förmån för u-länderna. Det erhåller sina finansiella resurser dels från 
UNCTAD och GATT för den administrativa budgeten, dels från UNDP 
och enskilda bidragsgivare för särskilda projekt. Sverige har traditionellt 
varit den största bilaterala bidragsgivaren. Styrelsen för internationellt 
näringslivsbistånd (SWEDECORP) har det samordnande ansvaret för 
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beredning och uppföljning av de projektmedel som Sverige ställer till 
ITC:s förfogande. 

I syfte att minska andelen öronmärkta bidrag inledde Sverige under 
1991 en diskussion inom ITC om dess framtida struktur och organisation 
i enlighet med reformtankarna inom det nordiska FN-projektet. Ett 
svenskt förslag att inrätta en rådgivande kommitte för bättre styrning av 
verksamheten samt att etablera en global bidragsfond godtogs i princip. 
Emellertid har ITC:s chefspost varit obesatt sedan januari 1992, vilket 
gjort det mindre meningsfullt att behandla viktigare policyfrågor i 
GATT:s och UNCTAD:s gemensamma policyorgan för ITC, JAG (Joint 
Advisory Group). Att chefsposten inte kunnat återbesättas sammanhänger 
med oenighet om nivå och anställningsvillkor för denna alltsedan FN: s 
generalsekreterare 1992 beslutade att ornklassificera tjänsten och att inte 
tillsätta den kandidat som GATT och UNCTAD enligt normal tillsät
tningsprocess föreslagit. För att söka påskynda en lösning av denna fråga 
har Sverige liksom andra länder hållit inne utbetalningen av vissa bidrag. 
Generalsekreterarens kontor beslutade i november 1993 att snabbutreda 
ITC:s ledningsfunktioner. Detta torde i bästa fall leda till att en ny chef 
tillsätts under våren 1994. 

Mot denna bakgrund föreslår regeringen för budgetåret 1994/95 att det 
svenska bidraget till ITC beräknas till 15 miljoner kronor. Utbetalningen 
av svenskt bidrag får göras avhängigt av utvecklingen i chefsfrågan. 

Narkotikabekämpning genom FN-systemet 

Anslag 1993/94 
Förslag 1994/95 

53 ()()() ()()() 
50 ()()() ()()() 

FN:s narkotikaprogram (UNDCP) skall samordna den internationella 
narkotikabekämpningen, främst inom ramen för FN :s verksamhet. 
UNDCP skall även utgöra ett kunskapscentrum för narkotikabekämpning. 
Vidare ansvarar UNDCP för uppföljningen av de tre FN-konventioner 
som finns inom narkotikaområdet. Målet för organisationens verksamhet 
är att påverka den illegala narkotikahanteringen i alla led: när den 
produceras, när den smugglas, när den säljs och när den konsumeras. 

Sverige driver att UNDCP skall vara en relativt liten organisation med 
hög kunskap om narkotikans verkningar på samhällen och med kapacitet 
att uppmärksamma andra organisationer och regeringar därom. UNDCP:s 
begränsade resurser för bekämpning av den omfattande narkotikaproble
matiken måste användas katalytiskt: UNDCP skall identifiera behov, 
initiera verksamhet och utvärdera effekter, snarare än bygga upp en 
omfattande projekthanteringsapparat. 

UNDCP grundades i januari 1991 och fick då ta över bl.a. 
UNFDAC:s (FN:s narkotikafond) verksamhet. Denna bestod i hög grad 
av ett stort antal mindre projekt som främst syftade till att skapa 
inkomstalternativ för bönder i narkotikaodlande områden. UNDCP söker 
mer än företrädaren UNFDAC att samordna sin projektverksamhet inom 
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ramen för landstrategier som upprättas för respektive mottagarland. 
Vidare söker organisationen agera mer i syfte att begränsa smuggling av 
narkotika och att minska efterfrågan på den. Detta mer balanserade 
angreppssätt har länge förordats från svensk sida. 

Den projek"tstyrning de flesta bidragsländer ägnar sig åt inom ramen 
för UNDCP, dvs. det faktum att många länder ger bidrag endast till 
specifika projekt, har försvårat UNDCP:s möjligheter att verka 
katalytiskt. Det blir under det kommande året viktigt att utvärdera 
bidragssystemet till UNDCP, inte minst mot bakgrund av den låga 
andelen projektobundna bidrag. Organisationens verksamhet inom 
efterfrågeminskande aktiviteter skulle i högre grad kunna samordnas med 
andra organisationers, främst WHO:s, verksamhet. Det blir under det 
kommande året särskilt viktigt att utvärdera i vilken grad UNDCP lyckas 
verka samordnande inom FN-systemet. 

WHO:s program mot missbruk av beroendeframkallande substanser, 
WHO/PSA skall erbjuda kunskapsmässigt ledarskap i hälsofrågor 
relaterade till missbruk av narkotika och alkohol. WHO/PSA:s ambition 
att utgöra ett kunskapscentrum, med betoning på insamlande, utvecklande 
och spridande av information kring substansberoende och dess bekämp
ning ligger väl i linje med den svenska synen på dessa frågor. 

Narkotikaproblematiken är global och FN är därför den bästa 
samarbetspartnern. I många utvecklingsländer är problemet kopplat till 
bl.a. brist på mänskliga rättigheter, brist på infrastruktur och allmän 
fattigdom. Regeringen föreslår ett bidrag till den internationella 
narkotikabekämpningen för budgetåret 1994/95 på 50 miljoner kronor för 
insatser i utvecklingsländer genom UNDCP och andra multilaterala 
organisationer, främst WHO/PSA. 

Internationella finansieringsorgan 

Världsbanksgruppen 

Budgetåret 1993/94 
Budgetåret! 994/95 
varav 
Internationella 

514 000 000 
639 000 000 

utvecklingsfonden (IDA) 625 000 000 
Internationella 
finansieringsbolaget (IFC) 14 000 000 

Världsbanken (/BRD och IDA) 

Världsbanksgruppen utgör en av de viktigaste finansieringskällorna för 
u-länderna. Världsbanken består av den internationella återuppbyggnads
och utvecklingsbanken (IBRD) och den internationella utvecklingsfonden 
(IDA). I världsbanksgruppen ingår även det internationella finansierings
bolaget (IFC), det internationella multilaterala garantiorganet (MJGA) 
samt det internationella centret för biläggande av investeringstvister 
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(ICSID). Under biståndsanslagen finansieras bidrag till IDA, IFC och 
MIGA. Riksbanken svarar för Sveriges kapitalinsats i IBRD. 

Världsbankens övergripande målsättning är att bistå utvecklings
länderna i deras ekonomiska och sociala utveckling. Världsbanken gör 
detta genom att ge lån till offentliga projekt och ekonomiska anpassnings
program, tillhandahålla ekonomisk rådgivning och experthjälp samt 
genom att verka som katalysator för andra investeringar och som 
samordnare av internationellt stöd. 

IBRD ger långfristiga lån på marknadsrelaterade villkor. Budgetåret 
1992/93 uppgick IBRD:s nya låneåtaganden till 16,9 miljarder US dollar. 

IDA ger lån till de fattigaste u-länderna på särskilt förmånliga villkor. 
Dessa villkor innebär räntefrihet och lång återbetalningstid. Budgetåret 
1992/93 uppgick IDA:s nya utlåningsåtaganden till 5,9 miljarder US 
dollar. Ungefär 80 % gick till de allra fattigaste länderna dvs. länder 
med högst 635 US dollar i BNP per invånare (1991 års penningvärde). 

Stora återbetalningar på tidigare lån har under senare år resulterat i att 
mer resurser gått tillbaka till Världsbanken i form av räntor och 
amorteringar än vad som gått ut i form av nyutlåning, dvs. nettotrans
fereringarna från Världsbanken är för närvarande negativa. Denna 
uppgift döljer emellertid stora regionala skillnader. Latinamerika står för 
ett återflöde som är mer än fyra gånger så stort som det från Östasien 
och Mellanöstern medan utlåningen till Öst- och Centraleuropa hittills i 
stort sett balanserats. Till de två regioner där man finner det största 
antalet fattiga, Afrika söder om Sahara resp. Sydasien, är nettoinflödet 
betydande. Budgetåret 1992/93 var nettoflödet från Världsbanken 
närmare 900 miljoner US dollar till respektive region. 

I praktiken har Världsbankens målsättning formulerats som strategin 
för fattigdomsreduktion dvs. främjande av tillväxtmönster som möjliggör 
för den fattiga befolkningen att delta med sin arbetskraft och ökar deras 
tillgång till hälsovård, utbildning och annan social service. 

I _de förhandlingar mellan givarländerna_ och IDA som leder till att 
fondens resurser förstärks, normalt vart tredje år, fastläggs därutöver 
särskilda riktlinjer för IDA:s utlåning. I samband med den tionde 
påfyllnaden bestämdes att IDA-utlåningen skall fortsätta att vara helt 
inriktad på fattigdomsbekämpande projekt och program - IDA skall 
därvid ytterligare öka långivningen till de sociala sektorerna med särskild 
tonvikt på stöd till kvinnor. IDA skall också kraftigt förstärka inslaget av 
miljörelaterade åtgärder i sina låneprogram. Vidare kommer stor vikt att 
läggas dels vid att mottagarländerna tillämpar ett gott styrelseskick (good 
governance) som bidrar till att lånemedlen används effektivt och på avsett 
sätt, dels vid att IDA fullföljer det pågående arbetet med att förbättra 
stödet till mottagarländerna under själva genomförandet av IDA
finansierade projekt. 

Fattigdomsbekämpning har kommit att helt dominera Världsbankens 
verksamhet under senare år och gentemot detta mål utvärderas numera 
all verksamhet. Världsbankens alltmer ökande inriktning på fattig
domsreduktion och investeringar i mänskliga resurser gör att inriktningen 
sammanfaller väl med flertalet av de övergripande svenska bistånds-
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politiska målen. Målen för IDA-utlåningen till de fattigaste länderna, som 
Sverige har möjlighet att påverka vid påfyllnadsförhandlingarna, ligger 
också väl i linje med våra biståndspolitiska mål. 

En omfattande intern utvärdering har under året skett av Världs
bankens verksamhet. Utvärderingen, den s.k. Wapenhans-rapporten, 
visar att ca en fjärdedel av Världsbankens program inte kan betraktas 
som tillfredsställande och att ett antal program på grund härav har måst 
avbrytas i förtid. Problemet är särskilt framträdande inom ett för 
fattigdornsstrategin centralt område, nämligen jordbrukssektorn. 
Styrelsens behandling av denna utvärderingsrapport har bl.a. lett till 
starkare betoning på behovet av att förankra Världsbankens program och 
projekt på det lokala planet samt att inom Världsbanken avsätta mer 
resurser för att stödja ett land under genomförandefasen. 

Att Världsbanken genomför oberoende och självkritiska utvärderingar 
av sin verksamhet är nödvändigt och konstruktivt. Wapenhansrapporten 
ger klara indikationer om vilka förbättringar som bör ske. Sverige delar 
uppfattningen att så högt ställda krav, som använts i utvärderingen, skall 
utgöra norm för om ett anpassningsprogram eller utvecklingsprojekt skall 
kunna betraktas som tillfredsställande eller ej. Sverige kommer, genom 
vår nordiska representant i Världsbankens styrelse, att följa upp att de 
avsedda förändringarna konuner till stånd. 

När det gäller miljöeffekter relaterade till Världsbanksprojekt har 
Världsbanken under verksamhetsåret varit föremål för uppmärksamhet 
och kritik. I några stora vattenkraftsprojekt är det framför allt frågan om 
förflyttning av berörda befolkningsgrupper som diskuterats. 

Under verksamhetsåret har Världsbanken vidare avbrutit sitt engage
mang i det kritiserade s.k. Narmada-projektet i Indien. Detta skedde då 
det stod klart att Världsbankens riktlinjer för bl.a. befolkningsomflytt
ningar inte skulle kunna följas. Dessa riktlinjer innebär att personer som 
tvingas flytta i samband med t.ex. ett dammbygge skall kompenseras så 
att de åtminstone återfår sanuna standard som före flyttningen. Avbrottet 
skedde efter en lång process i vilken Sverige deltog aktivt och som bl.a. 
resulterade i en oberoende utvärderingsrapport om projektet. En följd av 
de negativa erfarenheterna i samband med Narmada-projektet är att 
Världsbanken för närvarande genomför en översyn av samtliga världs
banksprojekt som medför befolkningsornflyttningar. 

En annan utvärderingsrapport, publicerad av Världsbankens oberoende 
utvärderingsenhet i början av 1993, visade samtidigt på behovet av 
förbättrad övervakning av projekt med miljöeffekter och särskilda 
miljökomponenter. Sverige stöder aktivt arbetet på att stärka kontrollen 
bl.a. genom att Världsbankens riktlinjer på miljöområdet följs. 

För att skydda miljön och stödja en hållbar utveckling i medlems
länderna bildades under verksamhetsåret 1993 en särskild avdelning 
under ledning av en vicepresident. Sverige avser att bevaka att den nya 
avdelningens helhetssyn - dvs. att miljön utgör en integrerad del av 
utvecklingen - får genomslag i Världsbankens låneprogram. 

IDA finansieras genom bidrag från medlemsländerna. Den senaste, och 
tionde s.k. påfyllnaden, avser den treårsperiod som började den 1 juli 
1993 och uppgår till ca 18 miljarder US dollar. 
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Sverige har utfäst att under de tre åren bidra med totalt drygt 2,8 
miljarder kronor. Beloppet skall erläggas som skuldsedlar vilka 
deponeras i Riksbanken. Utöver samma andel som vid den nionde 
påfyllnaden dvs. 2,62 % bidrar Sverige med ca 7,5 miljoner kronor per 
år under de åtta år som dragningar på skuldsedlarna sker. 

Budgeteringssystemet för de svenska bidragen till IDA ändrades 
budgetåret 1991/92. Numera anslås endast ett belopp svarande mot IDA:s 
beräknade dragningar på skuldsedlarna under det ak.'tUella budgetåret. 
Eftersom dragningarna under tidigare påfyllnader kommit att fördelas på 
ca tio år har reserver byggts upp under tidigare påfyllnadsperioder. Den 
nya budgeteringstekniken innebär att inga nya reserver byggs upp och 
att de gamla stegvis försvinner. 

Riksdagen har i några fall beslutat att delar av outnyttjade skuldsedlar 
tillfälligt fått användas för andra angelägna och oförutsedda önskemål (i 
central- och Östeuropa och f.d. Jugoslavien och för katastrofinsatser). 
Under budgetåren 1990/91, 1991/92 och 1992/93 har 620 miljoner 
kronor, avseende täckning för tidigare lagda skuldsedlar fram till och 
med den åttonde påfyllnaden, tillfälligt tagits i anspråk för sådana 
särskilda insatser. Dessa medel måste successivt budgeteras för IDA, så 
att täckning finns när dragning på tidigare gjorda åtaganden skall ske. 

Återläggningen måste avslutas senast budgetåret 1998/99 dvs. sista året 
för dragningar på IDA 8. Regeringens avsikt är att börja denna process 
budgetåret 1994/95 och att fördela återstående belopp på de fyra 
kommande budgetåren. 

Under budgetåret 1994/95 kommer det andra årsbidraget till IDA 10 
att erläggas. Dragningarna sker över en åttaårsperiod. Det budgeterade 
beloppet fördelar sig sålunda på 251 miljoner avseende förväntade 
dragningar under IDA 9, 262 miljoner avseende förväntade dragningar 
under IDA 10 samt 112 miljoner avseende den första återläggningen av 
de medel som tillfälligt tagits i anspråk för andra angelägna insatser. 

Regeringen beräknar 625 miljoner kronor under budgetåret 1994/95 
avseende Sveriges bidrag till Internationella utvecklingsfonden (IDA). 

Internationella jinansieringsbolaget (IFC) 

IFC:s syfte är att främja ekonomisk utveckling i u-länder genom att 
stödja privata investeringar. Detta mål ligger väl i linje med det svenska 
biståndspolitiska målet att främja utveckling i den privata sektorn. 

Den ökade betoningen av de privata investeringarnas roll för länders 
utveckling har lett till att IFC:s verksamhet expanderat betydligt. Sedan 
IFC bildades 1956 har 12 miljarder US dollar lånats ut till över 11 000 
företag i drygt 100 länder. Det har visat sig svårare att finna lämpliga 
projekt i Afrika än på övriga kontinenter. Ansträngningar pågår 
emellertid för att, bl.a. via African Project Development Facility (APDF) 
och African Management Service Cooperation (AMSCO), öka IFC:s 
verksamhet i Afrika. 

Inom IFC:s ram finns dessutom ett ökande antal specialverksamheter 
som finansieras med biståndsmedel och övervakas direkt eller indirekt 
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genom SWEDECORP, BITS eller SIDA. Detta gäller APDF, AMSCO, 
Foreign Investment Advisory Service (FIAS) och Polish Business 
Advisory Service (PBAS) samt stöd till IFC:s verksamhet via en fond 
som hanteras av BITS. För att få största möjliga genomslagskraft för det 
svenska näringslivsbiståndet ansvarar Utrikesdepartementet för samord
ningen av dessa insatser medan beredning och uppföljning av insatser i 
u-länder främst sker genom SWEDECORP. 

Det betydande antal nya medlemsländer som befinner sig i en 
övergångsfas mellan planekonomi och fungerande marknadsekonomi 
kommer att ytterligare öka behovet av det stöd som kan erbjudas av IFC. 

Efter den senaste allmänna kapitalökningen 1991 med I miljard US 
dollar och en särskild kapitalökning på 150 miljoner US dollar 1992 för 
att möjliggöra för de nya medlemsländerna att teckna andelar är IFC:s 
aktiekapital nu uppe i 2,45 miljarder US dollar. Sveriges andel i den 
allmänna kapitalökningen är l, 17 % dvs. 11, 7 miljoner US dollar. Detta 
bidrag skall inbetalas under fem år. Det första bidraget betalades 
budgetåret 1992/93. 

Regeringen beräknar 14 miljoner kronor för budgetåret 1994/95 under 
denna budgetpost. 

Regionala utvecklingsbanker 

Anslag 1993/94 
Förslag 1994/95 
varav 
Afrikanska utvecklingsbanken (AfDB) 
Afrikanska utvecklingsfonden (AfDF) 
Asiatiska utvecklingsbanken (AsDB) 
Asiatiska utvecklingsfonden (AsDF) 
Interamerikanska utvecklingsbanken/ 
Fonden för särskild verksamhet (IDB/
FSO) 

Afrikanska utvecklingsbanken 

321000000 
133 000 000 

0 
0 
0 

115 000 000 

18 000 000 

Afrikanska utvecklingsbankens mål är att främja ekonomisk utveckling 
och sociala framsteg i medlemsländerna i Afrika. Under 1980-talet har 
strävan mot att nå detta mål tagit sig uttryck i en kraftigt ökad utlånings
volym och en allt bredare verksamhet. Denna inriktas nu inte enbart mot 
traditionell projektfinansiering utan i hög grad även mot områden som 
fattigdomsbekämpning. miljö samt kvinnans roll i utvecklingsprocessen. 
AtDB:s breda utvecklingsperspektiv kan därmed sägas vara väl etablerat. 

Under de senaste åren har det stått klart att den utökade och breddade 
verksamheten i banken inte följts av en motsvarande ökning av långiv
ningens totala utvecklingseffekter. Detta har som grund bl.a. en tveksam 
kvalitetsnivå i genomförandet och en överdriven utlåning till icke 
kreditvärdiga medlemsländer. Dessa förhållanden har också bidragit till 
en i vissa avseenden oroväckande försvagning av bankens finansiella 
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ställning. 
Sverige verkar tillsammans med andra medlemsländer för att banken 

bättre skall kunna kombinera sina båda roller som utvecklings- och 
finansinstitution. För att detta skall ske krävs att den genomgår en 
konsolideringsprocess där de olika och delvis motstridiga krav som ställs 
på utlåningsvolym, kvalitet och finansiell styrka jämkas samman i en 
verksamhet på rimlig nivå. Särskilt viktiga är de diskussioner som förs 
om åtgärder syftande till att stärka bankens finansiella ställning, bl.a. 
genom en ökad reservuppbyggnad och en minskning av bankens 
låneportfölj i icke kreditvärdiga länder. I dessa diskussioner spelar 
Sverige, tillsammans med övriga nordiska länder, en aktiv roll. 

Bland viktiga frågor bör även nämnas den rapport om integration i 
södra Afrika som banken tagit fram med hjälp av finansiering från de 
nordiska länderna. Rapporten förväntas få stor betydelse för de kom
mande årens diskussion om utvecklingen i regionen och arbetet med 
lansering och uppföljning av dess rekommendationer bör därför följas 
noga under det kommande budgetåret. 

Sverige fullgjorde under budgetåren 1987/88 till 1991/92 sina 
finansiella åtaganden i enlighet med överenskommelse om den senaste 
kapitalökningen i banken. Då en ny ökning av bankens kapital kan bli 
aktuell tidigast vid utgången av 1996 föreligger för närvarande inget 
medelsbehov under denna anslagspost. 

Afrikanska utvecklingsfonden 

Den senaste internationella överenskommelsen om en resurspåfyllnad i 
Afrikanska utvecklingsfonden (AtDF) slöts i februari 1991 och innebar 
att givarsamfundet ställde ca 3,3 miljarder US dollar till fondens 
förfogande samtidigt som principerna för verksamhetens inriktning under 
perioden 1991-93 fastställdes. Dessa principer innebar att fattigdoms
bekämpning gjordes till fondens övergripande mål, bl.a. genom en 
prioritering av insatser inom områden som -utbildning, primärhälsovård, 
befolkningsprogram samt främjande av fattiga befolkningsgruppers 
produktivitet. Även miljö, kvinnans roll i utvecklingsprocessen samt gott 
styrelseskick ("good governance") Jades fast som prioriterade verksam
hetsområden. Fördelningen av fondens medel mellan olika låntagarländer 
beslöts ske i enlighet med en löpande värdering av dessa länders förmåga 
att uppnå resultat i enlighet med vissa kriterier avseende ekonomisk 
politik, resursfördelning och miljömässigt hållbar utveckling. AtDF:s 
verksamhet styrs därmed av principer vilka överensstämmer väl med den 
svenska synen på AtDF:s roll i regionen liksom med allmäna svenska 
biståndspolitiska prioriteringar och kriterier för fördelning av bistånds
medel. 

I november 1992 genomförde givarländerna en s.k. halvtidsöversyn av 
den innevarande påfyllnadsperioden i fonden. Denna visade att utform
ningen av utlåningsprogrammet på det hela taget följer de givna 
riktlinjerna, men att förbättringar krävs på vissa viktiga områden. Detta 
gäller särskilt kvaliteten i genomförandet av enskilda projekt samt 
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överensstämmelsen mellan dessa och övergripande pnonteringar i 
respektive låntagarland. Sverige, tillsammans med övriga nordiska 
länder, verkar aktivt i AIDF:s styrelse för att de påtalade bristerna i 
verksamheten skall åtgärdas och fondens prioriteringar därmed fullt ut 
återspeglas i utlåningsprogrammet. 

Förhandlingarna om en ny påfyllnad av AIDF:s resurser (ADF VII) 
inleddes under våren 1993. Dessa har bekräftat att fonden har en mycket 
viktig roll art sörja för utvecklingsfinansiering i de många afrikanska 
stater som inte har en tillräcklig kreditvärdighet för att kunna erhålla lån 
på kommersiella vilkor. Det råder enighet bland givarländerna om att det 
ramverk för verksamheten som lades fast i den förra påfyllningen (ADF 
VI), och som anger fattigdomsbekämpning som det övergripande målet, 
i huvudsak skall utgöra grunden även för ADF VII. Förhandlingen 
handlar därför i hög grad om att vidareutveckla dessa riktlinjer och inte 
minst att hitta mekanismer för att försäkra sig om en högre kvalitet i 
genomförandet av utlåningsprogrammet. 

Mot ovanstående bakgrund anser regeringen att det är mycket viktigt 
att Sverige deltar aktivt i förhandlingarna om en resurspåfyllnad i AIDF. 
Om dessa leder till en slutlig överenskommelse med ett ur svensk 
synpunkt tillfredsställande policyinnehåll synes ett bibehållande av den 
nuvarande svenska bidragsandelen (4,5 %) vara eftersträvansvärd. 
Diskussionerna har dock ännu inte nått ett sådant skede där det är möjligt 
att ta ställning till den beloppsmässiga storleken på ett svenskt bidrag och 
det är heller inte troligt att något bidrag kommer att behöva utbetalas 
under det kommande budgetåret. För budgetåret 1994/95 förutses således 
inget medelsbehov under denna analyspost. 

Asiatiska utvecklingsbanken (AsDB) och den Asiatiska utvecklingfonden 
(AsDF) 

Asiatiska urvecklingsbanken skall främja ekonomisk och social utveckling 
i medlemsländerna i Asien och Stillahavsområdet. Under senare delen av 
1980-talet har verksamheten alltmer inriktats inte bara på ekonomisk 
tillväxt utan även på fattigdomsbekämpning, främjande av kvinnors roll 
i utvecklingsprocessen, utveckling av de mänskliga resurserna och en 
miljömässigt hållbar utveckling. I den pågående förhandlingen om den 
fjärde ökningen av bankens kapital har kvalitetsfrågan kommit att hamna 
allt mer i fokus. Att öka kvaliten genom hela projektprocessen och 
därmed öka utvecklingseffekterna av långivningen är bankens främsta 
interna mål. 

Sverige och de övriga nordiska länderna har aktivt medverkat i 
breddningen av bankens verksamhet och det finns numera god överens
stämmelse mellan de svenska biståndsmålen och de mål som AsDB har 
etablerat för sin verksamhet. 

Under de senaste två åren har en ny ökning av bankens kapital 
förberetts. Riktlinjerna för det svenska agerandet är att verka för en 
kapitalökning som till storleken tillåter bankens verksamhet att växa med 
kvalitet genom hela utlåningsprocessen och som försäkrar ett finansiellt 

Prop. 1993/94: 100 
Bilaga 4 

108 



sunt utnyttjande av medlen. En annan strävan är att bättre integrera de 
bredare utvecklingsmålen såsom t.ex. futtigdomsorientering och miljö i 
all utlåningsverksamhet, i enlighet med de mål som slogs fast vid den 
femte påfyllnaden av den asiatiska utvecklingsfondens resurser. För att 
möjliggöra denna integration baseras bankens planerade aktiviteter på en 
samlad strategi för varje låntagarland. I detta sammanhang har Sverige 
tillsammans med de övriga nordiska länderna särskilt arbetat för att ge 
befolknings- och kvinnofrågorna större utrymme i verksamheten. 

Som ett led i förhandlingarna om kapitalökningen har organisationen 
anpassats för att kunna tillgodose behoven av strategisk planering. En 
enhet för sociala frågor har bildats med ansvar för integration av de 
tvärgående frågorna i bankens verksamhet. De finansiella riktlinjerna har 
reviderats och godkänts av styrelsen. För att klargöra kvalitetsaspekterna 
av bankens långivning har en utredning tillsatts, vars slutsatser ännu inte 
har presenterats. 

Under budgetåret kommer följande frågor att särskilt uppmärksammas, 
nämligen att konsolidera de åtgärder som har vidtagits för att stärka 
banken som utvecklingsinstitution och att säkra resurstillförseln genom 
en ny kapitalökning. Utredningen om kvalitetsaspekterna och dess 
återverkningar i organisationen kommer att följas upp liksom bankens 
arbete med befolknings- och kvinnofrågorna. 

Det är troligt att det första bidraget till kapitalökningen i den Asiatiska 
utvecklingsbanken kommer att infalla under budgetåret. Detta bidrag 
förväntas rymmas inom för ändamålet redan avsatta medel. För 
budgetåret 1994/95 föreligger således inget medelsbehov under denna 
anslagspost. 

Regeringen beräknar att det tredje årsbidraget av fyra till den Asiatiska 
utvecklingsfonden under budgetåret uppgår till 115 miljoner kronor. 

/nteramerikanska utvecklingsbanken (IDBIFSO) 

Verksamheten i lnteramerikanska utvecklingsbanken (IDB) har under de 
senaste åren i hög grad styrts av målsättningen att främja den pågående 
strukturanpassningen i de latinamerikanska länderna och samtidigt inrikta 
en betydande del av utlåningen till förmån för futtiga befolkningsgrupper. 
Verksamheten har också präglats av en väsentlig satsning på en 
integration av miljöfrågor i all utlåning. 

IDB offentliggjorde under hösten 1993 en oberoende utvärdering av 
bankens verksamhet ("Report of the Task Force on Portfolio Manage
ment"). Rapportens övergripande slutsats var att IDB har etablerat sig 
som den ledande utvecklings- och finansieringsinstitutionen i Latin
amerika, med en verksamhet, både vad gäller resursöverföringar och 
dialog med låntagarna, som är central för att hjälpa de latinamerikanska 
medlemsländerna att uppnå sina utvecklingsmål. Rapporten drog vidare 
slutsatsen att bankens viktigaste uppgift nu är att fästa mer systematisk 
uppmärksamhet vid genomförande och kvalitetsfrågor i syfte att 
ytterligare förstärka verksamhetens utvecklingseffekter. 

Förhandlingar om en ökning av bankens kapitalbas och en resurspå-
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fyllnad i fonden för koncessionen utlåning (FSO), påbörjades under våren 
1993 och beräknas kunna slutföras under 1994. Förhandlingarna har 
hittills visat på en tämligen bred enighet om vilka prioriteringar som skall 
styra verksamheten under de kommande åren. Fattigdomsorienteringen 
bör styra verksamheten på ett övergripande plan. Särskilt viktigt anses 
det också vara att bankens utlåning och dialog med låntagarna koncen
treras till insatser i de sociala sektorerna, på miljöområdet samt till en 
modernisering av produktionsstrukturer och offentlig verksamhet. En 
ytterligare fråga i förhandlingarna rör fördelningen av kapital och 
inflytande mellan bankens olika medlemsländer, där hittills USA och de 
latinamerikanska länderna varit de helt dominerande. Sverige, liksom 
flertalet s.k. icke-regionala medlemmar, hävdar här att en ökad kapital
andel för denna grupp av länder skulle stärka bankens karaktär som 
multilateral institution och ha en positiv inverkan på bankens verksamhet. 
Vidare skulle denna grupps möjligheter att effektivt hävda sina intressen 
och prioriteringar öka genom en sådan förändring av kapitalstrukturen. 

Det är naturligt att omfattningen av ett svenskt deltagande i den 
kommande kapitalökningen i IDB görs avhängig i vilken mån den slutliga 
överenskommelsen kan sägas överensstämma med svenska bistånds
politiska intressen. Därutöver måste bidraget bestämmas utifrån en 
bedömning av i vilken mån en eventuellt förändrad kapitalstruktur kan 
underlätta för Sverige att utöva inflytande och driva frågor av särskilt 
svenskt intresse i institutionen. En bibehållen eller något ökad svensk 
andel av det totala kapitalet, vilken för närvarande uppgår till 0,16 %, 
synes i detta skede av förhandlingarna kunna motiveras. 

Mot denna bakgrund, och med hänsyn tagen till svenska åtaganden i 
tidigare kapitalökningar, uppskattar regeringen medelsbehovet budgetåret 
1994/95 till 18 miljoner kronor. 

Övriga utvecklingsfonder 

Nordiska utvecklingsfonden (NDF) 

Anslag 1993/94 
Förslag 1994/95 

62 000 000 
105 000 000 

Nordiska utvecklingsfonden (NDF) är en nordisk biståndsinstitution för 
finansiering av angelägna utvecklingsprojekt, som främjar ekonomisk och 
social utveckling i u-länder och som är av nordiskt intresse. Särskild vikt 
läggs vid projekt med positiva miljöeffekter. Utlåningen sker på mycket 
fönnånliga villkor, motsvarande dem som erbjuds av IDA. Fonden ger 
krediter endast i samfi.nansiering med andra finansiärer, främst andra 
multilaterala finansieringsinstitutioner som främjar ekonomisk och social 
utveckling i u-länder. 

NDF:s verksamhet utvärderades av Nordiska ministerrådet år 1991. 
Utvärderingen gav en positiv bild av verksamheten under den inledande 
femåriga försöksperioden och rekommenderade att fondens mandat 
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förlängdes utan tidsbegränsning. Som ett resultat av utvärderingen 
beslutade Nordiska ministerrådet i mars 1992 att fondens grundkapital 
skulle ökas från 100 miljoner SDR till 250 miljoner SDR. De nordiska 
länderna bidrar i enlighet med den nordiska fördelningsnyckeln där den 
svenska andelen uppgår till 37 ,3 % av det totala kapitalet. 

Till fonden har hittills inbetalats 90 miljoner SDR. Den svenska 
andelen av det ännu inte inbetalade kapitalet uppgår till 59, 7 miljoner 
SDR vilket med dagens växelkurser motsvarar ca 700 miljoner kronor. 

NDF:s verksamhet ligger väl i linje med de svenska biståndspolitiska 
målen. De mjuka kreditvillkoren gör fonden till ett värdefullt instrument 
i synnerhet i fattigare länder. Fattigdomsbekämpning, miljöhänsyn och 
strävan att förbättra kvinnors ställning är viktiga prioriteringar i 
kreditgivningen. NDF har snabbt etablerat ett gott samarbete med andra 
multilaterala finansieringsinstitutioner och på detta sätt bidragit till den 
nordiska profileringen i dessa viktiga institutioner. 

Regeringen beräknar medelsbehovet för budgetåret 1994/95 till 105 
miljoner kronor. 

Internationella jordbruksutvecklingsfonden (/FAD) 

Budgetåret 1993/94 0 
Budgetåret 1994/95 0 

IFAD, som tillkom i slutet av 70-talet, är en ovanlig organisation av i 
huvudsak två skäl. Det ena är att ansvaret för de finansiella resurserna 
skall delas av OPEC- och OECD-länder. Det andra är att fattig
domskriteriet är tydligt inskrivet i organisationens stadgar. Huvudmål
sättningen är att hjälpa de fattigaste delarna av befolkningen i de 
fattigaste länderna att höja sin levnadsstandard genom bl. a. ökad 
jordbruksproduktion. Insatserna präglas av småskalighet och innovation. 

Då oljepriserna sedan 70-talet sjunkit, har denna form av globalt 
biståndssamarbete Nord-Syd utsatts för allt större påfrestningar. 
Fördelningen 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 
särskilt program för Afrika inrättats som finansieras med frivilliga medel. 
Till detta har inte minst Sverige och andra nordiska länder bidragit. 

IFAD:s inriktning av verksamheten har sammanfallit väl med svenska 
biståndpolitiska målsättningar. Det råder stor efterfrågan på organisa
tionens tjänster och den anses allmänt vara välskött och bedriva sin 
verksamhet effektivt. 

IFAD:s tredje kapitalpåfyllnad avsåg perioden 1990-1992 och uppgick 
till 562 miljoner US dollar. Den svenska andelen var 140 miljoner 
kronor, eller 3,9 % av den totala påfyllnaden. 

Förhandlingar om en fjärde kapitalpåfyllnad inleddes under 1992. 
Påfyllnaden avser perioden 1994-1996. En nivå på 600 miljoner US 
dollar i påfyllnad har betraktats som både nödvändig och realistisk. 
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Förhandlingarna bröt dock samman i oktober 1993 sedan nyckellandet på 
OPEC-sidan, Saudiarabien, överraskande klargjort att man endast var 
villigt att bidra med en tiondel av det bidrag som man gav under den 
tredje påfyllnaden. Försök att få till stånd en ändring av den saudiska 
hållningen har tills vidare inte givit resultat. 

IFAD:s framtid har härigenom kommit i ett osäkert läge. Organisa
tionens högsta organ, rådsförsamlingen, väntas därför i januari 1994 fatta 
beslut om att tillsätta en kommitte med uppgift att utarbeta förslag 
angående organisationens framtid. 

IFAD har idag ett gott finansiellt läge. Likviditet och reserver bedöms 
räcka för finansiering av verksamheten en bit in på 1995 utan behov av 
påfyllnad. Därefter behövs dock tillskott om verksamheten skall kunna 
drivas vidare på ett meningsfullt sätt. Samtidigt är det idag inte möjligt 
art förutsäga vilka beslut som kan komma att fattas om organisationens 
framtid. 

Mot denna bakgrund bör beredskap hållas för ett svenskt deltagande 
i en fjärde kapitalpåfyllnad i IFAD. Beredskapen bör omfatta inbetalning 
av ett första års bidrag under budgetåret 1994/95. För budgetåret 1992/93 
anslogs ett belopp om 60 miljoner kronor för IFAD avsett att täcka ett 
första svenskt bidrag till IFAD:s fjärde kapitalpåfyllnad. En rimlig 
utgångspunkt bör vara att inbetalning av ett svenskt bidrag av sådan 
storlek kan komma att aktualiseras under budgetåret 1994/95. Med 
hänsyn till den från budgetåret 1992/93 liggande reservationen beräknar 
regeringen inte något medelsbehov för budgetåret 1994/95. 

Övrigt 

Miljöinsatser 

Anslag 1993/94 
Förslag 1994/95 

45 000 000 
150 000 000 

Sverige spelade i UNCED-processen (FN:s konferens om miljö och 
utveckling) en framträdande och pådrivande roll. Sverige bör även i 
uppföljningsarbetet, såväl inom landet som internationellt och i biståndet 
driva en aktiv och trovärdig politik. Detta har nyligen utvecklats i 
regeringens UNCED-proposition. 

Miljöinsatser i det internationella samhället efter UNCED präglas och 
måste präglas av det synsätt som manifesterades i bl.a. Riodeklarationen. 
Detta innebär att miljöhänsyn måste integreras i all utvecklingsverksam
het. Miljö är ingen sektor i sig. Under denna anslagspost finansieras 
vissa riktade multilaterala bidrag till särskilda miljöfonder och program. 

Den globala miljöfaciliteten (GEF) finansierar insatser inom områdena 
globala klimatförändringar, stratosfäriskt ozon, biologisk mångfald samt 
internationella vatten. Förhandlingar pågår för närvarande för att 
omstrukturera fonden och dess styrsystem i en effektivare riktning. 
Förhandlingarna inom GEF och inom ramen för de båda globala 
konventionerna, klimatkonventionen och den biologiska mångfalds-
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konventionen, syftar också till att underlätta för faciliteten att fungera 
som finansiell mekanism för båda. Detta kommer att medföra behov för 
en substantiell påfyllnad. Påfyllnadsförhandlingar pågår parallellt med 
omstruktureringsförhandlingarna med sikte på en påfyllnad av 15-20 
miljarder SEK på en treårsperiod, dvs. en dryg fördubbling. 

Montrealprotokollet är ett avtal som förbinder dess parter att genom
föra en avveckling av ozonnedbrytande ämnen. Protokollets multilaterala 
fond finansierar u-ländernas deltagande i avvecklingsprogrammet. Allt 
fler u-länder ansluter sig till protokollet vilket ökar behovet av resurser. 
En ökning av fondens totala storlek till det dubbla är ett resultat av 
förhandlingar vid årets möte. Sverige förväntas här bidra med samma 
andel som tidigare. 

Montrealprotokollets multilaterala fond har fungerat sedan 1990, från 
början på interimsbasis och sedan 1992 som permanent finansierings
mekanism. Tiden är dock hittills för kort för någon riktig utvärdering. 
Fondens användning tycks dock visa på en utveckling i rätt riktning om 
än i långsammare takt än förväntat. 

SIDA:s arbete inom ramen för det multilaterala miljöanslaget har haft 
en inriktning som stämmer med den som uttryckts i UNCED-arbetet. 
SIDA:s multilaterala insatser t.ex. inom ramen för FAO, UNSO/UNDP, 
WHO, IMO, Mekongkommitten, regionala banker och Världsbanken är 
långsiktiga satsningar som kräver kontinuitet och visar på tillfreds
ställande inriktning. 

Den internationella målsättningen inom FN-systemet är att alla länder 
långsiktigt skall sträva mot en hållbar utveckling. För att u-länderna skall 
kunna genomföra åtaganden som gjordes i Rio krävs, förutom egna 
resurser från länderna själva, också nya och additionella resurser från det 
internationella samfundet. Detta medför ett ökat behov av bistånd inom 
området. 

I FN-systemet hålls under 1993/94 flera förhandlingar som kommer att 
kräva aktiva biståndsinsatser under det kommande budgetåret. Detta 
gäller exempelvis de internationella konferenserna om små öar som är u
länder och deras hållbara utveckling, havsresurser och vandrande 
fiskstim, förhandlingar inför en konvention mot ökenspridning (under 
svenskt ordförandeskap) samt konferenser med anknytning till FN
systemet inom kustområdesförvaltning och inom dricksvatten och 
sanitetsområdet. 

FN-systemets reaktion på UNCED har genom systemtröghet skett 
långsammare än vad man på vissa håll förväntat sig. Av den anledningen 
kommer också kraven på det internationella systemet med fördröjd effekt, 
dvs. först ett par år efter själva konferensen. Detta kommer att innebära 
ökade krav på svenska bidrag fr.o.m. budgetåret 1994/95. Regeringen 
föreslår ett bidrag med 150 miljoner kronor för budgetåret 1994/95. 
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Internationella familjeplaneringsfederationen (IPPF) 

Anslag 1993/94 
Förslag 1994/95 

89 000 000 
89 000 000 

Det övergripande målet för den största enskilda organisationen på 
befolkningsområdet, Internationella familjeplaneringsfederationen (IPPF), 
är att främja ett ansvarsfullt föräldraskap. Förra året antog IPPF en 
strategisk plan för nittiotalet, som därmed utgör grunden för verksam
heten. Planen framhåller den mänskliga rättigheten för alla kvinnor, män 
och ungdomar att fritt bestämma över sin sexuella och reproduktiva 
hälsa. Information, rådgivning, vård och tillhandahållande av preventiv
medel inom området sexuell och reproduktiv hälsa är ett annat viktigt 
område för IPPF. Man betonar också federationens roll som ledare inom 
området art främja ett planerat och ansvarsfullt föräldraskap genom sin 
kader av volontärer. 

Planen antogs efter en grundlig behandling med medlems
organisationerna och har också i stort sett fått gehör hos givarländerna. 
Samtidigt finns vissa tecken på att planen inte är så väl förankrad som 
man tidigare hävdat. 

Den strategiska planen kan sägas ha växt fram som ett uttryck för ett 
behov att förnya federationen. Det har funnits svårigheter för de enskilda 
medlemsorganisationerna att leva upp till de riktlinjer och krav som lagts 
på dem. Ledningen för federationen har å andra sidan uttryckt viss 
besvikelse över bristande lyhördhet. Eftersom den strategiska planen så 
nyligen antagits är det för tidigt att redan nu uttala sig om hur IPPF 
lyckas genomföra den. 

Sverige ser positivt på planen, som speglar ett helhetsperspektiv på 
befolkningsfrågorna utifrån IPPF:s särskilda mandat. Vi har särskilt 
uttryckt vår uppskattning för att man hävdar kvinnornas rättigheter och 
den etiska dimensionen genom respekten för individen och hennes 
rättigheter. 

IPPF finansieras till nästan 90 % av regeringsbidrag. Det ger 
regeringarna en mycket stor möjlighet att påverka verksamheten. Man 
kan ifrågasätta denna påverkan på en enskild organisations verksamhet. 
Samtidigt ger den finansierande regeringar en möjlighet att stödja den typ 
av verksamhet som enskilda organisationer bedriver, vilket annars inte 
är möjligt. 

Den kommande FN-konferensen om befolkning och utveckling 
kommer att påverka även IPPF:s verksamhet. Enskilda organisationer har 
på ett mycket aktivt sätt beretts möjlighet att bidraga till förberedelserna 
för konferensen. Samtidigt som vissa länder minskat sina bidrag till 
federationen kommer nu USA att återuppta sina bidrag, om än genom 
öronmärkta bidrag. Sverige är en av de största bidragsgivarna till IPPF. 
En mer balanserad bördefördelning är angelägen att uppnå. 

Regeringen har tidigare aviserat sin avsikt att prioritera befolknings
frågorna. Inom IPPF:s verksamhet kommer de att inriktas på det 
helhetsperspektiv som här beskrivits. Regeringen ämnar därmed' stödja 
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genomförandet av den strategiska planen. 
Vi förutser vidare ett ökande behov av medel för IPPF:s verksamhet, 

inte minst i ljuset av den förestående FN-konferensen om befolkning och 
utveckling. Med hänsyn till den osäkerhet som råder beträffande 
genomförandet av den strategiska planen och Sveriges vilja att verka för 
en mer balanserad bördefördelning föreslår regeringen ett oförändrat 
bidrag till IPPF, nämligen 89 miljoner kronor för budgetåret 1994/95. 

Internationella sjöfartsuniversitetet (WMU) 

Anslag 1993/94 
Förslag 1994/95 

18 000 000 
18 000 000 

Internationella sjöfartsuniversitetet (World Maritime University), som är 
beläget i Malmö, drivs i den internationella sjöfartsorganisationens (IMO) 
regi. Universitetet ger högre utbildning på sjöfartsområdet till personer 
som i sina hemländer är sysselsatta inom sjöfart och hamnadministration. 
Utbildningen har för alla kurser moment av marin miljölnmskap. Varje 
årskurs består av ca 100 studenter som till omkring 90-95 procent 
kommer från utvecklingsländer. 

Universitetet kompletterar de regionala utbildningscentra som finns i 
en rad länder. Sverige är en av universitetets största bidragsgivare och 
skall enligt avtal bidra med en tredjedel av den budget som fastställs. För 
budgetåret 1994/95 föreslår regeringen ett bidrag om 18 miljoner kronor. 

Multilaterala biträdande experter m.m. 

Anslag 1993/94 
Förslag 1994/95 

55 000 000 
62 000 000 

Sverige är fortsatt underrepresenterat vad gäller personal i flertalet 
frivilligfinansierade multilaterala organ. Som redovisades i 1993 års 
budgetproposition måste självfallet rekrytering till dessa organ utgå från 
verksamhetens krav på kompetens. Det finns emellertid anledning att anta 
att den svenska kompetensen inom många av de områden där dessa organ 
verkar är hög. Det gäller därför att finna kreativa och flexibla former för 
rekrytering i syfte att skapa en svensk resursbas samt för att öka antalet 
svenskar i internationell tjänst, främst inom FN-systemet. Denna 
anslagspost har just ett sådant syfte och är således inte riktat mot en viss 
organisation. 

Medel under anslagsposten utnyttjas främst för rekrytering, utbildning 
och finansiering av biträdande experter (Associated Experts och Junior 
Professional Officers) inom internationella organisationer, särskilt FN
systemet. 

Under budgetåret 1993/94 finansierar Sverige ett 90-tal multilaterala 
biträdande experter. Tjänster till de frivilligfinansierade FN-or-
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ganisationerna skall prioriteras och dess andel ökas. Under budgetåret 
1993/94 utvärderar SIDA i samråd med Utrikesdepartementet program
met. 

Det är angeläget att även u-länder ges möjlighet att uveckla sin 
resursbas och vissa FN-organ har därför med svensk finansiering getts 
möjlighet att rekrytera biträdande experter från u-länder. Vidare 
finansieras ett antal tjänster genom FN: s volontärprogram (UNV). 

En mindre del av anslagsposten ställs till förfogande för universitet och 
institutioner i Sverige. Medlen används för s.k. Minor Field Studies 
(MFS) och erbjuder studenter möjligheten att i fält studera utvecklings
frågor förknippade med det multilaterala samarbetet. 

Från anslagsposten tas medel för förstärkning av SIDA:s kapacitet att 
rekrytera svenskar till tjänstgöring på hög- och mellannivå i inter
nationella organisationer. 

För budgetåret 1994/95 föreslår regeringen ett anslag för ovan 
redovisade ändamål på 62 miljoner kronor. 

FN:s aktioner för fred och återuppbyggnad 

Anslag 1993/94 
Förslag 1994/95 

150 000 000 
150 000 000 

De senaste årens utveckling i länder som Somalia, Mocambique och f.d. 
Jugoslavien har visat på behovet av att finna nya vägar för att uppnå 
långsiktig utveckling. Sambandet mellan politiska, humanitära och 
fredsbevarande insatser har blivit alltmer uppenbar och därmed nöd
vändigheten av att bredda de fredsbevarande operationerna i utvecklings
länderna till att även inkludera åtgärder för att främja demokratisering 
och civil utveckling. 

Anslagsposten har sedan inrättandet budgetåret 1992/93 visat sig 
utgöra ett flexibelt och ändamålsenligt sätt att stödja denna strävan. Det 
svenska stödet till FN:s aktioner för fred och återuppbyggnad skall därför 
även fortsättningsvis syfta till att framhäva och stärka de civila och 
humanitära aspekterna av de fredsbevarande operationerna i utvecklings
länderna. 

Användande av medel under denna delpost får ske i de länder vilka 
enligt OECD:s biståndskommitte (DAC) definieras som u-länder. 
Undantagsvis bör anslagsposten även kunna utnyttjas för liknande insatser 
i ESK:s regi. Vidare får anslås medel för finansiering av Swedreliefs 
(specialenheten för katastrofhjälp inom Försvarsmaktens utlandsstyrka) 
verksamhet i Sverige. För budgetåret 1994/95 beräknar regeringen ett 
belopp om 150 miljoner kronor. 
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Övriga insatser 

Anslag 1993/94 
Förslag 1994/95 

96 000 000 
93 000 000 

Under delposten Övriga insatser finansieras bidrag till ett stort antal 
organisationer, 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 
anslagspost medges ett visst utrymme för att möta sådana behov. Under 
andra anslagsposter redovisas beräknade anslag för vissa organisationer. 
Ibland kan det av förhandlingstekniska skäl vara svårt eller olämpligt att 
på förhand bestämma det svenska bidraget. I andra situationer råder 
faktisk osäkerhet om storlek och tidpunkt för eventuellt kommande 
svenska bidrag. I sådana fall kan delposten Övriga insatser utnyttjas. 

Vidare utgår under denna delpost återkommande bidrag till vissa 
internationella organisationer som bedriver en angelägen verksamhet men 
där beloppen är relativt blygsamma. Under budgetåret 1994/95 räknar 
regeringen med bidrag till bl.a. följande organisationer. 

Internationella rödakorskommitten (ICRC) arbetar efter de principer som 
fastställts i Genevekonventionerna. Verksamheten, som traditionellt är 
inriktad på att ge skydd och bistånd till i första hand krigsfångar och 
civila internerade samt till familjeåterföreningsåtgärder, har på senare tid 
alltmer inriktats på humanitär verksamhet i katastrofdrabbade områden. 
Sverige bidrar till ICRC:s operationella verksamhet med katastrofbistånd. 
För budgetåret 1992/93 gavs därutöver ett bidrag om 8 miljoner kronor 
till ICRC:s reguljära budget. Regeringen föreslår för budgetåret 1994/95 
ett bidrag på 8 miljoner kronor. 

Genom FN:s boende och bebyggelsecenter (HABITAT), ges stöd till 
teknisk biståndsverksamhet i boende- och bebyggelsefrågor till u-Iänder. 
Detta inkluderar den globala strategi man bedriver om tak över huvudet 
för alla till år 2000 (Global Strategy for Shelter) och uppföljning av 
boendefrågor i UNCED:s Agenda 21. 

Sverige ger stöd, dels till den reguljära tekniska biståndsverksamheten 
inom Habitat med 5 miljoner kronor för 1993/94 och dels med 3 miljoner 
kronor till Urban Management Programme. Sverige lägger tonvikten i 
Habitatprogrammet på frågor som berör de fattigaste slumområdena i 
storstäderna samt på kvinnornas ställning i boendemiljön. Sverige driver 
också ett aktivt förarbete inför Habitat Il-konferensen 1996 som särskilt 
skall behandla frågor som "hållbar bosättning i en urbaniserande värld" 
och "adekvat boende för alla". Regeringen förutser oförändrat bidrag till 
Habitat med 5 miljoner kronor samt ett avslutande stöd till Urban 
Management Programme med 3 miljoner kronor för budgetåret 1994/95. 

Som framgår av inledningsavsnittet fäster regeringen vikt vid förberedel-
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searbetet inför FN:s kvinnokonferens 1995. 
Det svenska stödet till kvinnokonferensen kommer att ske på flera 

nivåer, globalt till FN :s särskilda stödfond för frivilliga bidrag för 
förberedelser av konferensen, till det regionala förberedelsearbetet, där 
bl.a. SIDA påtagit sig att stödja samordningen av bilaterala insatser i 
Sydostasien och till förberedelsearbetet på landnivå. Under denna 
anslagspost förutser regeringen ett stöd upp till 2 miljoner kronor till 
förberedelserna med fokusering på fattigdomsperspektivet. 

FN:s utvecklings/ond för kvinnor (UNIFEM) verkar som en självständig 
enhet i samarbete med UNDP. Fonden har under senare år stärkt sin 
normativa roll att aktivt arbeta med att integrera ett kvinnoperspektiv i 
FN:s konferens om miljö och utveckling (UNCED) 1992 och FN:s 
konferens för mänskliga rättigheter 1993. För att få en rättvisande bild 
över kvinnor och mäns olika livsvillkor arbetar UNIFEM tillsammans 
med bl.a. SIDA och Statistiska Centralbyrån med att ta fram statistik 
uppdelad efter kön i ett antal u-länder. UNIFEM har också en katalytisk 
roll vars bas utgör projekt av pilotkaraktär på landnivå. UNIFEM 
uppnår, trots ett snabbt utökat arbetsfält, ett gott och användbart resultat. 
Regeringen föreslår ett fortsatt svenskt stöd till organisationen bestående 
av 4 miljoner kronor till basbudgeten och 1 miljon kronor till förberedel
serna inför kvinnokonferensen och då med tonvikt på att främja insatser 
vad gäller utbildning och mänskliga rättigheter samt stöd till de nationella 
processerna i u-länder inför kvinnokonferensen. 

IPDC (Internationella programmet för komnumikationsutveckling) är 
UNESCO:s biståndsprogram för kommunikationsutveckling. Det har till 
huvuduppgift att genom mediautveckling i u-länderna främja läskun
nighet, vetenskapligt och kulturellt informationsutbyte samt kunskaps
överföring. Särskilt under det senaste året har verksamheten aktiverats 
och koncentrerats till prioriterade områden. Regeringen föreslår ett 
anslag om 2 miljoner kronor. 

Som ett komplement till integrerade insatser inom ramen för de 
multilaterala organisationernas verksamhet bör särskilda insatser till 
förmån för människor med funktionshinder liksom tidigare beredas och 
följas upp av SIDA. Medelsbehovet förutsätts vara lika stort som tidigare 
år. 

Regeringen har tidigare betonat betydelsen av FN:s internationella 
konferens om befolkning och utveckling. Sverige bör ha beredskap att, 
tillsammans med andra givare, efter konferensen i begränsad omfattning 
stödja vissa åtgärder som syftar till att följa upp konferensens resultat. 
Sådana åtgärder kan vara att i ett inledningsskede bidra till att sätta igång 
aktiviteter som sedan blir en naturlig del av organisationers verksamhet. 
Bidrag till enskilda organisationer bör också komma i fråga i detta 
sammanhang. 

Under budgetåret 1994/95 kommer den oberoende kommissionen för 
befolkning och livskvalitet att presentera sin slutrapport. Regeringen ser 
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med intresse fram mot resultatet från kommissionens arbete och anser att 
Sverige bör ha beredskap att, om så är motiverat, även i detta samman
hang bidra till uppföljningen av kommissionens arbete. 

Avtalet om den gemensarruna 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 långsiktiga utvecklingen och marknadsbetingelsema för de 
enskilda råvarorna, t.ex. genom forskning och utveckling, marknads
föring och vidareförädling. Det första kontot har till följd av avsaknad av 
behov inom internationella råvaruarrangemang aldrig utnyttjats. Detta 
kan ses som en konsekvens av den ökade insikten om de begränsade 
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 kronor 
anvisats. Regeringen bedömer att resterande 8 miljoner kronor behöver 
anvisas först budgetåret 1995/96. 

Genom tekniskt bistånd från bl.a. UNCTAD har u-ländemas del
tagande i de multilaterala handelsförhandlingama, den s.k Uruguay
rundan inom GATT, underlättats. UNCTAD och vissa andra organisa
tioner lämnar dessutom tekniskt bistånd för att stödja u-ländernas 
ansträngningar att öka avsättningen av sin produktion och förenkla 
handelsprocedurerna. Vissa andra handelsrelaterade åtgärder belastar 
också delposten. Regeringen räknar med en ram om 5 miljoner kronor 
för fortsatt svenskt stöd till UNCTAD:s program på detta område. 

Internationella organisationen för tropiskt timmer (ITTO, 
prop.1983/84:121) är en organisation för internationell handel och 
råvarusamarbete, vars verksamheter har miljöaspekter. Sverige söker 
inom ramen för organisationen driva den skogspolitik som uttrycks i de 
s.k. skogsprincipema i UNCED. Avtalet är för närvarande under 
omförhandling och utfallet av denna är ytterst ovisst. Det nuvarande 
bidraget till ITTO beräknas till ca 160 000 kronor. Bidraget för 1994/95 
måste bestämmas efter utfallet av förhandlingarna. 

/nterruitionella juteorganisationen (IJO, prop.1990/91 : 13) är även den en 
organisation för internationell handel och råvarusamarbete, vars 
verksamhet har miljöaspekter. Bidraget för 1993/94 var ca 20 000 
kronor. Regeringen förutser ett bidrag i samma storleksordning för 
budgetåret 1994/95. 

Riksdagen angav vid behandlingen av 1993 års budgetproposition sin 
positiva syn på förslaget att få ett WHO-universitet i medicinsk teknologi 
etablerat i Malmö. Regeringen är beredd att föreslå ett svenskt 
ekonomiskt stöd för att universitetet skall kunna etableras i Malmö 
liksom för delfinansiering av driften. En förutsättning är dock att WHO 
självt tar ett aktivt ansvar för att universitetet får en global inriktning och 
att utvecklingsländernas särskilda behov uppmärksammas. WHO bör 
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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. WHO har under hösten 1993 visat 
ett positivt intresse för projektet. Mot bakgrund av detta avser regeringen 
att fortsätta granska förutsättningarna för en eventuell etablering av ett 
WHO-universitet i medicinsk teknologi. 

Fonden för lwpacitetsuppbyggnad i Afrilw (ACBF) upprättades i 
november 1990 genom en överenskommelse mellan Världsbanken, 
Afrikanska utvecklingsbanken, UNDP samt ett antal givarländer. 
Fondens syfte är att förstärka de afrikanska staternas kapacitet vad gäller 
ekonomisk analys och ekonomisk-politisk.'1 beslutsfattande. Detta skall 
främst ske genom stöd till nationella och regionala institutioner samt till 
de myndigheter som ansvarar för den ekonomiska politiken. Verksam
heten styrs av en styrelse, där bl.a. en svensk ledamot ingår. 

Efter en inledande period där verksamheten främst varit inril'tad mot 
att bygga upp organisationen, skapa operativa riktlinjer samt identifiera 
och bereda lämpliga insatser har nu en genomförandefas inletts där 
bidrag till godkända insatser börjat utbetalas. 

Sverige har utfäst ett bidrag till ACBF om totalt 33 miljoner kronor, 
att inbetalas under budgetåren 1991/92-1994/95. Under förutsättning att 
tidigare års svenska bidrag utnyttjats tillfredsställande avses den fjärde 
och sista inbetalningen verkställas under budgetåret 1994/95. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
1. godkänner de riktlinjer för multilateralt utvecklingssamarbete som 

förordats i det föregående, 
2. godkänner de gjorda utfästelser som redogjorts för, 
3. bemyndigar regeringen att göra de utfästelser, åtaganden och 

utbetalningar som härutöver förordats, 
4. till Bidrag till internationella biståndsprogram anvisar ett 

reservationsanslag på 3 295 000 000 kr. 

BILATERALT UTVECKLINGSSAMARBETE 

Ökade krav på prioriteringar i biståndet. 

Det svenska bilaterala utvecklingssamarbetet har nått en betydande 
omfattning och mångfald. Det har kommit att omfatta allt fler länder, 
ändamål och samarbetsformer. Från 1985/86 till 1991192 ökade antalet 
länder som mottog bistånd från Sverige från 58 till 91. Omfattningen av 
det svenska samarbetet varierar dock kraftigt mellan olika länder. Vissa 
länder erhåller endast katastrofbistånd medan länder som Indien och 
Zimbabwe har ett samarbete med samtliga svenska biståndsmyndigheter. 
Idag finns det ett 30-tal länder med vilka Sverige har biståndssamarbete 
av betydande omfattning. 
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Mångfalden i biståndet kräver god överblick. Krav på tydlig ansvars
fördelning och samordning mellan olika myndigheter ökar. Stora behov 
och begränsade resurser ökar kraven på prioriteringar. Det kan innebära 
att vi arbetar i mindre antal sektorer i samarbetsländerna och att vi 
arbetar med mindre antal projekt inom sektorerna. Det innebär att vi, när 
stöd till ny långsiktig insats beslutas, också bör ha en plan för avveckling 
av biståndet. Inriklningen på de fattigaste länderna och på fattiga grupper 
i mottagarländerna måste betonas. Vi måste lyfta fram det som vi tycker 
är viktigt att stödja i utvecklingsprocessen. Utvecklingen i världen pekar 
på att fortsatta katastrofinsatser blir nödvändiga. För biståndet nya länder 
är Bosnien-Hercegovina, Kroatien, Makedonien och Albanien. Samtidigt 
bör, som framgått av tidigare avsnitt, tyngdpunkten i biståndet ligga på 
den långsiktiga utvecklingen. 

Mål- och resultatorientering 

Regeringens styrning av myndigheterna har blivit alltmer mål- och 
resultatorienterad. Det betyder också att instrumenten för styrning och 
redovisning av verksamheten måste utvecklas. Samtidigt skall de 
administrativa kostnaderna minimeras. Regeringen aviserade i föregående 
års budgetproposition förestående förändringar i administrationen av det 
bilaterala biståndet. Åtgärder har således vidtagits för att förbättra 
styrnings- och samarbetsformerna i biståndet (prop. 1992/93:244, bet. 
1992/93:UU26, rskr. 1992/93:342). Det rör bl.a. anslagsstruktur, 
införande av planeringsramar som ej avtalas med mottagaren, ny ordning 
för importstöd, införande av landstrategier för styrning och samordning 
samt integration av fältadministrationen. Detta förändringsarbete är nu 
under genomförande. Biståndskontoren och ambassadernas allmänna 
avdelningar skall vara integrerade för berörda ambassader senast den 1 
januari 1995. 

För vissa verksamheter fastc;täller riksdagen användningen av biståndet 
genom att styra ändamålet, såsom forsknings - och näringslivsbistånd, 
miljöbistånd, demokratistöd och katastrofbistånd. De landimiktade 
planeringsramarna innehåller verksamheter som också skulle kunna 
redovisas på sektorer. Med förbättringar i det statistiska underlaget bör 
det bli möjligt att i ökad utsträckning kunna redovisa verksamheten 
fördelad på sektorer och ändamål. Den s.k. indikativa planeringsramen 
inom SIDA:s verksamhet, som nu redovisas Iandfördelad, innehåller 
sektorer med finansiering från olika anslagsposter. 

Det förnyelsearbete som påbörjades förra året angående faktain
formationen om det samlade svenska biståndet, "Svenskt bistånd", har 
fortsatt. 

Underlaget vad beträffar resultatredovisningen från myndigheterna 
förbättras successivt, vilket också gör att regeringens redovisning till 
riksdagen kan förbättras. Redovisningen av det fak-riska utvecklingssam
arbetet och dess resultat bör tillsammans med förslagen i denna 
proposition ge underlag för en bedömning av hur samarbetet med ett 
enskilt land utvecklas. 
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Landstrategier skall upprättas för alla större mottagarländer. 
Revidering av strategierna företas normalt vart tredje år. Mottagar
ländernas ansvar för utvecklingen, samarbetets inriktning samt förväntade 
och uppnådda resultat ställs i centrum. Landstrategierna blir ett instru
ment att pröva det samlade långsiktiga utvecklingssamarbetet med ett 
enskilt land. En viktig grund för strategiarbetet är de utvärderingar som 
mottagarländerna och biståndsmyndigheterna genomför och de slutsatser 
och överväganden som följer av analyserna. Landöversikter rörande 
ländernas utvecklingssituation, prioriteringar, biståndsberoende m.m. 
utarbetas på uppdrag av Utrikesdepartementet. Överläggningar på 
regeringsnivå sker med mottagarlandet innan strategin läggs fast. Under 
budgetåret 1993/94 upprättas strategier för Botswana, Namibia, Sri 
Lanka, Tanzania, Vietnam och Zambia. För budgetåret 1994/95 planeras 
landstrategier för Eritrea, Etiopien, Guinea-Bissau, Kenya, Lesotho, 
Nicaragua, Sydafrika. 

Regeringens förslag till överordnade prioriteringar har redovisats i 
tidigare avsnitt. I den Iandpresentation som följer anges för de enskilda 
länderna målen för utvecklingssamarbetet, förutsättningarna framför allt 
vad beträffar ekonomiska reformprogram, respekten för de mänskliga 
rättigheterna och demokratiseringssträvanden samt inriktningen och 
erfarenheterna av det svenska biståndet. Förslagen rörande det fortsatta 
samarbetet baseras således på de kriterier som regeringen och riksdag har 
angivit för samarbetet med enskilda länder. De indikativa planerings
ramarna genom SIDA innehåller dels ett basprogram av långsiktig 
verksamhet, exempelvis undervisning, infrastruktur, dels sådant 
långsiktigt bistånd som är möjligt att fördela på länder men som tidigare 
endast redovisats som särskilda anslagsposter. Det berör i första hand 
anslagsposterna för demokrati och mänskliga rättigheter, miljö, särskilda 
program och regionala insatser i Afrika. 

Landinriktat bistånd 

Afrika 

Afrikas ekonomiska tillväxt under 1992 var 1,5 % vilket innebar en 
stagnation jämfört med åren under slutet av 80-talet. Med en befolknings
ökning på ca 3 % ökar nu den absoluta fattigdomen. Stora variationer 
råder dock mellan olika länder. De länder som fullföjt sina ekonomiska 
reformprogram och som fått särskilt internationellt stöd härför visar 
bättre resultat än dem som avbrutit eller fördröjt reformplanerna. För 
1993 och 1994 förutses dock ingen markant förbättring i tillväxttakten. 
Exportvolymen ökade under 1992, men försämrade villkor för handeln 
gjorde att handels balansen minskade med 6 % . Flertalet länder har svårt 
att uppfylla sina åtaganden på sk."Uldsidan. Eftersläpningar vad gäller 
räntebetalningar fortsatte att stiga till 14 miljarder US dollar för 1992 
eller tre gånger nivån 1987. 

Förutom den allmänna konjunkturnedgången beror Afrikas dåliga 
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ekonomiska utveckling på faktorer som torka i de östra och södra 
delarna, inbördes stridigheter som i Angola, Liberia och Somalia samt 
betydande brister i den ekonomiska politiken i många länder. 

Hårdast drabbade av torkan var Malawi, Moc;ambique, Sydafrika, 
Zambia och Zimbabwe, som samtliga hade en negativ ekonomisk 
utveckling under 1992, samt Kenya och Lesotho. Livsmedelsbiståndet 
detta år uppgick till 500 miljoner US dollar. För 1993 ser livsmedels
situationen mycket ljusare ut och i många länder har skörden varit god. 

Inbördes stridigheter har förorsakat ett stort mänskligt lidande i flera 
länder. Värst drabbat är Angola där det återupptagna kriget förött landet 
ytterligare och tvingat människor på flykt. I Somalia har stridigheterna 
i det närmaste ebbat ut och en viss normalisering inträtt i större delar av 
landet. Liberia tillhör de länder där oroligheterna närmast verkar ha blivit 
permanenta och där det är svårt se någon ljusning. Burundis demokratiskt 
valda regering tvingades på fall genom en militärkupp och frambringade 
nya flyktingströmmar. 

Flertalet länder i regionen är i ett övergångsskede av något slag - från 
krig till fred, från enpartistat till pluralism, från centralstyrd planekonomi 
till marknadsekonomi. Två länder är av särskild vikt på grund av sin 
storlek och förmåga att påverka utvecklingen i en hel region - Nigeria 
och Sydafrika. I Nigeria har militärer åter igen tagit makten och 
demokratin skjutits på framtiden. Utvecklingen i Sydafrika ter sig ljusare, 
trots våldet. Utvecklingen under hösten har lett fram till att parterna, med 
regeringen och ANC i spetsen, kommit överens om formerna för 
övergångsstyret fram till landets första demokratiska val som avses hållas 
den 27 april 1994. 

Under 1993 har ett flertal internationella initiativ tagits för att 
disk"Utera den bekymmersamma utvecklingen i Afrika. Värt att nämna är 
den konferens som Japan inbjöd till i Tokyo i början av oktober då den 
s.k. Tokyo-deklarationen antogs. Medarrangörer var de afrikanska 
organisationerna Organisation for African Unity (OAU) och Global 
Coalition for Africa (GCA), som båda hållit egna internationella 
konferenser med liknande tema under året. I Tokyo framfördes bl.a. att 
även om utvecklingsmodeller inte kan överföras direkt från en region till 
en annan, de asiatiska framgångarna kan tjäna som inspiration för länder 
i Afrika. Bättre regeringsutövande tillmättes där liksom i andra fora, 
avgörande betydelse för positiva förändringar i Afrika i framtiden. 

FN:s roll i Afrika har ökat markant under 1993. I bl.a. Angola, 
Moc;ambique och Somalia pågår fredsbevarande operationer. Vilken roll 
FN kommer att ha i Sydafrika har ännu inte definierats men det är 
naturligt att FN och andra internationella organisationer kommer att 
engagera sig i övervakningen av det förestående valet. Den FN-operation 
som redan finns på plats har formellt endast mandat att följa och 
rapportera om våldsfrågan. 

Världsbankens roll i Afrika har också ökat under 80- och 90-talet. 
Engagemanget i vissa länder är så stort att det i viss mån kan ifrågasättas 
huruvida banken fått ta på sig en alltför stor börda. Bankens bedömningar 
tillmäts också betydelse vid utformningen av det bilaterala biståndet. 

En kartläggning av det svenska biståndet till Väst- och Centralafrika 
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har genomförts under 1993. Syftet med denna har varit att öka kunskapen 
om vårt engagemang i denna del av Afrika. 

Regeringen har i tidigare avsnitt redovisat den starka betoning som 
man vill lägga på insatser som är befolkningsrelaterade. Fortsatt och 
förnyat samarbete på detta område inom det bilaterala utvecklingssam
arbetet är en naturlig följd av denna prioritering. Arbetet har inletts för 
att stimulera till insatser som främjar miljön. 

Angola 

Utvecklingssamarbetet med Angola har syftat till att stödja en påbörjad 
samhällsomdaning i demokratisk riktning för nationell försoning samt 
social och ekonomisk utveckling. Krigssituationen i landet har gjort att 
samarbetet i stället koncentrerats till insatser av mer akut katastrof
karaktär. 

Efter de allmänna valen i september 1992, som gav det regerande 
MPLA-partiet en majoritet i nationalförsamlingen, tog oppositionspartiet 
UNITA åter till vapen. Det uppblossande inbördeskriget har inneburit att 
ca 100 000 människor dött och att ca 2 miljoner är beroende av nödhjälp 
för sin överlevnad. Regeringssidan har haft svårt att stå emot UNITA:s 
attacker och idag har UNITA kontroll över en stor del av landet. 
Huvudstadsregionen och en större del av kusten behärskas av regerings
sidan. 

FN: s säkerhetsråd har fördömt Unitas vägran att fullt ut respektera 
fredsavtalet och säkerhetsrådets resolutioner. Den 15 september 1993 
beslöt rådet att införa vapen- och oljesanktioner mot UNITA. Mandatet 
för FN:s fredsbevarande insats UNAVEM Il har förlängts. Samtal mellan 
regeringen och UNITA inleddes i november i Zambias huvudstad 
Lusaka. 

Efter valen påbörjade regeringen ett nytt ekonomiskt reformprogram 
i syfte att åstadkomma en makroekonomisk stabilitet. Detta program 
avbröts i mars 1993 då försvaret fick högsta prioritet. Resultatet har blivit 
hyperinflation och ökad makroekonomisk obalans. Den statliga för
valtningen har försvagats ytterligare, och en tilltagande korruption kan 
noteras. De redan tidigare eftersatta sociala sektorerna har försvagats 
ytterligare. Svält råder. Förutsättningarna att under sådana förhållanden 
bedriva ett effektivt utvecklingssamarbete är begränsade. Biståndet måste 
till avsevärd del vara humanitärt och inriktat på att hjälpa där behoven 
är som mest akuta. 

Landsamarbetet genom SIDA har successivt anpassats till krigs
situationen. Långsiktiga insatser inom hälsa, infrastruktur och fiske har 
anpassats till vad som, under rådande förhållanden, är möjligt att 
genomföra. Resultaten som nåtts genom biståndsinsatser inom bl.a. 
hälsovården visar att vaccinations- och läkemedelsprogram försenats 
genom kriget. Insatser av katastrofkaraktär har blivit allt vanligare. 

Den fortsatta utvecklingen i landet blir avgörande för biståndet. SIDA 
har av regeringen fått i uppdrag att under 1993/94 göra en översyn av 
utvecklingsbiståndet till sektorerna hälsa, fiske och tele. Denna översyn 
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blir vägledande för det framtida långsiktiga samarbetet. Katastrofinsatser 
kommer att behövas under år 1994 oavsett utvecklingen, liksom insatser 
för återuppbyggnad. FN:s humanitära arbete skall stödjas. 

Sverige betalade ut 125 miljoner kronor till Angola i gåvobistånd 
budgetåret 1993/94. 

Med hänvisning till de begränsningar för utvecklingsbistånd som 
inbördeskriget innebär föreslår regeringen en indikativ planeringsram för 
Angola på 70 miljoner kronor. I denna inryms förutom SIDA:s baspro
gram särskilda insatser för demokrati och mänskliga rättigheter och för 
miljö. Beredskap bör finnas för särskilda katastrofinsatser. 

Den förväntade ingående reservationen 1994/95 bör användas för 
katastrofinsatser genom i första hand FN. 

Botswana 

Utvecklingssamarbetet med Botswana har syftat till att minska landets 
ekonomiska beroende av Sydafrika och bidra till social och ekonomisk 
utveckling och utjämning. Även om förhållandet till Sydafrika förändrats 
kvarstår i viss mån målet då förändringarna där får stora återverkningar 
i Botswana. Betoningen på fattigdomsbekämpning bör dock öka då 
inkomstfördelningen i landet är skev. Diversifieringen av Botswanas 
ekonomi framstår också som än viktigare och därmed svenskt stöd 
härför. Sådant stöd kan bidra till den önskade breddningen av samarbetet 
mellan Botswana och Sverige. 

Allmänna val planeras äga rum år 1994. Förhållandena vad avser 
mänskliga fri- och rättigheter får anses vara förhållandevis goda. 

Botswana har sedan självständigheten haft en kraftig ekonomisk 
tillväxt, vilket bl.a. innebär att landet håller på att uppgraderas till 
med el inkomstland. Botswanas goda ekonomiska utveckling kan nästan 
uteslutande hänföras till diamantexporten, vilket gör ekonomin känslig 
för förändringar i världsmarknadspriset på diamanter. Sjunkande pris 
under 90-talet har lett till lägre tillväxt i ekonomin. Arbetslösheten och 
undersysselsättningen är ett ökande problem. 

Ekonomins ensidighet bidrar till undersysselsättning och en skev 
inkomstfördelning. Stora satsningar har dock gjorts på utbildning, 
hälsovård och vattenförsörjning på landsbygden. 

Den botswanska förvaltningen fungerar relativt väl och tar ett stort 
ansvar för genomförandet av olika program och insatser inom det 
svenska samarbetet. I takt med att biståndet genom SIDA minskas har 
arbete påbörjats för ett bredare biståndssamarbete. Det har dock visat sig 
att denna övergång tar längre tid än förutsett. 

SIDA har nyligen genomfört en omfattande utvärdering av Sveriges 27 
år av bistånd till Botswana. Av denna framgår att utvecklingsbiståndet 
varit framgångsrikt, gett många bestående resultat och haft betydelse för 
utformningen av landets utvecklingspolitik. Fortsatt bistånd genom SIDA 
rekommenderas bl.a till fortsatt kapacitets- och institutionsuppbyggande. 

Förutsättningar för ett bredare biståndssamarbete finns, men det 
kommer att ta viss tid innan det går att peka på konkreta resultat. Flera 
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förslag till u-krediter genom BITS diskuteras för närvarande samt 
tekniskt samarbete. SWEDECORP:s stöd till näringslivsorganisationer 
bör fortsätta. SAREC har etablerat forskningssamarbete som fungerar 
väl. 

Sverige betalade ut 119 miljoner kronor i gåvobistånd till Botswana 
budgetåret 1992/93. 

När det gäller omfattningen på det mer fu.ttigdomsinriktade utveck
lingssamarbetet genom SIDA bör hänsyn tas till Botswanas relativt goda 
ekonomi. De betydande fu.ttigdomsluckor som fortfarande finns motiverar 
ett fortsatt samarbete på gåvobasis med inriktning på de fattigaste 
grupperna. Regeringen föreslår en indikativ planeringsram för Botswana 
på 60 miljoner kronor. I denna inryms SIDA:s basprogram samt särskilda 
insatser för demokrati och mänskliga rättigheter och för miljö. Parallellt 
med detta bistånd bör andra biståndsformer som u-krediter och tekniskt 
samarbete genom BITS i ökad omfattning komma ifråga, liksom 
näringslivsbistånd genom SWEDECORP. 

Eritrea 

Målet med utvecklingssamarbetet är att bidra till återuppbyggnaden av 
landet och till en demokratisk samhällsutveckling. 

Folkomröstningen om självständighet i april 1993 genomfördes under 
övervakning av FN. Resultatet blev ett entydigt ja till självständighet från 
Etiopien. En konstitution är under utarbetande och allmänna val planeras 
inom fyra år. Fram till dess att allmänna val hållits styrs landet av en av 
EPLF (Eritrean People's Liberation Front) bildad regering. Den 
inhemska statsförvaltningen är svag, men det finns en stor vilja att bygga 
upp landet på nytt. Vad gäller respekten för de mänskliga rättigheterna 
kan nämnas att Eritrea hittills vägrat att återta egna medborgare som 
dömts till utvisning eller av andra skäl saknar rätt att vistas i Sverige. 

Det 30 år långa inbördeskriget har slagit landet i spillror och återupp
byggnad har getts högsta prioritet. Regeringen avser att öka jordbruks
produktionen och därmed minska livsmedelsimporten. Den småskaliga 
och tidigare livaktiga småindustrin börjar långsamt återhämta sig. 
Energibristen utgör ett allvarligt problem. Den provisoriska regeringen 
genomför reformer i syfte att uppmuntra privata investeringar och 
stimulera handel. 

Regeringen har uppdragit åt SIDA att utarbeta ett förslag till plan för 
ett långsiktigt utvecklingssamarbete med Eritrea från och med budgetåret 
1994/95. I planen föreslås att utvecklingssamarbetet koncentreras till 
energi och förvaltning. Vidare föreslås ett avgränsat stöd till den 
eritreanska flyktingkommissionen (CERA) för repatriering av 400 000 
eritreanska flyktingar som befinner sig i Sudan. Ett annat angeläget 
område är stöd till demobilisering och reintegrering av ca 100 000 f.d. 
soldater. Stöd föreslås också kunna utgå till arbetet med att utforma en 
ny konstitution och till valförberedelser. 

Av övriga biståndsmyndigheter har SAREC ett samarbete med 
universitetet i Asmara. Eritreaner har vidare deltagit i kurser om bl.a. 
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mänskliga rättigheter, arrangerade av BITS. 
Sverige betalade ut 42 miljoner kronor i katastrofbistånd till Eritrea 

budgetåret 1992/93. 
Under budgetåret 1994/95 kommer en landstrategi för utvecklingssam

arbetet med Eritrea att utarbetas. I avvaktan på denna föreslår regeringen 
att målen och inriktningen i utvecklingssamarbetet inom SIDA:s program 
bibehålls. Då den svaga förvaltningen och bristen på utbildad personal 
kan utgöra ett hinder för att få till stånd ett effektivt bistånd kan enskilda 
och internationella organisationer utgöra lämpliga alternativa kanaler. 
Insatser för demokrati och främjande av mänskliga rättigheter bör komma 
i fråga. SAREC bör fortsätta sitt samarbete. Regeringen föreslår att 35 
miljoner kronor avsätts som indikativ planeringsram för Eritrea. 
Beredskap bör finnas för katastrofinsatser. 

Etiopien 

Målet med utvecklingssamarbetet är att stödja den ekonomiska och 
demokratiska reformprocessen. Verksamheten inriktas på sociala 
förbättringar, fattigdomsbekämpning på landsbygden genom en medveten 
hushållning med naturresurser, stöd till framväxten av en rättsstat och till 
ökad respekt för de mänskliga rättigheterna samt stärkandet av den 
inhemska forskningskapaciteten. 

Förberedelserna för att hålla nationella val till en konstituerande 
församling under 1994 har inletts. Samtidigt har den politiska basen för 
övergångsregeringen krympt genom att flera grupper dragit sig ur 
samarbetet. Respekten för de mänskliga rättigheterna har kraftigt 
förbättrats men är ännu inte tillfredsställande. Etiopien vägrar att återta 
egna medborgare som av svensk domstol dömts till utvisning eller av 
andra skäl saknar rätt att stanna i Sverige. 

Landet har delats in i nya regioner grundade på etnisk tillhörighet. I 
samband därmed decentraliseras förvaltningen. Utlokaliseringen av 
personal och resurser har i vissa fall gått alltför snabbt och lett till 
svårigheter på central nivå. De nya regionala myndigheterna saknar i de 
flesta fall erforderliga resurser för att ta över det administrativa ansvaret. 

I november 1992 inledde övergångsregeringen ett ekonomiskt 
reformprogram i riktning mot marknadsekonomi. De generellt sett goda 
resultaten hittills bekräftar regeringens uttalade politik. BNP beräknas 
växa med 7,6 % under 1993, men obalanserna i ekonomin finns 
fortfarande kvar. Försvarsutgifterna har minskat. Maktskiftet och 
övergångsregeringens politik har lett till ett växande intresse bland 
givarländerna. 

Landsamarbetet genom SIDA blir alltmer långsiktigt med insatser på 
nationell och regional nivå inom områdena undervisning, hälsa och 
skogsvård. Ett regionalt stöd till Amhararegionen har påbörjats. Vid 
sidan av detta bidrar SIDA med särskilda insatser av katastrof- och 
återuppbyggnadskaraktär, främjande av demokrati och respekt för de 
mänskliga rättigheterna, särskilt framväxten av en rättsstat, och AIDS
bekämpning. Ett omfattande betalningsbalansstöd har beviljats. Stödet 
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genom enskilda organisationer är omfattande. 
Förutsättningarna för att bedriva ett effektivt långsiktigt bistånd till 

Etiopien bedöms som relativt goda. Den pågående omstruktureringen av 
ekonomin tillsammans med decentraliseringen av den statliga för
valtningen har dock lett till att planeringen och genomförandet av insatser 
generellt sett går långsamt. 

SAREC är den största enskilda bidragsgivaren till de etiopiska 
universiteten, vilka har stärkts genom forskarutbildning och investering 
i infrastruktur för forskningen. Därmed har deras kapacitet vad gäller 
möjligheten att utforma och leda projekt ökat. 

Etiopier har deltagit i BITS internationella kurser i bl.a. mänskliga 
rättigheter. 

Sverige betalade ut 291 miljoner kronor i gåvobistånd till Etiopien 
budgetåret 1992/93. 

Under budgetåret 1994/95 kommer en landstrategi för utvecklingssam
arbetet med Etiopien att utarbetas. I avvaktan på denna föreslår 
regeringen att målen och inriktningen i utvecklingssamarbetet inom 
SIDA:s program bibehålls. SAREC bör fortsätta sitt forskningssamarbete. 

Regeringen föreslår att 140 miljoner kronor avsätts som indikativ 
planeringsram för Etiopien. I denna ingår, förutom SIDA:s basprogram, 
särskilda insatser för demokrati, mänskliga rättigheter och humanitärt 
bistånd, särskilda miljöinsatser och särskilda program. Fortsatt beredskap 
för katastrof- och återuppbyggnadsinsatser bör finnas. Vidare bör finnas 
beredskap för betalningsbalansstöd. 

Guinea-Bissau 

Målet för utvecklingssamarbetet med Guinea-Bissau är att främja landets 
ekonomiska och sociala utveckling, framförallt genom uppbyggande av 
kompetenta institutioner och en fungerande förvaltning. 

Den under 1991 påbörjade demokratiseringsprocessen i Guinea-Bissau 
har fortsatt och för närvarande finns det elva godkända politiska partier 
och ytterligare några är under bildande. Val till parlament och president
ämbete planeras till mars 1994. En valkommission är utsedd och UNDP 
har påbörjat arbetet med att bistå i planering av valen. 

Rättsinstitutionema har i viss mån förstärkts och respekten för de 
mänskliga rättigheterna har ökat. Trakasserier och hot mot enskilda 
förekommer dock fortfarande. 

Det ekonomiska reformprogrammet har inte gett tillfredsställande 
resultat. Ekonomin är fortsatt instabil. Regeringens misslyckande med att 
styra den makroekonomiska politiken vad gäller inflationen och penning
mängden ledde till att Världsbanken under ett års tid höll inne sitt 
betalningsbalanslån. Det släpptes först i juni 1993. Korruptionen ökar i 
omfattning. 

SIDA:s utvecklingsbistånd har gällt stöd till det ekonomiska reform
programmet i form av importstöd, program- och projektstöd inom 
landsbygdsutveckling, jordbruk, undervisning, hälsovård och industri, 
personal- och konsultfond samt särskilda insatser för stöd till Världs-
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bankens program för social infrastruktur. Därutöver har funnits särskilda 
insatser för demokrati och mänskliga rättigheter, särskilda miljöinsatser 
och insatser inom särskilda program. Industribiståndet har fram till 
årsskiftet 1993/94 administrerats av SWEDECORP för SIDA:s räkning. 
En avslutande insats avseende en industristiftelse kommer att genomföras 
av SWEDECORP under budgetåret 1994/95. 

Det splittrade biståndet är arbetskrävande. SIDA bör med större kraft 
arbeta för ökad koncentration för att uppnå bättre resultat. Den svaga 
förvaltningen och låga mottagningskapaciteten gör att större krav måste 
ställas på kontroll av biståndet. 

Sverige betalade ut 67 miljoner kronor till Guinea Bissau under 
budgetåret 1992/93. 

Det svenska biståndet till Guinea-Bissau är under utvärdering av 
sekretariatet för analys av utvecklingssamarbete och en rapport förväntas 
föreligga under våren 1994. Denna kommer att ligga till grund för den 
landstrategi för Guinea Bissau som skall utarbetas under budgetåret 
1994/95. I avvaktan på denna och med hänsyn till den stora reservationen 
på Jandramen föreslår regeringen för budgetåret 1994/95 en indikativ 
planeringsram för Guinea-Bissau på 10 miljoner kronor. Inom denna ram 
ryms särskilda insatser för mänskliga rättigheter och demokratibistånd. 

Kap lerde 

Målet för utvecklingssamarbetet med Kap Verde är att stödja den 
ekonomiska tillväxten genom att bredda basen för produktiva verksam
heter. Därigenom kan på sikt möjligheterna till självförsörjning öka. 

Sedan en ny regering tillträdde efter de första fria valen 1991 har 
konstitutionen reviderats, en decentraliseringsreform påbörjats och en 
femårig utvecklingsplan utarbetats. Vidare har privatisering av ineffektiva 
och olönsamma statliga företag inletts. Regeringen lägger stor vikt vid att 
etablera ett investeringsvänligt klimat. 

Utvecklingssamarbetet med Kap Verde bedrivs av SIDA. Det består 
till 90 % av importstöd som till stor del administreras av landet självt. 
Under året har stora ansträngningar gjorts för att förbättra upphandlings
rutinema. SIDA anser att stödet bör ha en oförändrad inriktning. Med 
kravet på kontinuerlig rapportering och uppföljning ser man nu en klar 
förbättring i utnyttjandet av det svenska biståndet. Enskilda 
organisationer har en viktig biståndsroll. 

Sverige betalade ut 85 miljoner kronor i gåvobistånd till Kap Verde 
budgetåret 1992/93. 

Med hänsyn till att den tidigare stora under åren ackumulerade 
reservationen på landramen kommer att minska under budgetåret 
1993/94, men också till den klara förbättringen i utnyttjandet av de 
svenska medlen, föreslår regeringen en indikativ planeringsram för Kap 
Verde på 35 miljoner kronor. 
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Kenya 

Utvecklingssamarbetet med Kenya syftar till att förbättra de fattigas 
villkor på landsbygden, att ge stöd åt miljö- och markvård samt till att 
främja de mänskliga rättigheterna. 

De allmänna valen i december 1992 utgjorde, trots uppenbara brister, 
ett betydelsefullt led i landets demokratiprocess. Det regerande KANU
partiets agerande efter valen, liksom delar av oppositionens, har dock 
försvårat demokratins befästande. Inslag av repression, samt våldsamma 
konflikter över jordområden har bidragit till osäkerhet inför framtiden. 
Trots detta får Kenya anses ha tagit ett första steg mot ett mer öppet och 
demokratiskt styrt samhälle. 

Vad gäller den ekonomiska politiken har det gångna året präglats av 
spända relationer med givarsamfundet inklusive Världsbanken och 
Internationella Valutafonden. En återgång till normala relationer kan 
noteras även om visst misstroende dröjer kvar. Ett av Världsbanken 
sammankallat konsultativt givarmöte för Kenya hölls för första gången 
på två år i november 1993. 

Landets utvecklingspolitik har hämmats av bristande reformer inom 
förvaltningen och ekonomi samt av korruption. Val av biståndsformer 
bör i framtiden bli beroende av regeringens visade förmåga att reformera 
förvaltning och effektivt utnyttja biståndet. Om inte förbättringar sker kan 
det bli aktuellt att överväga andra kanaler för biståndet. Samtidigt bör 
man beakta att möjligheter till fortsatt dialog bibehålls om regeringens 
utvecklingspolitik. 

Landsamarbetet bedrivs i all huvudsak genom SIDA. Det bedöms 
allmänt ha en väl motiverad inriktning till stöd för landsbygdens sociala 
och ekonomiska utveckling. Det långvariga miljö- och markvårdssam
arbetet bedöms ha haft en avgörande betydelse för landets egen mark
vårdspolitik. Enskilda organisationer spelar en viktig roll. 

SIDA redovisar liksom andra givare betydande svårigheter att få den 
kenyanska motparten att stå för sin del av kostnaden i gemensamma 
biståndsprojekt. Det reser frågor om i vad mån Kenyas regering betraktar 
det svenska biståndet som en integrerad och prioriterad del av sin 
utvecklingspolitik. Korruption och vanskötsel inom kenyansk förvaltning 
och i samspelet mellan stat och näringsliv lägger vidare hinder i vägen 
för ett effektivt bistånd. Liknande problem står även att finna inom 
kenyanska enskilda organisationer. Revisioner av vissa enskilda 
biståndsprojekt har lett till att utbetalningar tillfälligt inställts i avvaktan 
på klargöranden och rättelser. 

SIDA har redovisat resultat som nåtts genom biståndsinsatser inom 
vägprogram, markvård och primärhälsoprojekt. Med hänsyn till 
redovisade svårigheter bedöms resultaten överlag ha varit goda men 
metoder för att mäta resultaten behöver vidareutvecklas. 

Sverige betalade ut 153 miljoner kronor i gåvobistånd budgetåret 
1992/93. 

Med hänvisning till svårigheterna att bedriva ett effektivt bistånd och 
den relativt stora reservationen och skärpta krav på att mottagaren 
uppfyller sina avtalade villkor, föreslår regeringen en indikativ 
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planeringsram för Kenya på 95 miljoner kronor. Inom denna ram inryms 
SIDA:s basprogram samt insatser avseende de mänskliga rättigheterna/ 
demokrati, miljö och särskilda program. · 

Lesotho 

Utvecklingssamarbetet med Lesotho har som mål att främja ekonomisk 
tillväxt, vari ingår att skapa nya arbetstillfällen, och en effektivare 
hushållning med naturresurser. 

De första demokratiska valen på över tjugo år genomfördes i mars 
1993. Segrare blev Basutoland Congress Party (BCP) som erhöll samtliga 
mandat i det nya parlamentet, trots att oppositionspartiet BNP erhöll en 
fjärdedel av rösterna. 

Regeringen måste nu förverkliga löften om att fördjupa 
demokratiseringen av landet och förbättra respekten för mänskliga 
rättigheter. Avsaknaden av parlamentarisk opposition kan dock på sikt 
hindra en demokratisk utveckling. Förutsättningarna att föra en genom
tänkt utvecklingspolitik bör dock ha förbättrats efter år av inrikespolitisk 
instabilitet och militärstyre. 

Lesotho genomför sedan drygt fem år ett ekonomiskt reformprogram, 
som inneburit en förbättrad balans i statsbudgeten. Beroendet av 
Sydafrika begränsar dock möjligheterna att föra en självständig makro
ekonomisk linje. Landets redan höga arbetslöshet utgör ett allvarligt hot 
mot stabiliteten. Minskade möjligheter att få arbete i Sydafrika förvärrar 
situationen. 

Biståndssamarbetet genom SIDA är inriktat på förvaltningsstöd, som 
syftar till att effektivisera förvaltningen, och stöd till ett markvårdspro
gram. Vidare ges stöd till vägbyggande med arbetsintensiva metoder. Vid 
sidan av utvecklingsbiståndet ligger bl.a. en omfattande regional 
miljöinsats. Genom denna satsning har utbildning och information om 
miljöfrågor ägt rum i södra Afrika. Inför valen lämnades ett särskilt 
demokratistöd. BITS har finansierat två projekt avseende landsbygds
elektrifiering i samfinansiering med bl.a. NORAD. En utfästelse om u
kredit har lämnats till ett vattenkraftverk, Muela, i anslutning till ett 
större vattenföringsprojekt finansierat av bl.a. Afrikanska utvecklings
banken. 

Sverige betalade ut 39 miljoner kronor i gåvobistånd budgetåret 
1992/93. 

Ett effektivt bistånd försvåras av den undermåliga ekonomi
administrationen. Samtliga sek"torstöd drabbas därav, men allvarligast 
vägbyggnadsprojektet till vilket utbetalningarna tillfälligt avbrutits i 
avvaktan på revision. Att kontinuerligt följa upp det svenska biståndet 
utan närvaro på platsen ställer också större krav på SIDA i Stockholm, 
särskilt som mottagningskapaciteten är svag. Biståndets huvudsakliga 
inriktning bör dock bestå och regeringen föreslår för SIDA-samarbetet 
en indikativ planeringsram på 45 miljoner kronor. Av detta belopp avser 
15 miljoner kronor regionala insatser. 
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Mo{:ambique 

Målet för utvecklingssamarbetet med Mocambique är att skapa förut
sättningar för ekonomisk tillväxt och demokratisk utveckling för att 
varaktigt förbättra levnadsförhållandena för den futtiga befolkningen samt 
att stödja den pågående fredsprocessen. 

Sedan Mrn;ambiques regering och Renarna ingick en fredsöverenskom
melse i oktober 1992 har ett intensivt internationellt arbete pågått för att 
stärka fredsprocessen. Trots detta har processen blivit mer än ett år 
försenad främst på grund av samarbetssvårigheter mellan regeringssidan 
och Renamo. FN har försökt påskynda processen på olika sätt. Samtidigt 
måste framhållas att fredsöverenskommelsen har haft stor betydelse. 
Säkerhetssituationen har påtagligt förbättrats i hela landet. Detta skapar 
förut~ättningar för att nå ut med bistånd till områden som tidigare inte 
varit tillgängliga. Allmänna val till parlamentet och till presidentämbetet 
förutses äga rum under november 1994. När demobiliseringen och de fria 
valen är genomförda kan en ny fus i Mocambiques historia få sin början. 

Det ekonomiska reformprogrammet gav under sina första år positiva 
effekter, men tillväxten i ekonomin har de senaste åren stannat av. En av 
orsakerna till den låga tillväxten är bristande institutionell kapacitet för 
att genomföra den ekonomiska politiken. Den politiska situationen har 
också förlamat Frelimo-regeringens handlingsförmåga. Några 
förbättringar därvidlag är knappast att förvänta under 1994. 

Ansträngningarna att skapa en varaktig fred och parlamentarisk 
demokrati i Mocambique förtjänar fortsatt svenskt stöd. Den pågående 
fredsprocessen motiverar fortsatt flexibilitet i det svenska biståndet. 
Biståndet bör i högre grad än tidigare riktas mot utvecklingen av 
landsbygden. Enskilda organisationer har i detta sammanhang en viktig 
funktion att fylla. 

Det svenska biståndet genom SIDA är inriktat på futtigdoms
bekämpning, institutionell uppbyggnad och stöd till det ekonomiska 
reformprogrammet. Betalningsbalansstöd har beviljats. Stödet genom 
enskilda organisationer är omfattande. 

Denna inriktning av det svenska stödet bör tills vidare fortsätta. Först 
när allmänna val ägt rum och en ny folkvald regering tillträtt är det 
möjligt att avgöra hur ett framtida bistånd bör vara utformat. Det 
förbättrade säkerhetsläget på landsbygden möjliggör en bättre regional 
fördelning av biståndsinsatser än vad som hittills varit möjligt. Detta bör 
återspeglas i det svenska stödet. 

SWEDECORP stödjer näringslivsutveckling i olika former t.ex. genom 
stöd till företagsledarutbildning och till privatisering. Sistnämnda avses 
utgöra kärnan i det framtida samarbetet. SAREC har samarbete med 
universitetet i Maputo. 

Budgetåret 1992/93 betalade Sverige ut 562 miljoner kronor till 
Mocambique i gåvobistånd. 

Regeringen föreslår en indikativ planeringsram för SIDA-samarbete 
om 335 miljoner kronor. I denna inryms mer långsiktiga insatser inom 
bl.a. förvaltning, undervisning och jordbruk samt särskilt riktade insatser 
för främjande av demokrati och mänskliga rättigheter och miljö. Ett 
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regionalt stöd på 59 miljoner kronor har inräknats men är avhängigt 
svensk medverkan i Cahora Bassa-projektet. Betalningsbalansstöd bör 
kunna komma ifråga under förutsättning att det ekonomiska reformpro
grammet fullföljs. 

SWEDECORP:s och SAREC:s verksamheter bör fortsätta och i mån 
av förutsättningar breddas och fördjupas. 

Namibia 

Utvecklingssamarbetet med Namibia syftar till att stödja social och 
ekonomisk utjämning och att stärka den demokratiska utvecklingen. 

Den demokratiska utvecklingen i landet fortgår men oppositionens allt 
svagare ställning inger oro för framtiden. Mänskliga rättigheter 
respekteras. Under året har förhandlingar med Sydafrika slutförts om 
övertagandet av Walvis Bay fr.o.m. 1994. 

Den ekonomiska politiken präglas av marknadsanpassning. 
Reformtakten är hög och skall ses mot bakgrund av att Namibia vid 
självständigheten fick ärva ett samhälle med extremt skev inkomstför
delning och stor arbetslöshet. Budgetunderskottet har ökat. En egen 
valuta, Namibian dollar, har introducerats. 

Biståndet spelar en viktig men inte en avgörande roll i den namibiska 
ekonomin. Ungefär 7 % av de statliga utgifterna utgörs av bistånd. Den 
namibiska genomförandekapaciteten har förbättrats, vilket lett till ett 
effektivare utnyttjande av biståndet. 

Landsamarbetet genom SIDA innefattar stöd till undervisning, 
transport och kommunikation, till utveckling av nyckelområdet i den 
offentliga förvaltningen samt till en personal och konsultfond. Särskilda 
insatser görs också inom områdena miljö, demokrati och mänskliga 
rättigheter, kultur samt för kvinnor. 

Verksamheten har pågått under så kort tid att det ännu är för tidigt att 
uttala sig om måluppfyllelse och de långsiktiga effekterna av bistånds
samarbetet. Utvärderingarna pekar dock på ett väl utnyttjande av 
biståndet. Arbets- och utbildningstillfällen har bibringats lokalbefolkning
en, som medverkat i byggandet av skolor och vägar. Deltagandet i 
alfabetiseringsprogrammet är högt. Biståndet har även bidragit till att 
Namibia kunnat etablera en centralbank och en egen statistikbyrå. 

Ett samarbete i andra former genom BITS och SWEDECORP har 
börjat ta form. Även SAREC är verksamt i Namibia. 

Budgetåret 1992/93 utbetalade Sverige 132 miljoner kronor i gåvo
bistånd till Namibia. 

Förutsättningarna att bedriva ett effektivt bistånd har förbättrats. En 
mer resultatinriktad styrning av förvaltningen är på gång. Korruptions
tendenser tycks ha stävjats på ett tidigt stadium. Den nuvarande 
inriktningen av biståndet genom SIDA bör således bibehållas. Biståndet 
bör bedrivas med viss flexibilitet, bl.a. genom ett fortsatt aktivt SIDA
bistånd utanför det rena basprogrammet. 

Regeringen föreslår en indikativ planeringsram för Namibia på 90 
miljoner kronor. I denna inryms SIDA:s basprogram samt insatser för 
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mänskliga rättigheter och demokrati och för miljö. I en litet längre Prop. 1993/94:100 
perspektiv bör nivån på biståndet genom SIDA kunna minska samtidigt Bilaga 4 
som insatserna genom bl.a. BITS och SWEDECORP utökas. 

Sydafrika 

Utvecklingssamarbetet med Sydafrika syftar till att stödja den 
demokratiska utvecklingen i landet. 

Trots våldet ter sig läget i Sydafrika ljusare. Utvecklingen under 
hösten har lett fram till att parterna, med regeringen och ANC i spetsen, 
kommit överens om formerna för övergångsstyret i Sydafrika fram till 
landets första demokratiska val den 27 april 1994. Den 18 november 
1993 träffades dessutom överenskommelse om den interimsförfattning 
som skall gälla tills dess en ny, permanent konstitution antagits. Därmed 
ersätts Sydafrikas nu gällande författning, som förvägrar landets svarta 
rösträtt, av en demokratisk konstitution med allmän rösträtt för alla 
landets medborgare. 

Ekonomin i Sydafrika är sedan länge stagnerande. Arbetslösheten 
uppgår till över 40 % . En ekonomisk uppgång är avhängig om den 
ekonomiska politiken kan tillfredsställa såväl befolkningens förväntningar 
som marknadens krav. I denna balansgång kan biståndet komma att spela 
en roll, bl.a. som resurstillskott och genom sociala satsningar som 
reducerar det statliga budgettrycket. 

Det svenska humanitära biståndet har bidragit till att apartheid nu 
håller på att avskaffas i Sydafrika. Detta har skett genom en målmedvetet 
stöd via svenska enskilda organisationer till grupper och samman
slutningar i Sydafrika som aktivt verkat mot apartheid. Något regerings
samarbete har hittills inte förekommit. Det direkta stödet till ANC, som 
varit den ledande och samlande kraften, har haft såväl reell som 
symbolisk verkan. Som en följd av an ANC nu övergår från an vara en 
befrielserörelse till ett politiskt parti, upphör det svenska stödet den 27 
januari 1994. 

Utvecklingen i Sydafrika gör att det humanitära biståndet bör övergå 
till en bredare utvecklingssamarbete. Fortsatt bistånd kommer an behövas 
under en övergångsperiod. Nya samarbetspartners kan komma ifråga. 
Regeringssamarbete kan bli aktuellt. Avgörande för demokratins framtid 
blir utvecklingen av den ekonomiska och sociala situationen. Biståndet 
bör av det skälet innefatta fler områden och involvera samtliga svenska 
biståndsmyndigheter. Detta ställer extra höga krav på ambassaden i 
Pretoria. 

Totalt utbetalades under 1992/93 197 miljoner kronor som demokrati
bistånd till Sydafrika. 

En landstrategi för biståndssamarbetet med Sydafrika kommer att 
utarbetas under första hälften av budgetåret 1994/95. I avvaktan härpå 
föreslår regeringen att biståndet under budgetåret 1994/95 fortsätter att 
belasta anslagsposten Demokrati, mänskliga rättigheter. 

Huvudsyftet med utvecklingssamarbetet med Sydafrika bör vara att 
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rättigheterna samt till en väl fungerande marknadsekonomi. Detta 
sammantaget bidrar till en social och ekonomisk utveckling som gynnar 
de mest eftersatta grupperna i samhället. 

Genom fortsatt svenskt bistånd bör enskilda organisationer i Sverige 
och i Sydafrika även i fortsättningen kunna spela en stor roll för 
demokratins utveckling. SIDA har finansierat ett stort antal av deras 
projekt och inom ett mycket brett arbetsområde som miljö, rättshjälp, 
kultur samt humanitärt och socialt arbete. Detta arbete bör fortsätta men 
en viss koncentration till färre projekt men av mer strategisk betydelse 
kan vara till fördel för effektiviteten i biståndet. Regeringen stödjer SIDA 
i förslaget att den del av verksamheten som är socialt inriktad successivt 
bör föras över till det särskilda anslaget för enskilda organisationer och 
folkrörelser. 

Biståndet genom SIDA bör vara inriktat på an förbättra de fattigas 
levnadsvillkor. Inom undervisningssektorn finns stora akuta behov, och 
insatser där kan få stor betydelse för samhällets utveckling. SIDA:s 
förslag att satsa på undervisningssektorn får stöd av regeringen. 

Väl fungerande marknadsekonomi och ekonomisk tillväxt utgör en 
förutsättning för att demokratin skall få fotfäste och reformarbetet 
förverkligas. Att skapa fler arbetstillfällen för de svarta, särskilt 
ungdomar, ser regeringen som ytterst angeläget. Regeringen vill 
uppmuntra till en ökat bistånd genom BITS och SWEDECORP. Det 
svenska näringslivet bör ha möjligheter att spela en konstruktiv roll i 
dessa ansträngningar. 

Sydafrika har i jämförelse med andra länder i regionen ett väl utbyggt 
system för högre utbildning och forskning. SAREC har redan ett 
forskningsprogram i Sydafrika som bör fortgå. Därutöver anser 
regeringen att SAREC:s förslag att göra det möjligt för grannländerna an 
utnyttja resurserna i Sydafrika verkar rimligt. 

Tanzania 

Målet för utvecklingssamarbetet med Tanz.ania är att stödja den 
ekonomiska reformprocessen i riktning mot marknadsekonomi, främja en 
demokratisk samhällsutveckling och skapa förbättrade levnadsförhål
landen för befolkningen genom insatser inom sociala sektorer och 
infrastruktur. 

Ett politiskt reformarbete har påbörjats och det politiska klimatet har 
blivit öppnare. Hittills har ett tiotal politiska partier registrerats med rätt 
an ställa upp i de lokala valen 1994 och det första allmänna valet av 
parlament och president 1995. Fler tidningar utges och debattklimatet har 
blivit friare. Denna utveckling har stärkt de mänskliga rättigheterna. 
Fortfarande kontrolleras dock det viktigaste mediet, radion, av regering
en, och rättssystemet fungerar bristfälligt. 

Det ekonomiska reformprogrammet har inneburit en omfattande 
liberalisering av ekonomin och bidragit till en årlig BNP-tillväxt på ca 4 
%. Under 1993 har bl.a. fortsatta reformer av valutamarknaden och den 
finansiella sek.'torn ägt rum. Liberaliseringen har ökat varutillgången och 
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inkomstmöjligheterna i såväl den expanderande informella sektorn som 
i den officiella ekonomin. Negativt är att den sociala servicen försämrats 
under lång tid och det finns tecken på att bl.a. läskunnigheten håller på 
att sjunka. Effektivisering av statsförvaltningen, fortsatta reformer inom 
jordbruket och omstrukturering av de många olönsamma statliga 
företagen är nödvändiga för att skapa utrymme för ökade sociala 
satsningar. 

Tanzanias biståndsberoende är stort och utgör i sig ett problem för den 
tanzaniska regeringen. 

Biståndet genom SIDA omfattar direkt stöd för den ekonomiska och 
demokratiska reformprocessen i form av betalningsbalansstöd, för
valtningsbistånd och demokratifrämjande insatser samt stöd till infra
struktur och sociala sektorer. Genomförandet har i vissa fall försvårats 
av den svaga förvaltningen och bristande politiskt engagemang. 

SWEDECORP stödjer utvecklingen av småföretag genom bidrag till 
särskilda lånefonder. En utvärdering visar att den tanzaniska samarbets
organisationen inte klarat sin uppgift helt tillfredsställande. 

SAREC har ett omfattande bilateralt forskningssamarbete med 
Tanzania inriktat på att bygga upp tanzanisk forskningskapacitet i 
samarbete med svenska institutioner. Det pågående samarbetet omfattar 
bl.a. ett forskningsprogram om HIV/AIDS, som utvärderats med goda 
resultat. 

Sverige betalade ut 598 miljoner kronor i gåvobistånd till Tanzania 
budgetåret 1992/93. 

Landsamarbetet genom SIDA bör fortsätta i sin nuvarande inriktning 
med stöd till den politiska och ekonomiska reformprocessen och till 
insatser främst inom sociala sek"1orer och infrastruktur. Ökade insatser 
bör göras för att stärka den pågående demokratiseringen. Regeringen 
föreslår en indikativ planeringsram för samarbetet genom SIDA på 330 
miljoner kronor. Under förutsättning att det ekonomiska reformprogram
met fullföljs bör dessutom ett fortsatt betalningsbalansstöd kunna komma 
ifråga. SWEDECORP bör kunna spela en viktig roll i att stödja 
utveckling av småindustri genom bl.a. stöd till riskkapital- och leasing
bolag. Ytterligare kanaler och samarbetsformer bör undersökas. 
SAREC:s arbete bör fortgå. Regeringen förutser vidare en omfattande 
samarbete genom enskilda organisationer. 

Förbättrad effektivitet i biståndet bör eftersträvas. I detta syfte bör 
ökad samordning med andra givare, koncentration av insatser och ökad 
decentralisering av program prövas. 

Sekretariatet för analys av utvecklingssamarbete kommer under 
budgetåret 1993/94 att genomföra en utvärdering av Sveriges bistånd till 
Tanzania. 

Uganda 

Målet för utvecklingssamarbetet med Uganda är att bidra till landets 
återhämtning genom stöd till ekonomisk reformpolitik och uppbyggande 
av social infrastruktur. Ett annat syfte är att stödja åtgärder för ökad 
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respekt för mänskliga rättigheter. 
Politiskt kännetecknas Uganda idag av fredliga förhållanden och ökad 

stabilitet. Läget vad avser de mänskliga rättigheterna har förbättrats, men 
rättssäkerheten förblir bristfällig. Tidigare anklagelser om övergrepp från 
armens sida i de nordöstra områdena förblir ouppklarade. Ugandas 
regering har uttryckt vilja att stärka rättsordningen men hävdar att 
framsteg bromsas av svaga institutioner och bristande resurser. Den 
politiska friheten är besk.'Uren genom att partipolitisk verksamhet inte är 
tillåten. I fokus för den politiska processen står förslaget till ny konstitu
tion. Val till konstituerande församling förutses äga rum i mars 1994. 

Uganda har under senare år erhållit ett brett erkännande för sin 
marknadsorienterade ekonomiska politik. Makroekonomisk stabilitet har 
uppnåtts, inflationen har nedbringats och marknadsbaserad växelkurs har 
införts. Viktiga reformer har inletts till vilka hör rationalisering av den 
offentliga förvaltningen, demobilisering av soldater och återlämnande till 
de forna ägarna av egendomar exproprierade under Amin-tiden. 

Reformerna har börjat ge resultat. Privata investeringar ökar. En 
begynnande stark expansion av icke-traditionell export kan skönjas. 
Offentliga utgifter omprioriteras med tonvikt på sociala insatser. 

Betydande hinder försvårar dock utvecklingen. Investeringar hämmas 
av lågt inhemskt sparande. Den offentliga förvaltningens kapacitet att 
svara för befolkningens hälsa och utbildning är svag. Skuldbördan är 
betungande. Skuldtjänsten till i första hand de multilaterala institutionerna 
har under senare år överstigit landets samlade exportinkomster. 

Landets underutveckling visar sig i höga dödlighetstal och social 
uppdelning. Ännu har landet inte återhämtat sig efter åren av terror och 
nationellt sönderfall. Ytterligare ett allvarligt problem är utbredningen av 
AIDS/HIV som raserar sociala nätverk och slår ut människor i produktiv 
ålder. Det miserabla hälsoläget riskerar att undergräva landets 
ekonomiska och sociala framåtskridande. 

Landsamarbetet genom SIDA bedrivs i huvudsak via multilaterala och 
andra organisationer. Fortsatt samfinansiering motiveras bland annat av 
Ugandas begränsade möjligheter att motta och administrera utländskt 
bistånd från flera givare. Huvuddelen är inriktat på sociala sektorer. De 
hittills nådda resultaten har varit blandade. I de fall erfarenheterna visat 
sig mindre framgångsrika har stödet avslutats. 

Vid biståndsöverläggningar i oktober 1993 aviserades svenskt stöd till 
landets ekonomiska reformpolitik i form av betalningsbalansstöd i syfte 
att lätta skuldbördan. Sverige har även tidigare bidragit med importstöd 
och skuldlättnader. 

SWEDECORP undersöker för närvarande förutsättningar för att lämna 
stöd till främjande av institutionsutveckling på näringslivsområdet samt 
investeringsfrämjande. En förmånlig u-kredit genom BITS har utfästs för 
finansiering av kraftverk vid Owen Falls i samfinansiering med bl.a. 
SIDA och Världsbanken. 

Stöd till främjande av de mänskliga rättigheterna förutses bli en viktig 
komponent i svenskt bistånd till Uganda. SIDA bör arbeta fram ett mer 
sammanhållet program inom området under det närmaste året. 

Sverige betalade ut 118 miljoner kronor i gåvobistånd till Uganda 
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budgetåret 1992/93. 
Ökat stöd bör ges till landets reformpolitik och regeringen föreslår en 

indikativ planeringsram genom SIDA om 105 miljoner kronor. I detta 
belopp ingår även insatser inom områdena demokrati och mänskliga 
rättigheter. Därutöver bör finnas beredskap för betalningsbalansstöd 
inklusive skuldlättnad under förutsättning att det ekonomiska reformpro
grammet fullföljs. 

Zambia 

Målet för utvecklingssamarbetet med Zambia är att stödja den 
ekonomiska reformprocessen i riktning mot marknadsekonomi, främja 
demokratiseringen och stödja en socialt inriktad utvecklingspolitik. 

Under 1993 har intern splittring uppstått inom regeringspartiet. Ett 
antal ledande politiker lämnade under hösten partiet till följd av missnöje 
med den förda politiken. Ett nytt parti bildades och i de fyllnadsval till 
parlamentet som ägde rum i november 1993 tog partiet flera mandat. 
Skapandet av en reell opposition till den sittande regeringen kan stärka 
demokratin. Rapporter om ökad korruption inom förvaltningen är 
oroande. 

Regeringen har genomfört omfattande liberalisering av ekonomin. Den 
makroekonomiska situationen är dock fortsatt svår, vilket bl.a. kommit 
till uttryck i en mycket hög inflationstakt och stagnerande tillväxt. Den 
kraftiga åtstramningen av penningpolitiken under senare delen av 1993 
har visserligen medfört att inflationen bringats under kontroll, men har 
också hämmat produktion och export. Den ekonomiska situationen 
förvärras av den stora skuldbördan. 

Regeringens hittillsvarande insatser på det sociala området bedöms 
som otillräckliga. Vidare utgör AIDS ett stort hot. Fortsatta ekonomiska 
reformer, makroekonomisk stabilisering och sociala satsningar är 
avgörande för att Zambia på sikt skall uppnå en positiv tillväxt och 
förbättrade levnadsförhållanden för landets befolkning. 

Respekten för de mänskliga rättigheterna är generellt sett god. 
Yttrandefriheten är stor och debatten i media livlig. Kvinnornas 
rättigheter behöver dock stärkas. 

Landsamarbetet genom SIDA består av stöd till den ekonomiska och 
demokratiska reformprocessen och till sektorerna jordbruk, undervisning 
och hälsovård. Insatser genomförs även på infrastrukturområdet. 
Betalningsbalansstöd, i form av importstöd och skuldlättnader, har ökat 
förutsättningarna att genomföra det ekonomiska reformprogrammet. 

Det svenska jordbruksstödet har bl.a. bidragit till att Zambia idag har 
en fungerande produktion av höghalitativt utsäde, som dock har haft 
svårt att nå ut till småbönderna. Inom stödet till undervisning har ett 
program vars syfte är att aktivera lärare att själva förbättra bl.a. 
undervisningsmetoder och läromedel utvärderats med mycket positivt 
resultat. Stödet till hälsovård inrymmer bl.a. ett basläkemedelsprogram 
till 600 av landets ca 1 000 hälsocentraler. 

Genomförandet av de olika sektorprogrammen försvåras av den svaga 
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zambiska förvaltningen. Vidare är samordningen av olika givares bistånd 
bristfällig. En viktig reform är därför effektiviseringen av statsför
valtningen. 

SWEDECORP har ett systerindustriprogram för utveckling av små
och medelstora företag, som givit goda resultat. 

Sverige betalade ut 399 miljoner kronor i gåvobistånd till Zambia 
budgetåret 1992/93. 

I början av 1994 kommer regeringen att besluta om en treårig 
landstrategi för det svenska utvecklingssamarbetet med Zambia från och 
med 1994/95. Sekretariatet för analys av utvecklingssamarbete genomför 
en utvärdering av biståndet till Zambia. 

I avvaktan på detta arbete föreslår regeringen att landsamarbetet 
genom SIDA under budgetåret 1994/95 inriktas på stöd till den politiska 
och ekonomiska reformprocessen samt till jordbrukssektorn och de 
sociala sektorerna. Fortsatta insatser på infrastrukturområdet bör också 
komma ifråga. Personal- och konsultfonden bör fortsatt inriktas på att 
långsiktigt stärka centrala institutioners förmåga att genomföra den 
ekonomiska politiken. Ett fortsatt stöd till demokrati och mänskliga 
rättigheter är motiverat för att befästa och fördjupa demokratin. 

Regeringen föreslår en indikativ planeringsram för samarbete genom 
SIDA om 185 miljoner kronor. Under förutsättning att det ekonomiska 
reformprogrammet fullföljs bör ett fortsatt betalningsbalansstöd inkl. 
skuldlättnad kunna komma ifråga. I syfte att höja biståndets effektivitet 
bör SIDA verka för ökad koncentration och förbättrad givarsamordning. 
SWEDECORP har en fortsatt viktig roll att spela i sitt stöd till utveck
lingen av små- och medelstora företag. 

Zimbabwe 

Målet med utvecklingssamarbetet är att bidra till ökad ekonomisk tillväxt 
och främja social och ekonomisk utjämning. 

Alltsedan president Mugabe övergav planerna på enpartisystem har det 
skett en gradvis förändring mot ett öppnare samhälle. Oberoende 
mänskliga rättighetsorganisationer tillåts verka. Radio och TV 
kontrolleras av regeringen, men flera oberoende tidningar publiceras. 
Rättsäkerheten är tillfredsställande samtidigt som enskilda övergrepp 
fortfarande förekommer. 

Ekonomin har stagnerat. BNP minskade med 8 % i reala termer under 
1993. Arbetslösheten är fortsatt hög - omkring 40 % . En av de stora 
frågorna inför parlaments- och presidentvalen våren 1995 är 
exproprieringen av privatägd jordbruksmark. Försvarsbudgeten har ökat 
trots att de zimbabwiska trupperna har tagits hem från M~ambique. 
Ökningen förklaras med att man är bunden till leveransavtal när det 
gäller materielinköp, som blivit dyrare efter nedskrivningen av 
zimbabwedollarn. I den senaste statsbudgeten får hälsovård och under
visning mer resurser. I arbetet med att genomföra ekonomiska reformer 
i riktning mot marknadsekonomi har de negativa sociala effekterna 
särskilt uppmärksammats genom att en social fond med riktade program 
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satts upp. 
Erfarenheterna av samarbetet är huvudsakligen goda. Ett växande 

problem är utflyttningen av kvalificerade statstjänstemän. Det inter
nationella biståndet utgör endast 6 % av Zimbabwes statsbudget. 

Landsamarbetet genom SIDA består av stöd till genomförandet av 
ekonomiska reformer i riktning mot marknadsekonomi och stöd till 
utvecklingen av förvaltningen. Landsbygdsutveckling främjas genom 
olika insatser inom undervisning, hälsovård, förvaltning och transport, 
där resultaten är goda. Framsteg har även gjorts inom hälsovården, där 
82 % av alla barn har vaccinerats mot de sex vanligaste barnsjuk
domarna. Förutom detta utgår stöd till bl.a. rättshjälp, massmedia, 
miljövårdskurser, kvinnoinsatser och bekämpning av AIDS. Stödet via 
de enskilda organisationerna är relativt omfattande. Zimbabwe får 
dessutom del av svenska bidrag till regionala insatser på transport- och 
teleornrådet. 

BITS stödjer infrastruktur genom u-krediter, kurser och tekniskt 
samarbete. SWEDECORP har bidragit till företagens miljöarbete. 
SAREC har ett relativt stort samarbetsprogram med University of 
Zimbabwe. Myndigheten stödjer även flera regionala nätverk där 
zimbabwiska forskare och institutioner ingår. 

Sverige betalade ut 397 miljoner kronor i gåvobistånd till Zimbabwe 
under budgetåret 1992/93. 

Zimbabwe tillhör den grupp av mottagarländer som har förutsättningar 
att utveckla ett bredare biståndssamarbete med Sverige genom BITS och 
SWEDECORP. 

Demokratiseringsprocessen, särskilt utvecklingen av rättsstaten, och 
den gradvis ökande respekten för de mänskliga rättigheterna bör stödjas 
liksom de ekonomiska reformerna i riktning mot marknadsekonomi samt 
framväxten av ett koruairrenskraftigt näringsliv. Energiförsörjnings-, 
vatten- och miljöproblem är avgörande frågor för hela regionen. Därför 
blir insatser inom landets infrastruktur allt viktigare. 

Regeringen föreslår att 140 miljoner kronor avsätts som indikativ 
planeringsram för samarbete genom SIDA. Vidare bör beredskap finnas 
för betalningsbalansstöd. BITS och SWEDECORP bör fortsätta att utöka 
sitt samarbete med Zimbabwe. 

Regionala insatser i Afrika 

Det regionala biståndet syftar till att medverka till ökat samarbete och 
integration mellan länderna i olika regioner i Afrika. Det gäller i första 
hand södra Afrika, men också östra Afrika och länderna på Afrikas 
Horn. I Västafrika pågår arbete för att komma tillrätta med ökensprid
ningen. 

Det regionala biståndet i södra Afrika är koncentrerat till Southern 
African Development Community (SADC), som syftar till att bli en 
regional ekonomisk gemenskap. Samarbetet är alltjämt behäftat med stora 
problem. Prioriteringar och klara strategier saknas. Till viss del kan det 
hänga samman med bristande politisk vilja bland SADC-länderna. Det 
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kan även vara ett utslag av osäkerhet beträffande vilka effekter på det 
regionala samarbetet ett kommande demokratiskt Sydafrika kan komma 
att få. De marknadsekonomiska reformer som många länder nu genomför 
underlättar detta samarbete. Regional integration är en förutsättning för 
ökad ekonomisk tillväxt. Men en sådan kan dock få som effekt att 
skillnaderna länder emellan stärks. Därvidlag kan bl.a. internationellt 
bistånd medverka i ansträngningar att kompensera en sådan utveckling. 

Sveriges regionala bistånd till södra Afrika har koncentrerats till att 
förbättra den regionala fysiska infrastrukturen. Stödet har avsett 
transport, energi och kommunikation där den svenska resursbasen är 
betydande. Den övervägande delen av biståndet har gått till Moc;ambique, 
Tanzania och Zambia. Insatserna har koncentrerats till TAZARA- och 
Beirakorridorerna. Trots omfattande bistånd, även från andra länder, har 
produktiviteten för TAZARA-järnvägen inte ökat. Orsaken är bl.a. 
brister i företagsledning och i kommersiellt tänkande samt bristen på 
engagemang från det zambiska järnvägsbolaget. Biståndet till Beira har 
däremot bidragit till kraftigt ökade godstransporter. En förändring av 
biståndet från investeringar till satsningar på drift, underhåll och 
marknadsanpassning äger nu rum. En klar obalans avseende landfördel
ningen har uppstått, vilket bör beaktas i planeringen. Norden/SADC
initiativet administreras på svensk sida av SWEDECORP. Det består av 
handelsgruppen exportfrämjande verksamhet, insatser rörande 
standardisering, miljö genom SADC:s gruvsekretariat och av NORSAD
fondens verksamhet. Det är först nu som nämnda insatser börjar ge 
resultat. Ansträngningarna bör fortgå för att få detta initiativ att bära 
frukt. 

Övrigt svenskt stöd till det regionala samarbetet i Afrika har innefattat 
bl.a. den östafrikanska utvecklingsbanken (EADB) och sammanslutningen 
mellan länderna i Afrikas Horn (IGADD). Utvärderingar pekar på 
betydande brister i måluppfyllelse för båda dessa insatser. 

Med den osäkerhet som råder beträffande det framtida regionala 
samarbetet i södra Afrika och krav på att det svenska biståndet kon
solideras föreslås att 130 miljoner kronor avsätts för att huvudsakligen 
säkerställa driften av gjorda investeringar. Även andra samarbetsformer 
än med SADC bör kunna sökas. 

Under 1993 har ett flertal regionala initiativ tagits för att diskutera den 
bekymmersamma utvecklingen i Afrika. Dessa initiativ hänger samman 
med att givarna ställer större krav på mottagarländernas regeringar att 
själva ta itu med svårigheterna och finna lösningar. Således har Organiza
tion för African Unity (OAU) vid sitt stats- och regeringschefsmöte i maj 
beslutat att tillskapa en mekanism för lösning av konflikter i regionen. 
Kostnaderna härför skall täckas genom en fond. Andra initiativ har mer 
gällt det ekonomiska samarbetet exempelvis inom ramen för Global 
Coalition för Africa (GCA) och Africa Leadership Forum (AFD). 
Regeringen ser positivt på att länderna tar ett ökat ansvar och föreslår för 
regionalt samarbete i det övriga Afrika 35 miljoner kronor. 
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Asien 

Stillahavsasien fortsätter att vara något av en motor för världsekonomin. 
Under 1992 var den ekonomiska tillväxttakten i de asiatiska utvecklings
Iänder som är medlemmar av den Asiatiska utvecklingsbanken (AsDB) 
7 % , vilket är betydligt mera än för övriga u-länder. Även för 1993 och 
1994 förutses en tillväxt på minst samma nivå. AsDB-ländernas export 
ökade under 1992 med 13 % , vilket är dubbelt så snabbt som världs
handeln i övrigt. 

Antalet absolut fattiga människor i Östasien har minskat från 400 till 
180 miljoner på tjugo år - trots att befolkningen under denna period har 
tredubblats. Ändå har den asiatiska kontinenten dubbelt så många absolut 
fattiga människor som Afrika. Befolkningsökningen i Östasien har 
reducerats kraftigt under de senaste tre decennierna genom att födelse
talen gått ner med 30-50 % . Sveriges insatser på befolkningsområdet är 
koncentrerade på Sydasien, där utvecklingen på befolkningsområdet är 
mera ojämn. 

I de fattiga och tättbefolkade asiatiska länderna är förslitningen av 
naturresurserna ett stort och växande problem. I många fall har den 
snabba ekonomiska utvecklingen skapat eller förvärrat allvarliga 
miljöproblem. 

De ursprungliga "asiatiska tigrarna" (Singapore, Hongkong, Sydkorea 
och Taiwan) har sedan länge lämnat u-landsgruppen. Den fattigaste av 
"tigrarna", Sydkorea, låg 1962 på ungefär samma ekonomiska nivå som 
Sudan men har idag en BNP per capita som ligger över Portugals och i 
nivå med Greklands. Mätt med samma mått har Singapore och Hongkong 
idag gått om Spanien och Nya Zeeland. Man kan redan skönja en "andra 
generation tigrar" i Stillahavsasien, som under senare år haft en mycket 
hög tillväxttakt, t.ex. Kina, Malaysia, Indonesien och Thailand. 

I de indokinesiska länderna pågår en snabb utveckling i riktning mot 
marknadsekonomi. I Kambodja hölls i maj 1993 val under FN:s 
överinseende. 

Utvecklingen i Sydasien är inte lika dynamisk som i Stillhavsasien men 
i Indien, Bangladesh, Pakistan och Sri Lanka pågår ekonomiska 
reformprocesser som gett goda resultat trots att flera av länderna brottas 
med hårda etniska och religiösa motsättningar. Andra länder i regionen, 
t.ex. Afghanistan, Nepal och Burma (Myanmar), har stora problem att 
uppnå en tillväxttakt som håller jämna steg med befolkningsökningen. 

I Mellanöstern har fredsprocessen gjort utomordentligt glädjande 
framsteg. Det är av största vikt att det internationella givarsamfundet nu 
ställer upp och stöder fredsprocessen med ett omfattande bistånd. 

Flera av de nya centralasiatiska republikerna är att betrakta som u
länder. Förutom en negativ ekonomisk utveckling förvärras situationen 
av etniska konflikter i flera av republikerna. Svenskt bistånd, utöver 
katastrofinsatser, främjande av mänskliga rättigheter och multilaterala 
insatser inom Östeuropa-samarbetet, övervägs för närvarande inte. 

I fjolårets budgetproposition anmäldes den studie som gjorts inom 
utrikesdepartementet om utvecklingssamarbetet med Asien och som bl.a. 
framhöll tillväxtens och det ansvarsfulla ledarskapets betydelse för 
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framgång. Hänsynen till miljöns krav och förutsättningar är en annan 
viktig dimension för att nå en stabil och bärkraftig utveckling. Ansträng
ningarna fortsätter att i ökad utsträckning engagera svensk kompetens 
inom biståndet vad gäller t.ex. infrastruktur, miljövård och industriellt 
kunnande. De ekonomiska och demokratiska reformansträngningarna i 
olika asiatiska länder ges ett fortsatt och utökat stöd. 

Av SIDA:s utbetalningar under 1992/93 gick ca 1,5 miljarder kronor, 
en femtedel av hela biståndet via SIDA, till 25 olika asiatiska länder. 
BITS åtaganden för u-krediter till Asien ligger på drygt sex miljarder 
kronor, varav huvuddelen på Indien och Kina. 

Afghanistan 

Inbördeskriget i Afghanistan fortsätter. Den heterogena afghanska 
motståndrörelsen, som efter fjorton års krig lyckades störta den 
kommunistiska regimen, har fallit sönder i en våldsam kamp om makten 
i Kabul och över delar av Afghanistan. Väpnade strider rasar mellan 
koalitionens olika fraktioner, också kring huvudstaden Kabul. 

Det svenska biståndet till Afghanistan bör även i fortsättningen 
koncentreras till insatser för att underlätta för afghanska flyktingar att 
flytta åter. De svåra förhållandena i landet har hittills förhindrat en 
ordentlig utvärdering av det svenska biståndet. Regeringens inbördes 
splittring och olika lojaliteter i statsförvaltningen ställer stora krav på att 
Sveriges bistånd är politiskt neutralt. Det svenska stödet bör även i 
fortsättningen fördelas mellan olika FN-organ samt Svenska Afghanistan
kommitten (SAK). I samråd med SAK pågår en successiv överflyttning 
av finansieringen av SAK:s verksamhet från katastrofanslaget till anslaget 
för enskilda organisationer. Denna omfördelning bör fortsätta i samråd 
med kommitten 

Regeringen anser den nuvarande nivån på det samlade svenska 
biståndet, ca 100 miljoner kronor årligen, som rimlig i förhållande till 
den mycket komplicerade situationen i landet. 

Bangladesh 

Målet för den svenska biståndet är att bekämpa fattigdomen, med särskild 
inriktning på kvinnor på landsbygden. 

Sedan valet 1991 har den parlamentariska demokratin i Bangladesh 
konsoliderats. Läget vad gäller mänskliga rättigheter har förbättrats men 
är fortfarande inte tillfredsställande. Regeringens löfte om att avskaffa 
säkerhetslagstiftningen har t.ex. inte infriats. Det ekonomiska struktur
programmet har gett en del goda resultat. Ekonomin har liberaliserats, 
inflationen har gått ner och den ekonomiska tillväxten har stigit till 4-5 
% . Ändå räcker resurserna inte till för att möjliggöra kraftfulla insatser 
för att höja levnadsnivån för de 40 % av befolkningen som lever i 
absolut fattigdom. 

SIDA:s insatser har successivt koncentrerats till tre sektorer: under
visning, landsbygdsutveckling och hälsovård. Därutöver ges ett omfat-
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tande stöd till svenska och lokala enskilda organisationer. 
En utvärdering som SIDA lät göra i slutet av år 1992 visar att 

biståndet är av hög kvalitet med betydande spridningseffekter. Ett projekt 
som rönt internationell uppmärksamhet är Grameen Bank, som är SIDA:s 
största enskilda projekt i Bangladesh, och vars låntagare till över 90 % 
är kvinnor. 

Under budgetåret 1992/93 utbetalades 254 miljoner kronor i svenskt 
bistånd till Bangladesh. SIDA:s verksamhet bör fortsätta med nuvarande 
mål och inriktning. Med hänvisning till biståndets goda resultat, är det 
motiverat att för budgetåret 1994/95 föreslå en indikativ planeringsram 
för Bangladesh på 170 miljoner kronor. Förutom SIDA:s basprogram 
skall ramen inrymma bl.a. demokrati- och MR-stöd, särskilda miljö
insatser samt ett omfattande stöd via enskilda organisationer. Strävan bör 
dock vara att inrymma även katastrofförebyggande åtgärder i planerings
ramen. 

Filippinerna 

Målet för det svenska biståndet till Filippinerna är att främja demokrati 
och mänskliga rättigheter samt att bidra till att lindra fattigdomen, dels 
genom sociala projekt, dels genom investeringar i fysisk och social 
infrastruktur. 

Den politiska utvecklingen efter president Fidel Ramos' tillträde har 
stabiliserats. Allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter förekommer 
alltjämt, om än i minskande utsträckning. För de fattiga - 70 % av 
befolkningen - kan levnadsförhållandena inte förbättras utan en avsevärt 
snabbare ekonomisk tillväxt. Hittills under 1990-talet har landet haft näst 
intill nolltillväxt. Satsningarna på utbildning och hälsovård är alltför små 
för att möta den växande befolkningens behov. 

Den filippinska regeringen fortsätter arbetet med att stabilisera och 
reformera ekonomin. Inflation och räntor sjunker, valutareserven är 
relativt stor, investeringarna ökar och valutakursen har stabiliserats. Trots 
den fortsatt svåra bristen på energi pekar prognoserna på en BNP-ökning 
på 3 % för 1993. 

Det SIDA-stödda biståndet bör även i fortsättningen kanaliseras genom 
i huvudsak enskilda svenska organisationer. Insatserna för att stärka 
respekten för de mänskliga rättigheterna bör fortsätta, t.ex. stödet till 
rättshjälpsorganisationen FLAG och PHARA. Ambassaden i Manila har 
i uppdrag att undersöka förutsättningarna för att utvidga det svenska 
direktstödet till enskilda filippinska organisationer, och det är regeringens 
förhoppning att det skall bli möjligt. Det kraftigt ökande tekniska 
biståndet genom BITS inom områden som energi- och miljöskydd bedrivs 
på ett effektivt sätt. Samarbetet bör utvidgas, särskilt på energiområdet. 
Även för SWEDECORP förutses ett växande engagemang inom bl.a. 
kompetensutveckling, exportfrämjande samt samarbete med filippinska 
näringslivsorganisationer. 
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Det samlade biståndet till Filippinerna uppgick budgetåret 1992/93 till 
73,8 miljoner kronor. För 1994/95 kommer stödet på energiområdet att 
innebära en ökad volym. 

Indien 

Biståndet är inriktat på att bekämpa fattigdomen och förbättra levnadsför
hållandena på landsbygden. Andra viktiga mål är att bidra till att 
förbättra Indiens energiförsörjning samt att bidra till en effektivare 
miljövård. 

Den indiska lagstiftningen ger goda formella garantier för demokrati 
och mänskliga rättigheter. Vardagen är dock en annan. De djupgående 
konflikterna på den indiska subkontinenten - mellan de indiska myndig
heterna och olika separatiströrelser samt en lång rad konflikter på 
religiös, etnisk eller kastmässig grund - medför en betydande brutalitet, 
rättslöshet och diskriminering mot Indiens fattiga. Den indiska 
regeringens attityd har dock under det senaste året ändrats i positiv 
riktning. Bl.a. har såväl en nationell som delstatliga MR-komrnissioner 
tillsatts. 

Den ekonomiska reformpolitiken fortsätter. Världsbanken och det 
internationella givarkonsortiet har lovordat resultaten, men betonar 
samtidigt att mycket återstår, bl.a. reformer av den otympliga byråkratin, 
de ineffektiva offentliga företagen och det finansiella systemet. 

Genom SIDA stöds bl.a. barna- och mödravård, insatser mot lepra och 
tuberkulos, skogs- och markvård, dricksvatten och sanitet. Därutöver 
används medel från SIDA och BITS för ett par stora energiprojekt. 
Kraftverksprojektet i Kashmir är försenat men arbetet rapporteras löpa 
väl. Ett nytt kraftöverföringsprojekt i delstaten Maharashtra är under 
planering med finansiering genom bl.a. den ackumulerade reservationen 
och u-kredit genom BITS. SAREC har ett forskningssamarbete med 
Indien. Under budgetåret 1992/93 utbetalade svenska biståndsmyndig
heter 396 miljoner kronor till Indien. 

SIDA konstaterar i sin resultatredovisning att biståndet i stor utsträck
ning når fattiga människor på landsbygden, och att en stor del av 
verksamheten är inriktad på kvinnors behov. 

Regeringen delar i stort biståndsmyndigheternas syn på de positiva 
resultaten av Indien-biståndet. Ytterligare åtgärder bör dock vidtas för att 
uppnå högre effektivitet. Trögheten i den indiska byråkratin innebär ofta 
förseningar av projekten. 

Regeringen föreslår en indikativ planeringsram på 325 miljoner 
kronor, vari skall ingå bl.a. insatser för demokrati och mänskliga 
rättigheter samt miljöinsatser. Det nuvarande samarbetets inriktning på 
tre huvudkomponenter - sociala program, ekonomisk infrastruktur samt 
skogs- och miljöinsatser bör bibehållas. Redan idag är Indien ett av de 
största mottagarländerna för svenska u-krediter, men enligt regeringens 
mening finns goda förutsättningar att ytterligare utvidga och fördjupa 
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biståndet genom ytterligare insatser av BITS och SWEDECORP. Även 
enskilda organisationer har en väsentlig roll att fylla i Sveriges bistånd 
till Indien. 

Kambodja 

Målet för det svenska biståndet till Kambodja är att bidra till landets 
återuppbyggnad. 

Kambodjas ekonomiska och sociala situation präglas av att landet gått 
igenom krig och inbördes stridigheter under många år. Även om 
problemen fortfarande är stora har framsteg gjorts. Reformer har 
vidtagits för att utveckla en marknadsekonomi, vilket bidragit till att den 
privata sektorn kommit att spela en viktigare roll för den ekonomiska 
utvecklingen. Detta har emellertid bidragit till en ojämnare inkomst
fördelning och huvuddelen av befolkningen fortsätter att leva i stor 
fattigdom. Det statsfinansiella läget är mycket allvarligt och gör att det 
är svårt att hålla igång landets förvaltning inklusive hälsovård och 
utbildning. 

Det är glädjande att allmänna val kunde hållas i slutet av maj 1993 
under överinseende av FN. Efter det att en ny författning utarbetats 
tillträdde i oktober 1993 en ordinarie regering. Denna omfattar de 
viktigaste parterna i landet förutom de röda khmererna, som alltjämt kan 
störa en fredlig utveckling. 

Kambodja har nu anslutit sig till en rad FN-konventioner om mänsk
liga rättigheter. Lagar och regler som berör de mänskliga rättigheterna 
måste dock utarbetas och institutioner, inklusive ett fungerande rätts
väsende, måste byggas upp. 

Mottagningskapaciteten inom den kambodjanska fön'llltningen är 
begränsad. Både den nya regeringen och biståndsgivarna måste därför 
vidta åtgärder för att stärka den kambodjanska förvaltningens kapacitet 
att planera, samordna och genomföra biståndet. 

Internationella organisationer och bilaterala givare har gjort betydande 
utfästelser om humanitärt bistånd och återuppbyggnadsbistånd. 

Det svenska biståndet har varit inriktat på humanitära insatser och 
återförande av flyktingar från Thailand, rehabilitering och utbyggnad av 
den fysiska och sociala infrastrukturen, förstärkning av statsför
valtningens kompetens samt åtgärder som främjar respekten för 
mänskliga rättigheter och en demokratisk samhällsutveckling. Sverige har 
också deltagit i en internationell stödgrupp för Kambodja inom IMF. 
Kambodja erhåller stöd genom de bidrag Sverige lämnar Mekong
kommitten och Asian lnstitute of Technology. 

Det svenska biståndet har kanaliserats genom internationella 
organisationer (UNICEF, UNHCR, UNDP, Världsbanken, Asiatiska 
utvecklingsbanken m.ft.) och enskilda organisationer (bl.a. Röda Korset 
och Diakonia) 

I nuvarande läge är det angeläget att Kambodja erhåller fortsatt svenskt 
bistånd för att återuppbygga samhället. Kanalerna och inriktningen av 
biståndet bör i stort sett vara desamma som under de närmaste före-
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gående budgetåren. En viss koncentration till ett mindre antal insatser bör 
dock eftersträvas av effektivitetsskäl. Stödet genom UNICEF bör inriktas 
på undervisningssektorn som är mycket eftersatt i landet. Med hänsyn till 
den bristfälliga infrastrukturen i Kambodja är det angeläget an stöd 
lämnas till förbättringar av infrastrukturen. Fortsatt stöd bör lämnas för 
att förstärka landets förvaltning. Insatser för att förbättra läget vad gäller 
de mänskliga rättigheterna och för att stabilisera demokratin är också 
angelägna, liksom stöd till det kambodjanska minröjningsprogrammet. 

Ett fortsatt stöd om ca 100 miljoner kronor bör planeras också för 
budgetåret 1994/95 och finansieras främst under anslagsposten 
Katastrofer och återuppbyggnad m.m. Förutsatt att den fortsatta 
utvecklingen i Kambodja leder till politisk och ekonomisk stabilitet bör 
det svenska biståndet inriktas på ett mera långsiktigt samarbete. 

Laos 

Målet för biståndet till Laos är att främja ekonomisk tillväxt, bidra till att 
lindra fattigdomen på landsbygden, särskilt hos kvinnorna, samt att 
främja demokrati och mänskliga rättigheter, särskilt genom stöd till 
politiska och ekonomiska reformprocesser. 

Laos ekonomiska reformpolitik uppvisar fortsatt positiva resultat såsom 
hög tillväxttakt, låg inflation, minskande underskott i statsbudgeten, stabil 
valutakurs och ökande utländska investeringar. Detta har dock endast 
marginellt förändrat situationen för. de breda befolkningsgrupperna. 

Landets nationalförsamling har fått ett större inflytande genom 1991 
års konstitution. Ett omfattande lagstiftningsarbete har inletts. I realiteten 
tillåts dock ingen politisk pluralism och landets kommunistparti styr 
fortfarande landet. 

Läget vad gäller mänskliga rättigheter lämnar mycket övrigt att önska, 
även om det inledda lagstiftningsarbetet kan bli ett betydelsefullt steg mot 
ökad rättstrygghet. Yttrande-, förenings- och andra rättigheter är starkt 
beskurna, och av FN:s konventioner som rör mänskliga rättigheter har 
Laos endast undertecknat barnkonventionen. 

Den svaga förvaltningen och bristen på alla slag av utbildad personal 
hämmar genomförandet av internationella biståndsinsatser. 

SIDA-biståndet ger högst prioritet till insatser inom skogsbruk och 
vägtransporter, inriktade på kunskapsutveckling. SIDA:s väginsats 
innebär bl.a. att en del av landets viktigaste riksväg rustas upp. Väg
skolan har fungerat väl men vägarbetena har drabbats av omfattande 
fördyringar och förseningar. Stödet till skogsbruket består i huvudsak av 
institutions- och kompetensuppbyggnad med betydande inslag av 
experimentverksamhet. Miljöaspekter har kommit att spela en allt 
viktigare roll. På energiområdet har SIDA stött ett kraftverksbygge och 
utökat stöd bl.a. för att förstärka den laotiska energimyndigheten. 

I samarbete med UNICEF planeras insatser för att förbättra mödra
och barnhälsovården och öka tillgången på dricksvatten. Förvaltnings
stödet på statistikområdet, vars mål är att bygga upp en laotisk 
kompetens på området, fortlöper väl och en andra fas planeras. 
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Under 1992 inleddes ett bistånd inom rättsväsendet. 
BITS internationella kurser har resulterat i en ökad laotisk kompetens 

inom bl.a. skogshushållning, vägbyggande och vattenkraft/energiförsörj
ning. 

Under 1992/93 utbetalades 128 miljoner kronor i bistånd till Laos. 
Regeringen föreslår en oförändrad inriktning i samarbetet genom SIDA, 
men att ökad vikt läggs vid ett effektivt medelsutnyttjande och att 
uppsatta mål uppnås. Ökade insatser för att stödja de politiska och 
ekonomiska reformprocesserna är angelägna, liksom insatser för 
energiförsörjning och hälsovård. Den indikativa planeringsramen för 
1994/95 föreslås till 95 miljoner kronor. 

Nepal 

Nepal är en ung demokrati. Den demokratiska regering som styr landet 
har markant förbättrat läget vad gäller mänskliga rättigheter och har inlett 
en liberalisering av ekonomin. 

Landets mottagningskapacitet för bistånd är begränsad och hårt 
ansträngd. Samtidigt är behoven mycket stora. Per capita-inkomsten 
ligger på 170 dollar, vilket gör Nepal till ett av jordens allra fattigaste 
länder. 

Det svenska biståndet till Nepal - drygt 10 miljoner kronor under 
budgetåret 1992/93 - är socialt inriktat och kanaliseras genom enskilda 
organisationer. Det bör bibehållas på ungefär nuvarande nivå. För att 
främja demokratiseringsprocessen bör även nepalesiska enskilda 
organisationer stödjas. Därutöver kan insatser via BITS komma ifråga för 
energiprojekt. 

Pakistan 

Det är ännu för tidigt att bedöma huruvida Benazir Bhuttos nya regering 
i Pakistan innebär förbättrade förutsättningar för ett mera långsiktigt 
utvecklingssamarbete. Tidigare regeringar har visat en mycket begränsad 
vilja att ge sig i kast med fattigdom och den svårt nedslitna fysiska och 
sociala infrastrukturen. Militärutgifterna slukar nästan en tredjedel av 
budgeten, och den sociala verksamheten finansieras i stort sett genom 
internationellt bistånd. 

Det svenska biståndet bör även i fortsättningen inriktas på tekniskt 
samarbete och u-krediter via BITS, stöd till samriskföretag genom 
Swedfund International AB, näringslivsbistånd via SWEDECORP och 
humanitära insatser via enskilda organisationer. Under 1993 har bl.a. ett 
stöd inletts till den pakistanska MR-komrnissionen. 

Sri Lanka 

Målet för det svenska biståndet till Sri Lanka är att främja ekonomisk 
tillväxt och social utveckling, med särskild betoning på fattiga grupper. 
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Det politiska läget i Sri Lanka efter mordet på president Premadasa i 
maj 1993 har varit oväntat stabilt. Såväl den parlamentariska demokratin 
som den lankesiska statsförvaltningen fungerar i huvudsak väl. Någon 
fredlig lösning av den väpnade konflikten i landets norra del med den 
tamilska separatistorganisationen LTTE är inte i sikte. Konflikten vållar 
stort mänskligt lidande och militärutgifterna tar i anspråk stora resurser. 
Situationen för de mänskliga rättigheterna inger fortfarande viss oro. 
Antalet övergrepp och försvinnanden har minskat markant under senare 
år. Den lankesiska regeringen har genom en rad åtgärder visat att man 
tagit intryck av den internationella kritiken och faktisk't strävar efter att 
förbättra de mänskliga rättigheterna. 

Trots den väpnade konflikten är Sri Lankas ekonomiska utveckling 
klart positiv med en tillväxt på nära 6 % under 1993. Den ekonomiska 
reformprocessen uppvisar klara framsteg. 

Vid högnivåöverläggningarna om biståndet till Sri Lanka i oktober 
1993 konstaterade de båda delegationerna att biståndet gett genomgående 
goda resultat. 

Utbetalningarna till Sri Lanka under budgetåret 1992/93 uppgick till 
72 miljoner kronor. Den indikativa planeringsramen för 1994/95 föreslås 
bli 60 miljoner kronor, vari skall ingå stöd till organisationer som arbetar 
för de mänskliga rättigheterna, särskilda miljöinsatser samt stöd via 
enskilda organisationer. 

Stödet genom SIDA till landsbygdsutveckling och undervisnings
väsende bör fortsätta på nuvarande nivå. Planering skall inledas för att 
återuppta stöd i form av infrastrukturprojekt. Programmet för lands
bygdsutveckling bör i ökad utsträckning inriktas på att främja produk'tion. 
Samarbetet via SWEDECORP och SAREC bör fortsätta med i huvudsak 
nuvarande inriktning. Därutöver bör, med tanke på Sri Lankas 
ekonomiska framsteg och behov, ett bredare samarbete genom BITS, 
inklusive u-krediter, kunna aktualiseras för infrastruk'tUrprojekt. När 
omständigheterna så tillåter är Sverige också berett att överväga insatser 
för att bygga upp infrastrukturen i de krigshärjade norra och östra 
delarna av Sri Lanka. 

Vietnam 

Biståndet till Vietnam syftar till att stödja och stärka de pågående 
ekonomiska reformerna och utvecklingen av det vietnamesiska närings
livet, främja ett industriellt och kommersiellt samarbete samt verka för 
demokrati och mänskliga rättigheter och omsorg om miljön. 

Den vietnamesiska regeringen fortsätter att målmedvetet driva 
ekonomin i riktning mot marknadsekonomi. Tillväxten i ekonomin ligger 
på 8,3%. Exporten ökar liksom de utländska investeringarna. Inflationen 
har reducerats kraftigt. 

De negativa effekterna av det avbrutna biståndet från Östeuropa och 
det amerikanska handelsembargot har lindrats genom ett kraftigt ökat 
biståndsflöde. Vietnam har ändå ett stort behov av extern finansiering. 
Vietnams utestående skulder till Internationella Valutafonden har 
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reglerats och härigenom kan långivning från de internationella finans
institutionerna återupptas. Sverige har i det sammanhanget spelat en 
betydelsefull roll. 

Parallellt med de ekonomiska reformerna genomförs, om än långsamt 
och inom de gränser enpartistaten sätter, vissa lättnader i det politiska 
förtrycket. Dessa förändringar görs dock i alltför långsam takt. 

Nationalförsamlingen har börjat spela en mera självständig roll. 
Politisk pluralism är dock en främmande tanke för den vietnamesiska 
ledningen. Mänskliga rättigheter garanteras formellt i den nya 
konstitutionen, men fortfarande förekommer kränkningar av bl.a. 
politiskt och religiöst verksamma. En ökande frispråkighet och tolerans 
för oliktänkande kan förmärkas i den inhemska debatten. Mot denna 
bakgrund är det särskilt angeläget att förstärka det svenska stödet till de 
ekonomiska och demokratiska refromprocesserna. 

Det snabbt ökande internationella biståndet till Vietnam har ökat 
kraven på den vietnamesiska förvaltningen. De senaste årens 
omorientering av SIDA-biståndet har resulterat i en prioritering av 
insatser imiktade på institutionellt stöd till den ekonomiska reform
processen inklusive rättsutveckling, t.ex. utveckling av ett fungerande 
skattesystem och modernisering av bankväsendet. De tre stora sektorspro
grammen - skogs- och miljövård, hälsovård och energi - har i ökande 
grad imiktats på att förstärka den pågående utvecklingen mot marknads
ekonomi. Effektiviteten i biståndet är god, vilket kan illustreras med bl.a. 
kraftigt ökande skatteinkomster samt en högre inhemsk kapacitet inom 
bank- och energisektorerna. Inom skogsbruket har biståndet medverkat 
till ett mer uthålligt utnyttjande, ökad hänsyn till miljön samt en i 
praktiken genomförd privatisering. 

BITS har genom sin kursverksarnhet bidragit med viktig kunskaps
överföring bl.a. om förvaltning och företagsledning. SWEDECORP har 
upprättat ett projektkontor i Ho Chi Minh-staden från vilket en svensk 
samordnare främjar samarbete mellan svenska och vietnamesiska företag. 
SAREC stöder forskningssamarbete inom hälsovård, jord- och skogsbruk 
samt industriell teknik. 

En svensk-vietnamesisk rundabordskonferens om bistånd, handel och 
investeringar under hösten 1993 utgjorde ett värdefullt forum för 
åsiktsutbyte om förutsättningarna för att bredda de svensk-vietnamesiska 
förbindelserna. 

Det svenska biståndet till Vietnam uppgick under budgetåret 1992/93 
till 318 miljoner kronor. 

SIDA:s verksamhet i Vietnam bör behålla sin nuvarande fokusering på 
institutionellt stöd till den ekonomiska reformprocessen. Det utvidgade 
biståndet till energisektorn är också angeläget. För 1994/95 föreslås en 
indikativ planeringsram för Vietnam på 190 miljoner kronor. I denna ram 
skall ingå även ökade insatser för att främja demokrati och mänskliga 
rättigheter samt miljöinsatser. 
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SWEDECORP:s aktiva närvaro i Vietnam bidrar till en välkommen 
breddning av våra bilaterala relationer. Den positiva ekonomiska 
utvecklingen i Vietnam bör ge förutsättningar för BITS an inte bara 
fortsätta kursverksamheten och det tekniska samarbetet utan också 
överväga u-krediter till Vietnam. 

Västbanken och Gaza 

Målen för de svenska insatserna på Västbanken och i Gaza är an 
förbättra det palestinska folkets levnadsvillkor genom sociala och 
humanitära insatser, an stärka respekten för de mänskliga rättigheterna 
och bidra till uppbyggandet av palestinska demokratiska institutioner och 
samhällsstruktur för självstyre, att bidra till den ekonomiska utvecklingen 
genom bl.a. investeringar i infrastruktur, samt att skapa förutsättningar 
för vidgat regionalt ekonomiskt samarbete. 

Undertecknandet av avtalet om ömsesidigt erkännande mellan Israel 
och PLO och Gaza/Jericho-planen den 13 september 1993 skapade nya 
förutsättningar för internationellt bistånd till Västbanken och Gaza. 
Fredsplanen förutsätter ett snabbt, omfattande och väl samordnat 
internationellt bistånd. Behoven av bistånd för an skapa drägliga 
förhållanden och infrastruktur på framförallt Gazaremsan är stora. 
Förutsättningarna för att palestinierna själva skall leda och driva 
utvecklingsarbetet är goda, även om det under en övergångsperiod 
kommer att krävas bistånd för att bygga upp och stärka administrativa 
strukturer. 

Det svenska biståndet till det palestinska folket sker dels genom 
multilaterala insatser via främst UNRWA, dels genom bilaterala insatser, 
främst i samarbete med svenska enskilda organisationer. Den samlade 
erfarenheten av svenskt-palestinskt samarbete är god. Det hittillsvarande 
bilaterala biståndet har från svensk sida kanaliserats genom SIDA. 
Förutsättningarna för ett bredare samarbete genom BITS och 
SWEDECORP bör övervägas. 

Det svenska stödet till det palestinska folket uppgick under budgetåret 
1992/93 till ca 175 miljoner kronor. Av dessa avsåg ca 145 miljoner 
kronor stöd genom UNRWA, resterande 30 miljoner bilateralt bistånd 
genom SIDA. I oktober 1993 beslutade regeringen att öka biståndet med 
50 miljoner kronor till totalt ca 225 miljoner kronor för budgetåret 
1993/94, med i huvudsak samma fördelning mellan multi- och bilateralt 
bistånd. 

Fredsprocessen mellan Israel och PLO förtjänar ett starkt inter
nationellt stöd. Behoven av uppbyggnad och förstärkning av de sociala 
och ekonomiska sektorerna, infrastrukturen samt de administrativa och 
demokratiska insitutionerna på Västbanken och i Gaza motiverar ett 
omfattande svenskt bistånd. 

Detta kan kanaliseras genom dels multilaterala organ som UNICEF 
och UNRWA, dels enskilda svenska organisationer och dels genom 
SIDA, BITS och SWEDECORP. Det svenska biståndet för 1994/95 bör 
uppgå till 250 miljoner kronor. Medlen för detta föreslås främst under 
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anslaget C 1. Bidrag till internationella biståndsprogram genom FN:s 
hjälporganisation för palestinaftyktingar (UNRWA) samt anslaget C 2. 
Utvecklingssamarbete genom SIDA, anslagsposten Demokrati, mänskliga 
rättigheter och humanitärt bistånd. Insatser kan komma att finansieras 
även under andra anslagsposter. 

Regiona.la insatser i Asien 

Det regionala biståndet till Asien syftar till att främja olika former av 
samarbete i regionen och att framförallt stärka de svenska program
ländernas möjligheter att delta i ett sådant samarbete. De viktigaste 
samarbetsorganen är Mekongkommitten och Asian Institute of 
Technology. 

Mekongkommitten har till uppgift att förstärka samarbetet vad gäller 
utnyttjandet av Mekongfiodens resurser. Kommittens mandat ses för 
närvarande över. Under förutsättning att denna översyn leder till ett 
positivt resultat bör SIDA:s tidigare planer på att inleda ett program
imiktat och mer långsiktigt samarbete med kommitten kunna genomföras. 
Detta samarbete. som särskilt berör miljöfrågor, är av värde inte minst 
för Kambodja som återigen deltar aktivt i samarbetet och därigenom kan 
öka sin kompetens på miljöområdet. 

Asian Institute of Technology ägnar sig åt högre teknisk utbildning och 
forskning. Sverige har genom SIDA lämnat bidrag främst för stipendie
givning och för att stärka institutets verksamhet på miljöområdet. Ett 
breddat och mer långsiktigt stöd till institutet har nyligen inletts. 

För budgetåret 1994/95 beräknas medelsbehovet till 20 miljoner kronor 
för de insatser som finansieras under anslaget C 2. Utvecklingssamarbete 
genom SIDA. Därutöver ges miljörelaterat stöd till Mekongkommitten 
och Asian Institute of Technology via SIDA med medel avsatta under 
anslaget C 1. Bidrag till internationella biståndsprogram. 

Centralamerika 

Det övergripande målet för det svenska utvecklingssamarbetet med 
Centralamerika lades fust i regeringsbeslut den 27 maj 1993. Det utgör 
en ram för biståndsmyndigheternas utvecklingssamarbete med regionen. 
Den regionala relevansen i insatserna betonas, samtidigt som möjligheten 
till bilateralt samarbete i samtliga länder bibehålls och successivt 
utvecklas. Riktlinjerna förutsätter ett långsiktigt och processimiktat 
perspektiv på biståndssamarbetet. Ett stabilt och väl utformat bistånd kan 
utgöra en viktig fuktor till framgång i en region där samtidiga insatser 
krävs för att skapa fred, befästa demokrati och reformera ekonomin. 

I formell mening styrs samtliga länder i Centralamerika av 
demokratiskt valda regeringar och betydande framsteg görs i riktning mot 
fred och demokrati. Utvecklingen varierar dock mycket mellan de 
enskilda länderna. Svåra sociala förhållanden, svaga eller obefintliga 
rättsväsenden. outvecklade kreditsystem, korruption och ökande 
narkotikahandel hämmar såväl den ekonomiska som demokratiska 

Prop. 1993/94: 100 
Bilaga 4 

152 



utvecklingen. Samtidigt binds länderna alltmer samman av ökande 
integration och samarbete på en rad områden. Länderna är små och 
utvecklingen i enskilda länder präglar påtagligt förmågan till utveckling 
i grannländerna. Sammantaget befinner sig Centralamerika alltjämt i ett 
osäkert och sårbart läge. Det av Sverige sedan många ål'. anammade 
regionala synsättet på regionen blir alltmer relevant. Politiska vilje
yttringar, förnyelsen av den institutionella strukturen samt den 
spektakulära utvecklingen av handelsutbytet inom regionen är positiva 
inslag i den regionala integrationen. 

Centralamerikas akuta fattigdomsproblem, och dess ojämna inkomst
och förmögenhetsfördelning, kvarstår. De ekonomiska reformprogram
men utgör varken en orsak till, eller någon slutgiltig lösning på, dessa 
förhållanden. Problematiken är också intimt relaterad till den politiska 
situationen i regionen, som fortsätter att karaktäriseras av att stora 
befolkningsgrupper ännu i praktiken saknar ett reellt politiskt inflytande. 

I Nicaragua utgör den prekära politiska och ekonomiska situationen ett 
påtagligt hot mot stabiliteten, inte bara i Nicaragua utan i regionen som 
helhet. Politiskt samförstånd kring en reformering av äganderätten och 
rättsväsendet är oundgängliga förutsättningar för en fortsatt gynnsam 
utveckling. Andra viktiga förutsättningar är reformer inom armen och 
poliskåren, ekonomiska reformer och stabilitet i biståndsftödet. Landet 
befinner sig fortfarande på en utvecklingsnivå som ligger långt under 
grannländernas. Den ekonomiska tillväxten har inte motsvarat för
hoppningarna. Tillgänglig valuta har i hög grad använts för att fullfölja 
åtagandena mot multilaterala finansiella institutioner. Politisk polarisering 
och sociala spänningar präglar nicaraguanernas vardag, vilket lett till 
ökande våld. 

I El Salvador finns anledning till förhoppningar om en mer varaktigt 
civilt orienterad politisk process, vilket dock förutsätter betydande 
insatser för att omdana ekonomin, reformera armen, poliskåren, 
rättsväsendet och för att inlemma de tidigare väpnade kontrahenterna i 
det civila samhället. Betydande insatser krävs också för att förbättra 
situationen för stora skaror av återvändande flyktingar och intern
flyktingar för vilka en lösning av jordfrågan är av avgörande betydelse. 

I Guatemala blottläggs gång på gång det politiska systemets oförmåga 
att vidta adekvata åtgärder mot korruption, maktmissbruk och brott mot 
de mänskliga rättigheterna. Krigsmaktens roll i den politiska processen 
är alltjämt betydande och försvårar såväl demokratiska som ekonomiska 
reformer. Trots olika initiativ har parterna svårt att utveckla de fredssam
tal, som inleddes år 1990. 

Costa Rica har en lång tradition av demokrati och genomför beslutsamt 
ekonomiska reformer, vilka dock har mindre gynnsamma fördelnings
politiska effekter. 

1 södra Mexico, Guatemala och Belize finns alltjämt stora skaror av 
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flyktingar och/eller internflyktingar, även om förhållandena för dessa 
grupper förbättrats betydligt. Mycket återstår att göra även i El Salvador 
för att stabilisera situationen för internflyktingarna efter 12 års inbördes
krig. 

Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, liksom 
konventionen om barnets rättigheter, har ratificerats av samtliga länder 
i regionen, med undantag av Honduras. I många länder är utvecklingen 
på människorättsområdet positiv. Panoramat i Guatemala är emellertid 
alltjämt bekymmersamt, till stor del beroende på att militären fått behålla 
en alltför stor makt. Vidare står minst hälften av landets befolkning 
utanför de grundläggande normala politiska processerna. Miljöfrågorna 
intar en allt viktigare roll på den politiska dagordningen, såväl regionalt 
som nationellt. Som första region har Centralamerika utarbetat en 
uppföljningsplan efter Miljökonferensen i Rio de Janeiro 1992. Samtliga 
länder i Centralamerika har skrivit på klimatkonventionen. Alla länder, 
utom Panama, har dessutom skrivit på konventionen om biologisk 
mångfald. 

Centralamerika är för närvarande inte utsatt för några externa hot. I 
fredsprocessens spår fortsätter en betydande nedrustning och av
militarisering. 

Biståndsflödet till regionen är ojämt fördelat, särskilt om det ställs i 
relation till antalet fattiga invånare i respektive land. 

Inom det svenska utvecklingssamarbetet dominerar biståndet genom 
SIDA, men flera av länderna i regionen berörs av insatser genom BITS, 
SAREC och SWEDECORP. 

SIDA:s samarbete med Centralamerika berör samtliga länder i 
regionen och omfattar ett brett spektrum av såväl regionala som bilaterala 
samarbetsprogram. Landprogrammet med Nicaragua är det största 
enskilda programmet, men sammantaget utgår mer bistånd till regionala 
insatser, och till insatser till stöd för freds- och demokratiserings
processerna i andra länder i regionen. Många av dessa insatser berör 
även Nicaragua. I takt med fredsutvecklingen och det allt intensivare 
samarbetet mellan de sju små länderna i regionen blir det allt mer 
irrelevant att göra en gränsdragning mellan nationella och regionala 
insatser. Det är därför naturligt att bedöma förutsättningarna för bistånd 
i ett regionalt sammanhang. 

Betalningsbalansstöd utgör en betydande del av samarbetet med 
Nicaragua. Nivån (omkr 50 % av landprogrammet) är exceptionellt hög 
och spelar en viktig roll för att stabilisera relationerna med internationella 
finansieringsinstitutioner. Denna nivå är dock temporär och kommer att 
minskas till förmån för insatser på främst energiområdet. Samtidigt kan 
det bli aktuellt med betalningsbalansstöd till andra länder i regionen, 
främst El Salvador, men möjligen även Guatemala, beroende på 
fredsprocessernas utveckling. 

Betydande svenska insatser på energiområdet i Nicaragua har bidragit 
till den ekonomiska stabiliseringen genom att förbättra elförsörjningen. 
SIDA bereder för närvarande ett huvudsakligen större, svenskfinansierat 
projekt inom vattenkraftsområdet, med planerad start budgetåret 1995/96, 
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och förutser ett extraordinärt behov av biståndsmedel för detta. Detta 
projekt bör komma till stånd. 

Andra områden, som berörs av SIDA:s verksamhet avser naturbruk, 
miljö och markvård, hälsovård, befolkningsfrågor, vatten och sanitet, 
stöd till försoning, demokratiska processen och insatser på männsikorätts
området flyktinginsatser, bostadsbyggande samt katastrofförebyggande 
insatser. Insatser har gjorts till följd av naturkatastrofer. 

De av SIDA redovisade reservationerna beror på försenade 
beredningar och utbetalningar, bl.a. kopplade till takten i freds
processerna. 

En stort antal svenska enskilda organisationer bedriver, med stöd av 
SIDA, en omfattande och varierat samarbete med lokala samarbets
organisationer i framförallt Nicaragua, men även i Guatemala, El 
Salvador och övriga länder i regionen. 

Costa Rica är ett av BITS största samarbetsländer. Formerna för 
samarbetet är väl etablerade och erfarenheterna är goda. Regeringen 
förutsätter att BITS relativt omfattande samarbete med Costa Rica på 
energi-, förvaltnings- och skogsområdena fortsätter och an samarbetet 
utvecklas ytterligare. SAREC:s insatser för an bygga upp och förstärka 
forskningskapacitet har hög relevans i den aktuella situationen, inte minst 
i Nicaragua. Där medverkar SAREC till en reformering av universitets
väsendet och en förstärkning av forsknings- och undervisningskapaciteten 
inom områdena medicin, naturresurser och samhällsvetenskap. Samma 
förhållande gäller SWEDECORP:s strävan an bland annat utveckla 
strategiska allianser mellan svenska och costarikanska företag och främja 
handel. 

An samtliga biståndsmyndigheter är närvarande i regionen är en styrka 
för det samlade svenska utvecklingssamarbetet med Centralamerika. På 
forsknings- och miljöområdena finns positiva exempel på hur SIDA och 
SAREC, inom ramen för sina respektive mandat och kompetensområden, 
kunnat samspela för an främja den samlade effektiviteten av det svenska 
utvecklingssamarbetet. Uppbyggnaden av industri, handel och finansiella 
institutioner, exempelvis i anslutning till de mekanismer för importstöd 
som utvecklats i Nicaragua, kan vara andra områden, som torde lämpa 
sig för denna form av samverkan mellan SIDA och SWEDECORP. Inom 
ramen för BITS efterfrågestyrda arbetsmetodik torde det finnas möjlig
heter till motsvarande samarbete med övriga myndigheter. I strävan mot 
höjd effektivitet i biståndet kommer SIDA, BITS, SWEDECORP och 
SAREC ges i uppdrag an inom ramen för den årliga budgetprocessen 
redovisa vilka framsteg som gjorts i denna riktning. 

Regeringen förutser en fortsatt koncentration på de pågående freds
och demokratiseringsprocesserna, liksom ett fattigdomsinriktat stöd till 
det ekonomiska och sociala reformarbetet i Centralamerika. För dessa 
ändamål föreslås en indikativ planeringsram för anslagsposten på 
sammanlagt 260 miljoner kronor, varav 60 miljoner kronor avser insatser 
till stöd för fredsprocessen i El Salvador. 

Vidare föreslås en indikativ planeringsram för Nicaragua på 170 
miljoner kronor. Detta innefattar bl.a. ett utökat stöd till energisektorn. 
Sociala insatser samt stöd till mänskliga rättigheter, demokrati och 
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naturbruk är andra viktiga komponenter. 
Insatser av betalningsbalanskaraktär till Nicaragua samt möjligheter till 

insatser i EL Salvador samt ev. Guatemala bör komma ifråga. 
Den regionala inriktningen av samarbetet med Centralamerika bör ge 

möjlighet till viss flexibilitet inom och mellan anslagsposterna, beroende 
på hur förutsättningarna i de enskilda länderna och i samarbetsprogram
men utvecklas. 

Vidare bör beredskap finnas för katastrofbistånd, insatser för 
demokrati och mänskliga rättigheter, särskilda miljöinsatser, kultur
samarbete liksom fortsatt samarbete genom de enskilda organisationer 
som arbetar i Centralamerika. 

Sydamerika 

Ett bärande motiv för Sveriges utvecklingssamarbete med Sydamerika är 
att ge stöd åt en demokratisk samhällsutveckling. Samarbetet syftar till 
att stödja demokratiska regeringar att bedriva ekonomisk refonnpolitik 
och föra en nydanande utvecklingspolitik. Stöd åt framsynt miljöpolitik 
är ett annat prioriterat område. 

Inom regionen prioriteras samarbetet med Bolivia. Vidare bedrivs 
genom BITS ett betydande samarbete med Ecuador och Chile. SIDA 
lämnar ett ansenligt stöd inom regionen till främjande av kvinnans och 
barnets rättigheter med gatubarn som särskild målgrupp. 

I Bolivia ledde de allmänna valen i juni 1993 fram till ett maktskifte. Den 
politiska uppslutningen bakom det ekonomiska refonnprogrammet är 
emellertid stor och landets nya ledning förväntas fortsätta den ut
vecklingspolitik som inneburit en rad strukturrefonner mot ökad 
marknadsekonomi. 

Statsmaktens tidigare dominerande roll som aktör inom näringslivet har 
upphört och ersatts av en politik för att stärka betingelserna för privat 
företagsamhet. Offentliga investeringar har omprioriterats mot infra
struktur och insatser inom hälsa och utbildning med tonvikt på de fattiga 
befolkningsgrupperna. Situationen avseende de mänskliga rättigheterna 
är förhållandevis tillfredsställande. 

Det svenska utvecklingssamarbetet med Bolivia bedrivs genom SIDA, 
BITS och SWEDECORP enligt riktlinjer fastställda av regeringen i 
februari 1993. Biståndets inriktning och omfattning är avhängig fortsatt 
åtagande från Bolivias regering att fullfölja den inslagna refonnpolitiken 
samt ett befästande av demokratin. Avgörande för bistånd är att detta 
ingår som en integrerad del av Bolivias egna nationella program och att 
höga krav ställs på mottagarens möjlighet att tillgodogöra sig stödet. 

Biståndssamarbetet genom SIDA syftar till att stärka den sociala 
infrastrukturen och skyddet för de mänskliga rättigheterna samt bidra till 
icke-statliga organisationers kapacitet i arbetet mot fattigdom. Samarbetet 
med Bolivias regering skall så långt möjligt ta karaktären av programstöd 
till regeringens sociala refonner och investeringar. Insatserna är av 
teknisk och finansiell karaktär. Biståndet bör så långt det är möjligt 
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samordnas med andra givare. Beredskap bör finnas att lämna betalnings
balansstöd inklusive skuldlättnad. 

Ramen för SIDA:s utvecklingssamarbete med Bolivia beräknas till 55 
miljoner kronor. 

Biståndssamarbetet genom BITS syftar till att främja ekonomisk 
utveckling genom insatser inom infrastruktur och miljö. Efterfrågan på 
BITS-finansierade projekt har ökat under senare år. En betydande insats 
har gällt bidrag till omstrukturering av landets gruvindustri. Samarbetet 
bedrivs genom tekniskt samarbete. I ljuset av förbättrad kreditvärdighet 
kan u-krediter komma att aktualiseras i fråga om strategiskt viktiga 
infrastrukturprojekt understödda av Världsbanken och IDB. 

Samarbetet genom SWEDECORP har lett till avtal med industriför
bundet i Santa Cruz för främjande av näringslivsförbindelser mellan 
Sverige och Bolivia. 

Utvecklingssamarbetet med Chile har haft som motiv att ge stöd åt 
övergången till demokrati. Ett betydande bistånd till sociala sektorer har 
lämnats genom SIDA. Dessa insatser avslutas med 1993 års utgång med 
undantag av ett fortsatt stöd till chilenska kvinnoprogram. 

Det fortsatta samarbetet förutses bedrivas genom BITS i enlighet med 
de riktlinjer regeringen fastställde den 2 maj 1991 för biståndssamarbetet 
med Chile. BITS redovisade under 1993 en ökad mängd insatser för 
tekniskt samarbete. V-krediter har beviljats om 300 miljoner kronor. Ett 
fortsatt aktivt engagemang från BITS och SWEDECORP kan förutses 
under de närmaste åren. Forskningssamarbetet mellan SAREC och 
chilenska forskningsrådet med stöd till områdena naturresurser/miljö och 
medicin löper fram till 1997. 

Samarbetet med Ecuador genom huvudsakligen BITS bör fortsätta. 
Genom SIDA prövas huruvida väl avgränsade insatser, sannolikt inom 
utbildning och kvinnoområdet, kan lämnas till stöd åt demokratiprocessen 
i Paraguay. 

Gatubarnens situation i Sydamerika bör ägnas särskild uppmärksamhet. 
SIDA har erhållit bemyndigande att ingå avtal om utökat stöd till 
förbättrande av gatubarnens situation om sammanlagt 50 miljoner kronor. 
Huvuddelen av stödet lämnas genom olika UNICEF-program. Bidraget 
under 1994/95 förväntas uppgå till 15 miljoner kronor. 

Den stora reservation som SIDAs anslagspost Utvecklingssamarbetet 
med Sydamerika uppvisar för budgetåret beror på fördröjningar i det 
framväxande samarbetet med Bolivia. Regeringen har godkänt en av 
SIDA presenterad plan för utnyttjande av reservation under 1993/94. 

Biståndet genom SIDA till Bolivia förutses stabiliseras under 1994/95 
till en indikativ nivå av 55 miljoner kronor. Därutöver planeras stöd till 
Chile om 10 miljoner kronor, till Paraguay om I 0 miljoner kronor och 
till gatubarn i regionen om 15 miljoner kronor. 
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Regeringen anser att en planeringsram för SIDAs utvecklingssamarbete 
med Sydamerika bör uppgå till 125 miljoner kronor. Här ingår beräknade 
insatser i Sydamerika inom anslagsposten Demokrati/mänskliga rättig
heter till ett belopp om 35 miljoner kronor. 

Icke länderfördelat bistånd 

Bistånd till demokrati och mänskliga rättigheter 

Regeringen fastställde i juni 1993 i ett uppdrag till SIDA mål och 
inriktning för insatser inom området demokrati och mänskliga rättigheter. 

Målen är i huvudsak två. Bistånd skall understödja pågående processer 
mot demokrati, i synnerhet i de länder med vilka Sverige bedriver 
långsiktigt utvecklingssamarbete. Biståndet skall också främja de 
mänskliga rättigheterna. Bistånd kan utgå till enskilda länder eller genom 
svenska och internationella enskilda organisationer. 

Förutsättningarna för att lämna stöd åt demokratiprocesser har ökat i 
takt med att många länder under senare år inlett förändringar mot ökad 
demokrati. Utrymmet för politisk verksamhet har vidgats, inklusive 
bildandet av flera partier. Allmänna val har hållits, vilka ibland lett till 
maktskiften, länders konstitutioner har reviderats. Förutsättningarna för 
ökad politisk legitimitet har stärkts. 

En huvuduppgift är att finna lämpliga former för att stödja en 
demokratisk samhällsutveckling i dessa länder. Stärkandet av ett väl 
fungerande rättssystem har hög prioritet. Andra viktiga områden förutses 
bli stöd till parlamentens funktion, genomförande och övervakning av 
val, utfonnning av författningar om styrelseskick. Särskild uppmärk
samhet skall ges åt insatser för att stärka professionalism och pluralism 
inom media för att därmed främja fri opinionsbildning. 

Inrättande av ett internationellt institut för fria och korrekta val 
förutses bli aktuellt, som ett resultat av den utredning regeringen 
företagit. Medel bör avsättas för svenskt bidrag till finansiering av ett 
sådant institut. Utredningens slutsatser beskrivs närmare i det inledande 
avsnittet under rubriken "Utredningar, utvärdering och fördjupat 
analysarbete". 

Främjandet av de mänskliga rättigheterna baseras på följande 
förutsättningar. Respekt för de mänskliga rättigheterna är i första hand 
en fråga om politisk vilja. Bistånd skall endast utgöra ett komplement till 
regeringars egna åtgärder. Främjande av de mänskliga rättigheterna i ett 
land förutsätter oftast ett aktivt engagemang av sinsemellan oberoende 
samhällsaktörer. 

Ett fortsatt prioriterat område för biståndet blir att stödja insatser för 
offren av förtryck liksom för dokumentation och spridande av kunskap 
om brott mot de mänskliga rättigheterna. Här intar enskilda 
organisationer och institut en särskilt viktig ställning. Vidare bör insatser 
till stöd för barnets rättigheter ges en tydlig och hög profil inom 
verksamhetsområdet. Viktiga insatser till stöd för gatubarn har kommit 
igång i Latinamerika. Liknande satsningar till värn för exploaterade barn 
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i Afrika och Asien bör beredas. Ett annat område avser insatser för an 
undanröja diskriminering av kvinnor. Insatser avser huvudsakligen stöd 
till kvinnoorganisationer i svenska biståndsmottagande länder. 

Väpnade konflikter utgör ett allvarligt hot mot de mänskliga rättig
heterna. Bidrag till nationell försoning och konfliktlösning utgör i denna 
mening även förebyggande arbete till skydd för de mänskliga rättig
heterna. Stöd ges till initiativ tagna av nationella, regionala och 
oberoende instanser för att i u-länder kunna nå lösning på konflikter och 
åstadkomma försoning. 

Verksamhetens inriktning och prioriteringar förutses leda till en viss 
förskjutning i valet av mottagare. Stödet till inledda demokratiprocesser 
innebär ökad samverkan med länders regeringar. Insatser för att främja 
demokratiska institutioner och rättsystem förutses leda till ökat så kallat 
förvaltningsbistånd. Även framöver kommer betydande medel an riktas 
till de av staten oberoende samhällsaktörerna till vilka hör media, 
enskilda organisationer för mänskliga rättigheter och yrkessamman
slutningar. Deras fristående verksamhet är en del av varje demokrati
process och utgör en viktig garanti i upprätthållandet av de mänskliga 
rättigheterna. SIDA har av regeringen erhållit i uppdrag att för varje 
programland utarbeta en handlingsplan för hur demokratisk samhällsut
veckling och respekten för de mänskliga rättigheterna kan stödjas. 

Bistånd till demokrati och främjande av de mänskliga rättigheterna har 
i hög grad karaktären av att stödja pågående processer. Att värdera 
biståndets inverkan på sådana politiska processer är förenat med 
avsevärda svårigheter. Dit hör att identifiera vem som bär fram pågående 
positiva förändringar, biståndsmottagarens relevans i ett aktuellt 
samhällsskede, vilka som kan utgöra effektiva försvarare av de mänskliga 
rättigheterna samt var brister i ett samhälle kan riskera leda till att 
omistliga värden omkullkastas. Det långvariga stödet till olika 
organisationer i Sydafrika engagerade i kampen mot apartheid belyser 
biståndets betydelse men också svårigheterna an värdera vilken inverkan 
dessa bidrag haft för utvecklingens gång. 

En ansenlig del av medlen inom anslagsposten utgörs av renodlade 
bidrag till mottagarens verksamhet. SIDA har inlett diskussioner med 
viktiga mottagare om hur bidrag skall redovisas i form av genomförda 
prestationer. Vidare pågår metodutveckling för an mäta resultat och 
kostnadseffektivitet i samverkan med olika aktörer. 

Verksamheten omfattar insatser i Latinamerika, södra Afrika, östra 
och västra Afrika, Asien och till stöd för svenska och internationella 
organisationer. Frågan om eventuella insatser i länder i Öst- och 
Centraleuropa samt det forna Sovjetunionen kommer att utredas under 
våren 1994. 

För södra Afrika kommer insatser till stöd för ett demokratiskt icke
rasistiskt Sydafrika att utgöra den dominerande verksamheten. Den 
förutsedda medelsanvändningen redovisas i avsnittet om Sydafrika. 
Regeringen anser i lik.het med SIDA:s förslag att insatser för södra 
Afrika kan beräknas till 255 miljoner kronor varav 220 miljoner kronor 
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för Sydafrika. Insatser genom BITS och SWEDECORP är angelägna men 
bör finansieras utanför denna anslagspost. 

Insatser inom östra och västra Afrika inriktas på valprocesser i de länder 
som planerar val, stöd för stärkande av rättssystem och stöd till genuina 
organisationer för mänskliga rättigheter. En ökad långsiktighet i 
insatserna bör eftersträvas. Fortsatt stöd till försoningsprocessen i 
Somalia förutses liksom stöd till regionala ak"tiviteter för konfliktlösning. 
Insatser i östra och västra Afrika kan beräknas till ca 50 miljoner kronor. 

Under budgetåret 1992/93 har stödet till Asien vuxit till an omfatta en 
60-tal insatser, många med inriktning på att stärka rättssäkerheten. 
Utökade insatser till stöd för exploaterade barn bör beredas. Inom ramen 
för biståndet till Västbanken och Gaza lämnas stöd till ett tiotal 
organisationer, såväl palestinska som israeliska och internationella, som 
arbetar med olika aspekter av mänskliga rättigheter på de ockuperade 
områdena. Av de tio organisationerna är fem palestinska, tre israeliska 
och två internationella. Det sammanlagda stödet till främjandet av 
mänskliga rättigheter på Västbanken och Gaza uppgick under budgetåret 
1992/93 till 10,5 miljoner kronor. Huvuddelen kanaliserades genom 
svenska avdelningen av Internationella Juristkommissionen. Stöd 
lämnades till mottagare i Filippinerna, Indonesien och Pakistan för 
främjande av de mänskliga rättigheterna. Större enskilda organisationer 
förutses ingå i samverkan kring det svenska biståndet för mänskliga 
rättigheter i Asien. Insatserna kan beräknas uppgå till ca 90 miljoner 
kronor. 

Förändrade förhållanden i Latinamerika har gjort det möjligt an inrikta 
insatserna till mer långsiktigt stöd i stärkandet av de mänskliga rättig
heterna. Fortsatt traditionellt humanitärt bistånd förutses utgå till 
mottagare i delar av Centralamerika och i den andinska regionen. Stöd 
till valprocesser kan förutses. Insatserna i Latinamerika kan beräknas till 
ca 115 miljoner kronor. 

Ett trettiotal svenska och internationella organisationer erhåller bidrag till 
stöd för ämnesinriktad verksamhet. Bidragen avser huvudsakligen stöd 
till rättsuppbyggnad, stärkande av nationella och regionala enskilda 
organisationers verksamhet för mänskliga rättigheter genom utbildning, 
erfarenhetsutbyte och nätverksbyggande. Till de mottagare som erhåller 
betydande stöd hör Frivilligorganisationernas Fond för Mänskliga 
Rättigheter, Raoul Wallenberg Institutet i Lund, Rädda Barnen, 
lnternational Commission of Jurists, Kyrkornas Världsråd. Bidrag lämnas 
även till FN Centrets rådgivande verksamhet för mänskliga rättigheter. 

Från anslagsposten finansieras även det ungdomsutbytesprogram, 
World Youth of Sweden (WYS), som administreras av Stiftelsen för 
Internationellt Ungdomsutbyte (SIU). Programmet, som inleds i januari 
1994 syftar till att öka den ömsesidiga förståelsen mellan ungdomar i 
Sverige och i u-länderna. Genom programmets lokala förankring i olika 
svenska kommuner ges goda förutsättningar till ökad bredd och djup i 
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kontakterna. Prop. 1993/94:100 
Det sammanlagda stödet till internationella och svenska organisationer Bilaga 4 

kan beräknas till ca 85 miljoner kronor. 
Med hänvisning till vad som ovan anförts föreslår regeringen att 595 

miljoner kronor avsätts för insatser genom SIDA under anslagsposten 
Demokrati och mänskliga rättigheter. 

Bistånd genom folkrörelser och andra enskilda organisationer 

Förväntningarna på de enskilda organisationernas biståndsverksamhet 
ökar alltmer, såväl i Sverige som internationellt. Genom anslagsposten 
Bistånd genom folkrörelser och andra enskilda organisationer finansieras 
mer än 600 utvecklings- och informationsprojekt samt omkring 700 
volontärer. Omkring 300 enskilda organisationer såsom kyrkor, 
folkrörelser och hjälporganisationer erhåller statligt stöd till sin bistånds
verksamhet. Ett antal organisationer är mycket stora, med betydande 
erfarenhet av biståndsfrågor och biståndsadministration. Andra är små, 
lokala grupper, med begränsade erfarenheter och liten administration. 

Sammanlagt utbetalas över olika anslagsposter närmare 1,5 miljarder 
kronor till enskilda organisationer för utvecklings- och katastrofinsatser, 
mänskliga rättigheter, demokrati och humanitärt bistånd. Detta motsvarar 
omkring 20 % av det totala biståndet genom SIDA. Även SAREC, BITS 
och SWEDECORP berörs i någon mån av samarbete med svenska och 
utländska enskilda organisationer. Projekten är av mycket varierande art 
och spänner över ett vitt fält från mycket små och konkreta insatser på 
bynivå till stöd för demokratiutveckling och fredsprocesser. SIDA 
handlägger även stöd genom enskilda organisationer till Östeuropa. 

Totalt utbetalades från anslagsposten Bistånd genom folkrörelser och 
andra enskilda organisationer 829 miljoner kronor under budgetåret 
1992/93 (1991192: 732 miljoner kronor). I posten ingår medel avseende 
direktstöd till kvinnoorganisationer. Den utgående reservationen uppgår 
till 46 miljoner kronor och avser redan ingångna åtaganden. Medelsut
nyttjandet är således mycket högt. 

De enskilda organisationerna har kapacitet att ansvara för större belopp 
än vad som kan medges med nuvarande budgetbegränsningar. I takt med 
att förändringar i vissa länder skapar förutsättningar för att nödhjälpsin
satser kan övergå i mer långsiktiga insatser, blir det naturligt att 
finansiera uppföljande projekt och program enligt den gängse 20/80 %
regeln. Samma förhållande gäller vissa insatser, som under en period 
finansierats inom landramar eller andra anslagsposter med särskild 
inriktning. Detta ställer ökade krav på organisationernas förmåga till 
egenfinansiering. 

Vid en oförändrad anslagsnivå ökar också konkurrensen mellan olika 
insatser, vilket bör bidra till ökad effektivitet. Samtidigt finns risk för att 
angelägna insatser inte kan genomföras till följd av bristande resurser. 
Till detta kommer kronans minskade värde. 

I utredningsbetänkandet Organisationernas bidrag (SOU 1993:71) 
vilket överlämnades i augusti 1993 betonas att Sveriges engagemang för 161 



mänskliga rättigheter har en bred förankring bland organisationerna. För 
Sveriges insatser i internationella organ är organisationernas medverkan 
viktig. Det gäller både för formulerandet av en svensk policy och för 
förankringen här hemma av de svenska åtagandena i olika internationella 
sammanhang. Ökad rörlighet och möjligheter till snabb informationsin
samling och -spridning har gett organisationerna nya roller och 
funktioner. Genom att tidigt uppmärksamma hot mot vår miljö och 
missförhållanden av olika slag kan de snabbt agera och bilda opinion. 
Det breda och vittförgrenade kontaktnät som organisationerna genom sin 
biståndsverksamhet upprätthåller är här en ovärderlig resurs. Utredningen 
föreslår också att rollfördelningen mellan staten och organisationerna 
görs tydligare och att organisationernas självständighet stärks. 

Till grund för biståndet genom de enskilda organisationerna ligger 
idealitet och frivilligt arbete. Men ett väl administrerat, kompetent och 
resultatinriktat bistånd ställer krav på ekonomiska resurser. Det är 
angeläget att rimliga belopp för administrativa omkostnader legitimeras 
såväl i insamlingsverksamhet som i SIDA:s bidragsgivning. Som 
administration betraktar regeringen kostnader för samordning, upp
byggnaden av internationella kontaktnät, information, metodutveckling 
och erfarenhetsutbyte i anslutning till organisationernas biståndsinsatser. 
I anslagsgivningen bör ökad hänsyn tas till organisationernas behov i 
dessa avseenden liksom av planeringstrygghet och framförhållning. Ett 
system med ramavtal och andra administrativa förenklingar genomförs 
successivt. Detta ger SIDA möjlighet att lägga ökad tonvikt på kapacitets
studier, efterhandsgranskning, utvärderingar och andra kvalitetshöjande 
insatser. 

Ungdomars särskilda roll som bärare av information och engagemang 
i frågor som rör miljö, överlevnad och utveckling måste tas till vara i 
ökad utsträckning. Deras intresse och delaktighet utgör i sin förlängning 
en förutsättning för en fortsatt bred och engagerad uppslutning kring 
biståndet. Genom ökat stöd till innovativa insatser på bl.a. folkbildnings
ornrådet kan en fördjupad kontakt mellan kul_turer och befolkningsgrupper 
också i vårt svenska samhälle främjas. 

I detta sammanhang vill regeringen även understryka vikten av de 
enskilda organisationernas volontärverksamhet. Volontärverksamheten är 
den i särklass största personalresursen inom svenskt bistånd. Därigenom 
får ett stort antal svenskar möjlighet till praktisk erfarenhet av arbete i u
land. Volontärarbetet är stadd i kontinuerlig förändring, och inriktas 
alltmer på demokratisering, erfarenhetsutbyte och kunskapsutveckling. 
Det är angeläget att mer flexibla och ändamålsenliga bidragsregler skapas 
för att volontärer med fälterfarenhet skall kunna nyttiggöras för 
korttidsinsatser i samband med katastrofer och särskilda humanitära 
insatser. Folkrörelsernas personalbistånd kan på detta sätt spela en 
växande roll och samtidigt bidra till en förnyelse av biståndet. 

Riksdagen efterlyste i rskr. 1992/92:210, Mom. 69 i utrikesutskottets 
betänkande 1991/92:UU15 förbättringar i den statistiska redovisningen 
av fördelningen av anslagna biståndsmedel till folkrörelser och andra 
enskilda organisationer. Årsredovisningen för 1992/93 visar att betydande 
förbättringar inom SIDA:s redovisningssystem har skett och att möjlig-
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heterna att tillmötesgå berättigade krav på förbättrat informationsunderlag 
successivt förbättras. 

Organisationernas kompetens är väl dokumenterad genom kapacitets
studier, utvärderingar, besök och andra former av systematisk upp
följning. Överlag bedöms insatserna uppvisa goda resultat. Många 
människor i Sverige engageras genom de enskilda organisationerna aktivt 
i utvecklingssamarbetet. Genom ett ofta vitt förgrenat nät av små 
insatser, bedöms de enskilda organisationerna ha förmåga att i hög 
utsträckning nå de fattigaste och mest sårbara grupperna i mottagar
länderna. Genom verksamheternas uppläggning stöds också framväxten 
av folkliga rörelser varigenom även mänskliga rättigheter och en 
demokratisk samhällsutveckling främjas. De enskilda organisationerna 
utgör därför en betydelsefull bas för det svenska biståndet och de 
kommer sannolikt att spela en allt viktigare roll inom biståndsverksam
heten. 

Regeringen föreslår att en medelsram på 1 000 miljoner kronor anvisas 
för anslagsposten Bistånd genom folkrörelser och andra enskilda 
organisationer. 

Katastrofer och stöd till återuppbyggnad m.m. 

Katastrofujälpen går för närvarande främst till människor på flykt undan 
krig eller sådana som drabbats av torka. Naturkatastrofer - jord
bävningar, torka, översvämningar, jordras etc. - har successivt fått en 
minskad andel av medlen för katastrofujälp. Den svenska hjälpen avser 
främst insatser för överlevnad. Ofta är insatserna förenade med 
betydande transportkostnader. Det finns också andra insatser som är 
ytterst viktiga, t.ex. hälso- och utbildningsinsatser, minröjning efter krig 
och förebyggande insatser. De vanligaste kanalerna för svenskt katastrof
bistånd genom FN är UNHCR, WFP och UNICEF. Vid sidan av FN:s 
organ används framför allt Röda Korset och en rad svenska enskilda 
organisationer. 

Det svenska biståndet i f.d. Jugoslavien har efter hand blivit alltmer 
omfattande. Det gäller att skapa förutsättningar för flyktingarna att stanna 
kvar i närområdet. Stödet utgår främst till de bosniska flyktingarna i 
regionen och insatserna i Bosnien Hercegovina prioriteras. En stor del 
kanaliseras genom FN, i första hand genom FN:s flyktingkommissarie, 
men även Röda korsrörelsen är en viktig kanal. Svenska enskilda 
organisationer samt Räddningsverket spelar en allt större roll. Bostads
insatser dominerar i det svenska stödet. Denna inriktning förutsättes 
fortsätta under det närmaste året. En beredskap måste finnas för 
omfattande insatser vad gäller återuppbyggnad och repatriering av 
flyktingar om ett fredsavtal träffas. 

I flera av de nya stater, som bildats efter upplösningen av Sovjet
unionen, pågår inbördeskrig, och många människor är på flykt. Det är 
svårt att se en ljusning på situationen i stater som Georgien, Armenien, 
Azerbajdjan och Tadjikistan. 

I Somalia fortsätter oroligheterna i Mogadishu. Den omedelbara 
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svälten i landet är dock över och det planeras nu för återuppbyggnadsin
satser. Genom att större delen av statsapparaten har slagits i spillror, 
måste biståndsgivarna hjälpa till med att bygga upp en ny nation nästan 
från grunden. 

Kriget i Sudan fortsätter och ger i dagsläget upphov till nya flykting
skaror, både i det egna landet och i grannländerna. I Afghanistan har 
återvändandet av flyktingarna från Iran och Pakistan bromsats upp på 
grund av nya oroligheter. Internflyktingarna i Irak - bl.a. kurder -
behöver fortsatt hjälp. Insatser av återuppbyggnadskaraktär sker i 
Kambodja. 

Behovet av att röja minor är akut i länder som Kambodja, 
Afghanistan, Somalia, Mrn;ambique, Angola och före detta Jugoslavien. 
Sverige bör bidra med ytterligare resurser för att komma till rätta med 
detta problem. Det forskningsarbete som bedrivs i Sverige för att få fram 
nya metoder för minröjning bör stödjas. 

Det finns således i världen idag ett ökat behov av katastrofhjälp, både 
omedelbar hjälp och hjälp med återuppbyggnad. Dessutom måste 
insatserna stödja uppbyggnad av samhällen, så att dessa blir mindre 
benägna att åter råka ut för krig eller hamna i kris. 

De diplomatiska insatserna blir allt viktigare. Det kan gälla att t.ex. 
mäkla fred, men även säkerställa att t.ex. mattransporter inte skall 
plundras. I dessa sammanhang har FN kommit att spela en allt viktigare 
roll. Regeringen avser att verka för ett intensifierat stöd till den 
organisation inom FN för samordning av katastrofhjälp, Department of 
Humanitarian Affairs (DHA), som har till uppgift att koordinera biståndet 
när stora och komplexa katastrofer har inträffat. I DHA:s mandat ingår 
också diplomatiska uppgifer. 

Svenska resurser, både i form av svensk personal och svenska varor, 
borde kunna utnyttjas i högre grad i det internationella katastrofbiståndet. 
Det finns personer med stor erfarenhet av biståndsarbete, som skulle 
k-unna mobiliseras för arbete i katastrofsituationer, både för FN-organ 
och för svenska organisationer. Det bör även vara möjligt att bidra 
ytterligare med svenska varor, som är efterfrågade i katastrofsituationer, 
och som kan upphandlas till internationellt konkurrenskraftiga priser. 
Regeringen kommer att fortsätta stödja utvecklingen av en svensk 
resursbas för katastrofhjälp. 

Sverige utbetalade 1 408 miljoner kronor i katastrofbistånd 1992/93. 
Utöver de beviljade anslagsmedlen, 1 155 miljoner kronor tillfördes 
anslaget genom riksdagsbeslut 300 miljoner kronor för insatser i före 
detta Jugoslavien. Vidare fördelades 197 miljoner kronor av ointecknade 
reservationer till anslaget. 

Med tanke på fortsatt stora behov av katastrofhjälp, särskilt i områden 
som för ett par år sedan inte fick katastrofhjälp, föreslår regeringen en 
medelsram på 1 300 miljoner kronor för anslagsposten katastrofer, stöd 
till återuppbyggnad m.m. Inom denna ram förutses ett behov av 
betydande humanitära insatser i f.d. Jugoslavien, i första hand för 
flyktingar från Bosnien-Hercegovina. 
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Särskilda miljöinsatser 

Sambandet mellan miljöförstöring och fattigdom är väl kartlagt. Det står 
alltmer klart att fattidgomsproblemet är den enskilt viktigaste orsaken till 
miljöförstöring i u-länderna. Miljökonferensen i Rio de Janeiro, 1992, 
underströk att insatser på miljöområdet måste utgå från en helhetssyn och 
klarhet om samspelet mellan en rad olika sektorer och aktörer. Det 
internationella utvecklingssamarbetet måste utformas på ett sådant sätt att 
det bidrar till en uthållig utveckling. Därför strävar man efter - både 
inom det bilaterala och multilaterala samarbetet - att integrera miljö
aspekterna och miljökomponenter i samtliga program och projek."1, främja 
det uthålliga utnyttjandet av naturresurserna, utgå från de sociala 
dimensionerna och bidra till kapacitetsuppbyggnad i mottagarländerna. 
Detta sker dels genom biståndsinsatser, dels genom policyarbete i olika 
internationella fora såsom OECD/DAC, FN-systemet och de inter
nationella bankerna. 

Omkring hälften av det miljöinriktade biståndet genom SIDA ligger på 
insatser inom skogs- och jordbruk och avser skogsinventeringar, 
byskogsmetodik, torrskogsanvändning, uthålliga betessystem, markvård, 
genbanker, alternativa bekämpningsmetoder m.m. I övrigt görs insatser 
på områdena vattenresurser, infrastruktur, undervisning och information, 
sociala aspekter och marin miljövård. 

I de flesta u-länder krävs förstärkning av kapaciteten att planera och 
genomföra insatser inom ramen för knappa resurser. För att stärka 
miljömedvetande och miljökunnande ges stöd till såväl informationsin
satser som institutionsutveckling, liksom forskning och utbildning. 
Förutsättningarna att genomföra 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 
beslutsprocessen är en annan viktig faktor för framgång. Därför anslås 
även medel för miljöundervisning och miljöutbildning. Samarbete med 
enskilda organisationer är viktigt för att -stärka miljöopinionen i u
ländema. 

SIDA har i en särskild miljöskrivelse redovisat och kommenterat ett 
stort antal insatser. Redovisningen tyder på att utvalda insatser är 
relevanta och att de i många fall haft den katalytiska effekt som 
eftersträvats. Dessa är dock av sådan art att effekter av insatserna först 
kan utläsas på längre sikt. Verksamheten anknyter i hög grad till den vid 
miljökonferensen i Rio 1992 utstakade vägen. 

Det särskilda miljöbiståndet bör även fortsättningsvis användas 
strategiskt och koncentreras till lämpliga problemområden för att kunna 
hanteras inom ramen för begränsade administrativa resurser. Miljöin
satserna bör koncentreras till samarbetsländer med basprogram. Då 
miljöfrågorna ofta berör fler än ett land bör samarbete upprättas med 
andra biståndsgivare för att möjliggöra regionala insatser och andra 
selektiva insatser utanför landramskretsen. Regeringen vill i detta 
sammanhang betona vikten av nära samarbete mellan SIDA, BITS, 
SWEDECORP och SAREC, inte minst när det gäller insatser genom 
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internationella organisationer. Dessa riktlinjer kommer an preciseras 
ynerligare i den tidigare aviserade arbetsgruppen avseende UNCED
beslutens integration i det svenska utvecklingssamarbetet. 

Det sammanlagda biståndet på miljöområdet genom SIDA uppgick 
under budgetåret 1992/93 till omkring 670 miljoner kronor, varav 408 
miljoner kronor finansierades via landramar och ytterligare 21 miljoner 
kronor via det multilaterala anslaget. Totalt utbetalades 240,7 miljoner 
kronor via anslagsposten för Särskilda miljöinsatser under budgetåret 
1992/93 (223,1 miljoner kronor 1991/92). Den utgående reservationen 
uppgick ti!l 72, 7 miljoner kronor främst beroende på an flera av 
insatserna byggs upp successivt. Andra insatser befinner sig i en 
förberedande stadium och kommer att öka i volym. I ökande omfanning 
avslås bra förslag till insatser till följd av bristande resurser. 

Det är angeläget an anslaget för Särskilda miljöinsatser bibehålls på en 
fortsatt hög nivå. Regeringen föreslår en medelsram för 1993/94 på 230 
miljoner kronor. Dispositionen av anslaget bör ungefärligen motsvara 
1993/94 års fördelning med tonvikt på uthålligt utnyttjande av natur
resurserna, kopplingen till de sociala dimensionerna och behovet av 
kapacitetsutveckling. 

C 2. Utvecklingssamarbete genom Styrelsen för 
internationell utveckling (SIDA) 

1992/93 Utgift 7 122 942 282 Reservation 2 669 809 144 
1993/94 Anslag 6 699 500 000 
1994/95 Förslag 6 290 000 000 

Tabell 4 sammanfattar förslag om basprogram samt indikativa planerings
ramar för biståndet genom SIDA. Basprogrammet motsvarar de tidigare 
s.k. landramarna minskat med importstödet. Importstödet har lagts 
tillsammans med betalningsbalansstödet till en eget anslag. Detta anslag 
(C 4. Stöd till ekonomiska reformer och skuldlännad) omfattar 1 000 
miljoner kronor och fördelas till fattiga, skuldtyngda länder som 
genomför ekonomiska reformprogram, framförallt i Afrika. Planerings
ramarna innehåller det långsiktiga basprogrammet (undervisning, hälsa, 
infrastruktur etc.) och sådant långsiktigt bistånd som är möjligt an 
länderfördela men som tidigare endast redovisats som särskilda anslags
poster (demokrati/mänskliga rättigheter, miljö etc.). Länder med 
föreslagna planeringsramar understigande 50 miljoner kronor har 
sammanförts i anslagspost "Övriga länder". 
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Tabell 4. Utvecklingssamarbete genom SIDA budgetåren 1993/94 - 1994/95 Prop. 1993/94:100 
(mkr) Bilaga 4 

Anvisat Förslag 1994/95 

1993/94 Basprogram Planerings ram 

(varav importstöd) 

A. PLANERINGSRAMAR OCH REGIONALA INSATSER 

AFRIKA 
Angola 160 60 70 

Botswana 67,5 55 60 

Etiopien 130 130 140 I 

Kenya 105 80 95 
Mocambique 320 (70) 245 335 I 

Namibia 90 85 90 
(Sydafrika) (240) 220 2 

Tanzania 445 (140) 295 330 I 

Uganda 85 95 105 I 

Zambia 255 (115) 135 185 I 

Zimbabwe 195 (65) 135 140 I 

Övriga länder i Afrika 95 (10) 95 125 3 

Regionala insatser 130 165 35 4 

ASIEN 
Bangladesh 120 130 170 
Indien 345 305 325 

Laos 100 90 95 
Sri Lanka 35 50 60 
Vietnam 180 180 190 
Regionala insatser 0 20 20 

LATINAMERIKA 
Nicaragua 270 (140) 155 170 I 

U tvecklingssarnarbete 

Centralamerika 135 185 260 
Utvecklingssamarbete 

S)tlamerika 95 85 125 

3 357,5 2 775 

B. ICKE LÄNDERFÖRDELAT 

Demokrati, mänskliga rättigheter 650 595 s 
Katastrofer och återupp-

byggnad m.m. 1 181 1 300 6 

Bistånd genom folkrörelser och 

andra enskilda organisationer 875 1 000 7 

Särskilda miljöinsatser 225 230 8 
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Anvisat 

1993/94 

(varav importstöd) 

C. ÖVRIGT 

Särskilda program 

Rekrytering och utbildning 

av fältpersonal 

Vissa landprogramkostnader 

Information genom SIDA 

SUMMA 

305 

40 

43 

23 

3 342 

6 699,5 

Förslag 1994/95 

Basprogram Planeringsram 

305 9 

40 

20 

25 

3 515 

6 290 

1 Dessa ingår i den krets av länder som kan komma ifråga för 
betalningsbalansstöd. Fördelning enligt regler angivna under anslaget C 4. Stöd till 
ekonomiska reformer och skuldlättnad 
2 Medlen anvisas under anslagsposten Demokrati och mänskliga rättigheter varför 
beloppet ej ingår i basprogrammet 
3 Avser basprogram/planeringsrarnar för Eritrea (30/35), Kap Verde (35/35), 

Guinea-Bissau (0110), Lesotho (30/45) 
4 Regionalt stöd genom SADC har fördelats på planeringsramar för Angola, 
Lesotho, Mocambique, Tanzania och Zambia. Ofördelat 35 miljoner kronor 
5 60 miljoner kronor har förts över till basprogram för El Salvador inom 
anslagsposten Utvecklingssamarbete Centralamerika. 220 miljoner kronor redovisas 
som planeringsram för Sydafrika och ytterligare 200 miljoner kronor fördelas på 
planeringsramar för andra länder i huvudsak enligt SIDA:s förslag 
6 För Afghanistan och Kambodja beräknas 100 miljoner kronor vardera 
7 Direktstöd om totalt 40 miljoner kronor har fördelats på planeringsrarnar för 
Bangladesh, Indien och Sri Lanka 
8 Av beloppet har 65 miljoner kronor fördelats på planeringsramar 
9 Av beloppet har 40 miljoner kronor fördelats på planeringsramar 

SIDA 

I anslagsframställningen föreslår SIDA en total biståndsram på 13 300 
miljoner kronor, vilket är en ökning med 340 miljoner kronor. 
Beräkningen bygger på en antagande om en successiv återgång till 
enprocentsmålet. 

Under budgetåret 1992/93 ökade SIDA:s utbetalningar med 300 
miljoner kronor jämfört med 1991192. Den största ökningen faller på 
anslagsposten Katastrofer och återuppbyggnad, där utbetalningarna ökade 
med 330 miljoner kronor till 1,4 miljarder kronor. Den utgående 
reservationen har ökat med 700 miljoner kronor, varav dock 400 
miljoner kronor utgör en engångseffekt på grund av ändrad periodicering 
i bokföringen. 

Prop. 1993/94:100 
Bilaga 4 

168 



För anslaget C 2. föreslår SIDA en ökning med 143 miljoner kronor Prop. 1993/94: 100 
till 6 845 miljoner kronor. En ny anslagspost bör inrättas inom C 2. för Bilaga 4 
betalningsbalansstöd och skuldlättnader föreslår SIDA vidare. För 
1994/95 föreslås 940 miljoner kronor under denna anslagsposten, 
huvuddelen till tidigare programländer. Totalt skulle anslaget C 2 därmed 
uppgå till 7 745 miljoner kronor. 

SIDA redovisar sina förslag dels i form av basprogram, som är de 
tidigare landramarna minus eventuellt importstöd, dels i form av 
indikativa planeringsramar, som består av basprogrammet plus annat 
ändamålsbestämt bistånd (demokrati/mänskliga rättigheter, särskilda 
miljöinsatser, särskilda program, regionala insatser, landramsanknutet 
direktstöd via enskilda organisationer). 

I syfte att öka flexibiliteten i anslagsstrukturen och planerings
metodiken föreslår SIDA: 
- att enskilda anslagsposter får överskridas med högst fem procent av 
anslagna medel, förutsatt att hela anslaget ej överskrids, samt att 
överskridandet skall avräknas mot anslagsposten, 
- att medel som inte utnyttjas avseende indikativa planeringsramar 
reserveras till nästkommande budgetår i den mån de intecknats genom 
insatsavtal eller genom beslut om beredning, 
- att SIDA ges rätt att fatta beslut om insatser oavsett belopp, under 
förutsättning att insatserna ligger inom ramen för de av regeringen 
fastställda riktlinjerna om biståndets inriktning för visst område och det 
finansiella utrymme som angivits. 

Antalet programländer för utveck.lingssamarbete genom SIDA är nu 
nitton, och i varje land arbetar SIDA i genomsnitt i drygt sex sektorer. 
I båda fallen förespråkar SIDA en koncentration. 

SIDA:s förslag i övrigt redovisas och diskuteras under respektive 
anslag och anslagspost. 

Regeringens överväganden 

För 1994/95 föreslår regeringen att 6 290 miljoner kronor anvisas för 
utvecklingssamarbete genom SIDA. Motiven för de olika indikativa 
planeringsramarna och storleken på de icke-landrelaterade anslags
posterna har redan redovisats. 

I det föregående har regeringen betonat kraven på förbättrad kostnads
effektivitet och resultatanalys. Det är därför viktigt att SIDA fortsätter 
utvecklingsarbetet vad beträffar mål- och resultatstyming. 

Regeringen biträder inte SIDA:s förslag om att under anslaget C 2. 
Utvecklingssamarbete med SIDA inrätta en ny anslagspost för betalnings
balansstöd och skuldlättnader. Övervägande skäl talar för att bistånd av 
denna speciella karaktär bör ges ett särskilt anslag, C 4. Stöd till 
ekonomiska reformer och skuldlättnad. 

Regeringen delar SIDA:s syn på behovet av ökad flexibilitet i 
anslagstrukturen och planeringsmetodiken, och biträder därför de förslag, 
som redovisats ovan, vad gäller rätten till överskridanden med högst fem 
procent av enskilda anslagsposter, men begränsad till anslagsposter för 169 



landsamarbeten, samt förslaget om att medel som inte utnyttjats i de 
indikativa planeringsramama kan reserveras till nästkommande budgetår. 

Nuvarande regler för SIDA:s egen beslutsrätt rörande samarbetet med 
enskilda länder gäller tills dess att regeringen i beslut fastställt samman
sättning och inriktning av biståndet. Regeringen är därför inte beredd att 
generellt biträda förslaget om att ge SIDA beslutsrätt om insatser oavsett 
belopp om de ligger inom ramen för regeringens riktlinjer och det 
finansiella utrymmet. Regeringen vill också erinra om den möjlighet 
som, efter riksdagens beslut om styrnings- och samverkansformerna i 
biståndet (prop. 1992/93:244, bet. UU 1992/93:26, rskr. 1992/93:342), 
finns att öka långsiktigheten i biståndet genom att utöka utfästelserna från 
tre till fem gånger den aktuella planeringsramen. I de fall regeringen 
anser att denna möjlighet bör utnyttjas kommer detta att anges i 
landstrategin för varje enskilt land. 

När det gäller SIDA:s förslag till ökad koncentration inom biståndet 
delar regeringen den allmänna inriktningen i förslagen. Kravet på ökad 
resultatstyrning innebär ett högre krav på prioriteringar. Hur och när en 
insats skall avslutas eller fasas ut bör diskuteras redan när insatsen 
planeras, och nya insatser bör ges klara och uppföljningsbara mål. 

Det ligger i Sveriges intresse att i olika former bedriva utvecklings
samarbete med ett stort antal länder. Det behöver dock inte betyda 
bistånd genom SIDA eller ens att SIDA behöver tillämpa samma 
krävande planeringsmetodik på alla länder, oavsett insatsens storlek eller 
karaktär. Utveckling av nya planeringsformer inom SIDA kan vara ett 
sätt att höja kostnadseffektiviteten utan att på något menligt sätt sänka 
kraven vad gäller kvalitet, uppföljning och kontroll. 

Ett av huvudsyftena med landstrategiarbetet är att förbättra besluts
underlaget för regeringens prioriteringar av insatser mellan och inom 
länder. Även Sekretariatet för analys av utvecklingssamarbetet (SAU) 
kommer att spela en viktig roll i detta avseende. Några ytterligare 
åtgärder för att analysera ländervalet, med sikte på att minska antalet 
samarbetsländer, är därför inte erforderliga just nu, utan bör bli ett 
resultat av det förändringsarbete som pågår av biståndets styrnings- och 
samarbetsformer. 

Det är angeläget att SIDA:s arbete med att förtydliga rollerna i 
biståndsprocessen fortsätter, men att hänsyn tas till de faktiska förut
sättningarna i olika länder. 

Redan nu lämnas bistånd i betydande omfattning till insatser som är 
befolkningsrelaterade. Regeringen vill särskilt framhålla vikten av att 
främja kvinnans ekonomiska och sociala ställning. Utbildningsinsatser 
och hälsovård är särskilt viktiga medel. Regeringen ser med intresse fram 
mot den särskilda strategi på befolkningsområdet som SIDA håller på att 
utarbeta. 
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Övrigt 

Särskilda program 

Särskilda program är en samlande rubrik för verksamhet och stöd till 
insatser som av olika skäl är särskilt prioriterade eller är av utpräglad 
försöks- och metodutvecklingskaraktär. 

Den ämnesinriktade verksamheten (ÄIV) består huvudsakligen av 
insatser som befinner sig i ett uppbyggnadsskede och där de enskilda 
insatserna ännu är relativt små och ännu inte färdiga att infogas i det 
långsiktiga bilaterala samarbetet med enskilda länder. Initiativen till dessa 
insatser har huvudsakligen kommit från riksdagen och regeringen. 

Försöks- och metodutvecklingsverksamheten (FOM) ger möjligheter 
att identifiera, utvärdera, dokumentera och sprida erfarenheter av nya 
metoder och tekniker inom olika sektorer av utvecklingssamarbetet. 
Insatserna har ofta inslag av forskning varför ett nära samarbete med 
SAREC sker. 

Den tredje kategorin inom Särskilda program utgörs av insats
förberedelser och resultatvärdering (IRV). Här genomförs analyser och 
utvärderingar av uppnådda effekter av och utförda prestationer i 
verksamheten. Resultat och överväganden används i stor utsträckning i 
den biståndspolitiska beslutsprocessen och debatten. 

Verksamheten inom Särskilda program administreras av SIDA, men 
resultat, analyser, utvärderingar m.m. sprids till och nyttiggörs även i 
stor utsträckning inom andra myndigheter, enskilda och internationella 
organisationer m.fl. 

Regeringens överväganden 

Insatserna inom Särskilda program är i flera avseenden av strategisk 
betydelse för svenskt utvecklingssamarbete. De arbetssätt och analys
instrument som används behöver successivt utvecklas. Inte minst gäller 
detta mot bakgrund av de skärpta kraven på effektivitet i användningen 
av anvisade resurser. Det ligger därför i sakens natur att effekterna av de 
insatser som görs inom ramen för Särskilda program endast kan avläsas 
på mycket lång sikt. 

Regeringen föreslår att 305 miljoner kronor anvisas för anslagsposten 
Särskilda program budgetåret 1994/95. 

Rekrytering och utbildning av fältpersonal 

Målet för SIDA:s personalbistånd är att ställa personal till förfogande 
som kompletterar mottagarländernas egna resurser. I första hand inriktas 
insatserna på kompetensutveckling, i syfte att stödja en långsiktig och 
bärkraftig utveckling av människor och institutioner. Från anslagsposten 
bekostas utbildning av fältpersonal, det bilaterala expertprogrammet, s.k. 
Minor Field Studies (MFS) och stöd till fältpersonalens återinträde på 
den svenska arbetsmarknaden. Insatserna är således viktiga inslag i 
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utvecklingen av den svenska resursbasen. Särskilt de bilaterala expert
och MFS-programmen är angelägna insatser i arbetet med att föryngra 
och långsiktigt trygga tillgången på kompetent fältpersonal. 

En mycket tydlig tendens är att antalet kontraktsanställda, för vilka 
SIDA har ett arbetsgivaransvar, minskar och att antalet konsulter i av 
SIDA upphandlade konsultföretag ökar. Detta ställer förändrade krav på 
såväl utbildningens inriktning som dess omfattning och former. 

Regeringens överväganden 

Personalbistånd är och kommer under överskådlig tid framåt att förbli en 
viktig del i det svenska utvecklingssamarbetet. Det är därför angeläget 
att SIDA på ett kraftfullt sätt arbetar med kompetensutveckling och 
föryngring av den personkrets som medverkar i personalbiståndet. Det 
är härvid särskilt angeläget att SIDA under de närmaste åren verkar för 
att fler kvinnor engageras. 

Kraven på fler kvinnor i personalbiståndet och att de konsulter som 
engageras har erforderlig kompetens för uppdraget bör i första hand 
riktas mot de företag med vilka SIDA tecknar utkontrakteringsavtal. Det 
bör ligga i företagens eget intresse att investera i personalens kompetens 
och att utnyttja gjorda insatser som konkurrensfördel. Av detta skäl skall 
den utbildning som erbjuds företagen vara avgiftsbelagd. SIDA kan 
härigenom också bättre bedöma den erbjudna utbildningens relevans och 
kvalitet samt successivt få ökat ekonomiskt utrynunir att utveckla 
utbildningen. 

SIDA har i sin anslagsframställning föreslagit att 45 miljoner kronor 
anvisas anslagsposten Rekrytering och utbildning av fältpersonal 
budgetåret 1994/95. 

Regeringen föreslår att 40 miljoner kronor anvisas anslagsposten för 
budgetåret 1994/95. 

Vissa landprogramkostnader 

Medel från denna anslagspost används främst för skatter och sociala 
avgifter för fältpersonal, som erläggs i Sverige, och vissa övriga 
gemensamma kostnader för fältpersonalen samt kostnader för hand
läggning av säkerhetsfrågor och säkerhetsarrangemang vid bistånds
kontoren. 

Regeringens överväganden 

Insatserna under denna anslagspost är framför allt nödvändiga för att 
undvika att de indikativa planeringsramama för länder med en stor andel 
personalbistånd drabbas av onödig belastning. 

Regeringen föreslår att 20 miljoner kronor anvisas anslagsposten Vissa 
land programkostnader budgetåret 1994/95. 
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Information genom SIDA 

För att bredda förståelsen och engagemanget för u-ländernas situation och 
biståndets roll krävs omfattande informationsinsatser. Det av riksdagen 
angivna målet för u-landsinformationen är att utveckla människors 
kunskaper om och intresse för u-ländernas utveckling. Därmed kan 
engagemanget för Sveriges internationella solidaritetspolitik fördjupas. Ett 
brett samhällsengagemang i internationella utvecklingsfrågor är av 
avgörande betydelse för en fortsatt hög biståndsvilja och ett omfattande 
bistånd. 

SIDA har som en huvuduppgift att informera om de insatser som görs 
på biståndsområdet och om de resultat som uppnåtts i utvecklingssam
arbetet samt att stärka förståelsen för u-länderna och deras situation. De 
övriga biståndsmyndigheterna, BITS, SWEDECORP och SAREC har 
också en viktig uppgift att fylla i detta avseende, inte minst när det gäller 
information om den egna verksamheten. Nordiska Afrika-institutet har 
som särskild uppgift att forska och sprida kunskap om Afrika. Sandö U
centrum fullgör en viktig utbildningsinsats inom biståndet. Även 
folkrörelser och enskilda organisationer har en betydelsefull roll i 
informationsspridningen. Andra viktiga aktörer på området ärt.ex. skolor 
och universitet, journalister och det svenska näringslivet, vilka samtliga 
både bör ges tillgång till och kunna bidra med information om det 
svenska utvecklingssamarbetet. En bred information om andra länder och 
kulturer är också av stor betydelse för att minska tendensen mot 
främlingsfientlighet och rasism i vårt samhälle, inte minst bland 
ungdomar. 

Regeringens överväganden 

SIDA:s informationsverksamhet bör prioritera insatser visavi skolung
domar. Detta bör bl.a. ske genom skolor och universitet för att därmed 
medverka till en förbättrad undervisning och kunskapsspridning om de 
internationella utvecklingsfrågorna och biståndets roll. De regionan
svariga informatörerna bör spela en ökad roll i denna verksamhet. 
Insatserna bör inriktas på en bred informationsspridning i grundskolan 
och gymnasiet samt bidra till förbättrad utbildning i u-landsfrågor på 
universitetsnivå. Det svenska näringslivet, den svenska resursbasen inom 
biståndet bl.a. inom olika organisationer och institutioner liksom enskilda 
individer med biståndserfarenhet och massmedierna är också strategiskt 
viktiga grupper i informationsspridningen. En närmare kartläggning och 
analys av den nuvarande informationsverksamheten på biståndsområdet 
både vad gäller bilateralt och multilateralt bistånd som underlag för en 
bedömning om behovet av eventuella förstärkta informationsinsatser 
kommer att äga rum under våren för att presenteras i nästa års budget
proposition. 

25 miljoner kronor föreslås avsättas för anslagsposten Information 
genom SIDA, varav 6 miljoner kronor ställs till regeringens disposition 
för särskilda informationssatsningar. 
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Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
1. godkänner de riktlinjer för utvecklingssamarbete genom SIDA 

som förordats i det föregående, 
2. bemyndigar regeringen att göra de utfästelser och åtaganden som 

förordats, 
3. till Utvecklingssamarbete genom SIDA anvisar ett reservations

anslag på 6 290 000 000 kr. 

C 3. Styrelsen för internationell utveckling (SIDA) 

1992/93 Utgift 294 509 000 
1993/94 Anslag 297 425 000 
1994/95 Förslag 314 700 000 

Styrelsen för internationell utveckling (SIDA) är enligt förordningen 
(1988:531) med instruktion för SIDA, en myndighet för det direkta 
utvecklingssamarbete som Sverige bedriver med utvecklingsländer. 

Det övergripande målet för SIDA är att inom ramen för de bistånds
politiska målen och på kostnadseffektivast möjliga sätt genomföra ett 
bistånd i enlighet med av riksdagen och regeringen fastställd över
gripande inriktning på länder och verksamheter. 

SIDA har lämnat en årsredovisning avseende verksamheten under 
budgetåret 1992/93. Riksrevisionsverkets granskning av denna har inte 
föranlett någon anmärkning. 

Anslagssparandet från budgetåret 1992/93 uppgår till 11 381 560 kr. 
I sin enkla anslagsframställning för budgetåret 1994/95 har SIDA vad 

gäller det aktuella anslaget föreslagit följande förändringar: 
- En kvalificerad kassahållningsfunktion (Cash Management) bör inrättas 
(500 000 kr). 
- Kostnaderna för nuvarande tjänster vid ambassaden i Pretoria bör 
överföras från anslaget C 2. Utvecklingssamarbete genom SIDA. när ett 
reguljärt bistånd till ett demokratiskt Sydafrika kan inledas (2 200 000 
kr). 
- Kompensation för effekterna av den svenska kronans depreciering på 
utlandstilläggen (3 000 000 kr) bör utgå. 
- De särskilda insatserna avseende kompetensutveckling bör fortsätta (i 
likhet med innevarande budgetår bör 3 000 000 kr anvisas särskilt). 

Den integrerade fältadministration som börjar införas under budgetåret 
1993/94 skall bidra till besparingar och kommer att leda till en delvis 
förändrad kostnadfördelning mellan UD och SIDA. Det är i dagsläget 
svårt att beräkna effekterna på anslagen. Regeringen kommer senare att 
fatta nödvändiga beslut. Integrationen skall vara genomförd senast den 
1 januari 1995. 

Prop. 1993/94: 100 
Bilaga 4 

174 



Regeringens överväganden 

Sammanfattning 

övergripande mål 

Det övergripande mål som gäller för treårsperioden 1992/93 -
1994/95 bör ligga fast. Regeringen har den 17 juni 1993 beslutat att 
de övergripande mål och verksamhetsmål som gällt för perioden 
1992/93 - 1994/95 utsträcks till att omfatta även budgetåret 1995/96. 

Resurser 

Ramanslag 1994/95 314 700 000 kr 

Planerings ram 

1994/95 - 1995/96 626 400 000 kr 

övrigt 

SIDA disponerar medel för huvuddelen av sin verksamhet under 
anslaget C 2. Utvecklingssamarbete genom SIDA. Myndigheten 
disponerar även vissa medel under anslagen C 1. Bidrag till inter
nationella biståndsprogram och G 1. Samarbete med länderna i 
Central- och Östeuropa. 

Resultatbedömning 

Den årsredovisning avseende verksamhetsåret 1992/93 som SIDA lämnat 
till regeringen visar tydligt på den mycket stora bredden i det bilaterala 
biståndet. Samtidigt är det uppenbart att den diversifierade verksamheten 
försvårat enhetlighet och entydighet i redovisningen. 

RRV har i sin granskning av årsredovisningen pekat på vissa 
oklarheter och brister. Regeringen instämmer i allt väsentligt i RRV:s 
synpunkter. 

Den årsredovisning som SIDA lämnat är enligt regeringens mening ett 
viktigt ytterligare steg i arbetet med att utveckla resultatstyrningen i 
biståndet. I detta hänseende har den process i vilken årsredovisningen 
arbetats fram varit mycket värdefull. Regeringen avser senare att 
meddela riktlinjer för utformningen av SIDA:s årsredovisning avseende 
budgetåret 1993 /94. 

Resultaten av det interna översynsarbete som påbörjades våren 1993 
visar att SIDA har goda förutsättningar att genomföra framgångsrika 
effektiviserings- och rationaliseringsinsatser. Även i detta hänseende 
utgör SIDA:s årsredovisning ett värdefullt bidrag. I denna ges på flera 
håll klara uttryck för en ökad medvetenl1et om och beredskap för 

12 Riksdagen 199319./. I sam/. Nr 100 Bilaga./ 
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förändring och omprövning av såväl verksamhetens inriktning som dess 
former. 

Även de förändringar av regeringens planerings- och beredningsprocess 
avseende det internationella utvecklingssamarbetet som beslutades av 
riksdagen våren 1993 (prop. 1992/93:244, bet. 1992/93:UU26, rskr. 
1992/93:342) är ägnade att precisera SIDA:s roll. Sammantaget bör detta 
ge myndigheten bättre förutsättningar att ompröva uppgifter och 
funktioner. 

Av vikt för regeringens fortsatta arbete med dessa frågor är även de 
överväganden och förslag som i dagarna kommer att lämnas från 
utredningen om biståndsförvaltningens effektivitet (dir. 1993:87). 

Slutsatser 

SIDA:s årsredovisning utgör ett värdefullt underlag för en fortsatt och 
fördjupad dialog mellan regeringen och myndigheten. Årsredovisningen, 
som är den första i sitt slag inom det biståndspolitiska området, visar att 
prestations- och resultatredovisningar av biståndsinsatser är möjliga att 
genomföra. Den visar samtidigt också tydligt att arbetet med att redovisa 
och analysera kan och bör utvecklas ytterligare. 

De genom årsredovisningen förbättrade förutsättningarna att ta del av 
och bedöma vad som faktiskt uträttats inom biståndet befrämjar också 
den allmänna förståelsen och uppslutningen för svensk biståndspolitik. 

Sammantaget innebär regeringens bedömning att de riktlinjer som 
lades fast i 1992 års budgetproposition bör gälla även för budgetåret 
1994/95. 

I den uppräkning som gjorts vid beräkningen av ramanslaget för 
budgetåret 1994/95 ingår även en kompensation för höjda utlandstillägg. 
De insatser vad gäller kompetensutveckling som inleddes budgetåret 
1992/93 bör fortsätta även under budgetåret 1994/95 (oförändrat 
3 000 000 kr). 

Vad gäller verksamheten vid den svenska ambassaden i Pretoria delar 
regeringen SIDA:s bedömning att en överföring från sak- till för
valtningsanslag bör ske först när den demokratiska utvecklingen i 
Sydafrika så medger. 

Regeringen instämmer i myndighetens bedömning att en kvalificerad 
kassahållningsfunktion bör inrättas. Detta bör myndigheten dock 
finansiera genom omprioritering inom föreslaget ramanslag. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Styrelsen för internationell utveckling (SIDA) anvisar ett ramanslag 

på 314 700 000 kr. 
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C 4. Stöd till ekonomiska reformer och skuldlättnad 

Utgift 1992/93 531 695 609 I 

Anslag 1993/94 500 000 000 1 

Förslag 1994/95 1 000 000 000 

Reservation 774 170 9701 

1 Dessa uppgifter hänför sig till anslagsposten Stöd till ekonomiska reformprogram 
och skuldlättnadsåtgärder inom anslaget C 3. Andra biståndsprogram som från och 
med budgetåret 1994/95 föreslås slås samman med medel för importstöd tidigare 

anslaget under C 2. Utvecklingssamarbete genom SIDA 

Stöd till ekonomiska reformer syftande till marknadsekonomi för att 
stimulera tillväxt och långsiktig utveckling är ett av målen för svenskt 
utvecklingssamarbete. En utveckling i riktning mot ökad marknads
orientering av ekonomin är även ett av regeringens kriterier för 
biståndssamarbete. Så gott som samtliga svenska samarbetsländer 
genomför nu reformprogram med makroekonomiska stabiliserinsgåt
gärder och strukturförändringar och liberalisering av ekonomin. 

Ett viktigt sätt för Sverige att främja denna ekonomiska omvandling 
från tidigare planekonomi till marknadsekonomi är genom s.k. betal
ningsbalansstöd, vilket möjliggör för ett skuldtyngt land att erhålla 
utländsk valuta för att kunna importera de varor som är nödvändiga för 
att uppnå ekonomisk tillväxt och en långsiktigt hållbar utveckling. 
Betalningsbalansstöd ges till de fattigaste, mest skuldtyngda länderna, i 
anslutning till internationellt samordnade aktioner. Det kan antingen ta 
formen av fritt obundet stöd till import, eller skuldlättnad som indirekt 
frigör medel för import. Betalningsbalansstöd har tidigare finansierats 
dels över landramarna inom anslaget C 2. Utvecklingssamarbete genom 
SIDA och dels över en särskild anslagspost Stöd till ekonomiska 
reformprogram och skuldlättnadsåtgärder inom anslaget C 3. Andra 
biståndsprogram. Enligt riksdagens beslut baserat på prop. 1992/93: 244, 
bet. 1992/93: UU26 samt rskr. 1992/93: 342, skall från och med 
budgetåret 1994/95 importstödet brytas ut ur landramarna och samman
föras med betalningsbalansstödet under anslaget C 3. Andra bistånds
program. 

Resultatet har blivit ett nytt anslag C 4. Stöd till ekonomiska reformer 
och skuldlättnad. Regeringen anser att det är angeläget att upprätthålla 
ett omfattande betalningsbalansstöd för att bistå de fattiga, skuldtyngda 
länder som genomför ekonomiska reformer. 

Tunga skuldbördor och oförmåga att föra en systematisk anpassnings
politik 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. Orsakerna står att finna i såväl interna som externa faktorer. 
Bland de interna kan nämnas ineffektiv användning av upplånat kapital, 
ineffektiva statliga regleringar, felaktig jordbrukspolitik, övervärderade 
växelkurser och en alltför expansiv penning- och finanspolitik. Situa
tionen förvärrades av en försämrad omgivning med stigande realräntor, 
stigande dollarkurs, sjunkande priser på u-ländernas exportprodukter och 
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ökad protektionism på i-Iandsmarknaderna. 
För att de skuldtyngda länderna skall kunna återupprätta tillväxten och 

komma ur den ekonomiska krisen är det nödvändigt att ekonomiska 
reformer genomförs. Dessa ekonomiska reformprogram, som oftast 
utformas i samarbete med Internationella Valutafonden (IMF) och 
Världsbanken, syftar till att minska de makroekonomiska obalanserna och 
genom marknadsekonomiska, strukturella och institutionella reformer 
skapa en bättre grund för tillväxt i ekonomin. För att anpassningen skall 
bli framgångsrik krävs, förutom politisk vilja och starkt ledarskap i 
länderna, dock att programmen får tillräcklig extern finansiering i form 
av ökade biståndsflöden och skuldlättnader. 

Huvuddelen av det svenska betalnings balansstödet· går till Afrika söder 
om Sahara, där majoriteten av de fattigaste, mest skuldtyngda länderna 
finns. Våra medel kanaliseras främst via Världsbankens särskilda 
program för Afrika, SPA. De huvudsakliga mottagarna har varit 
Tanzania, Mocambique, Zambia, Uganda, Zimbabwe, Ghana och det 
senaste året Etiopien. Det finns dock viktiga mottagarländer även utanför 
Afrika, t.ex. Nicaragua, Bolivia och Vietnam. 

SPA-samarbetet har visat sig vara ett mycket framgångsrikt initiativ 
för att mobilisera och samordna ökade resurser till förmån för de 
fattigaste och mest skuldtyngda länderna i Afrika som genomför 
ekonomiska reformprogram. Samarbetet omfattar ökad utlåning från IMF 
och Världsbanken på förmånliga villkor, ökat betalningsbalansinriktat 
bistånd från bilaterala givare samt skuldlättnader. Utöver ökade 
resursflöden läggs stor vikt vid biståndssamordning, minskad bindning av 
biståndet, uppföljning av landets budgetutgifter och fattigdomsfrågor. 
Sverige är en av de största bidragsgivarna till SPA och har aktivt deltagit 
i policydialogen. Under det senaste året har Sverige lett en arbetsgrupp 
som formulerat riktlinjer för givarfinansiering av lönekostnader i 
mottagarländerna. Regeringen anser att SPA-samarbetet fyller en viktig 
funktion och bör drivas vidare och har därför uttryckt sitt stöd för en 
tredje fas av samarbetet över perioden 1994-96. En indikativ utfästelse 
om 900 miljoner kronor per år i svenskt betalningsbalansstöd till SPA har 
givits för treårsperioden. 

En av de viktigaste formerna för bidrag inom SPA är s.k. sam- och 
parallellfinansiering med Världsbankens Iångivning. Sveriges bidrag har 
huvudsakligen lämnats i form av obundet importstöd till marknads
baserade valutafördelningssystem i mottagarländerna. Importstödet 
möjliggör den import som är nödvändig för ekonomisk återhämtning och 
är en biståndsform 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 att föra en dialog om 
fördelningen och prioriteringarna i mottagarlandets statsbudget. Våra 
uppföljningar av importstödet visar att huvuddelen av den import som 
sker genom de marknadsbaserade systemen utgörs av insats- och 
kapitalvaror, och enligt Världsbanken går 85 % av stödet till den privata 
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sektorn. Regeringen anser att obundet importstöd till marknadsbaserade 
valutafördelningssystem även fortsättningsvis bör utgöra en betydande 
insats från anslaget. 

Inom ramen för SPA ger Sverige också bidrag för att underlätta de 
fattigaste ländernas betalning av lån till Världsbanken på marknads
mässiga villkor. Det gäller de fattiga länder som numera endast får 
tillgång till Världsbankens utlåning på förmånliga villkor, men som har 
gamla lån på marknadsmässiga villkor. Dessa skulder är ofta mycket 
betungande. Världsbanken är, liksom andra internationella finansiella 
institutioner, s.k. prioriterad fordringsägare, vilket innebär att 
fordringarna inte kan avskrivas eller omförhandlas. Bidragen för att 
underlätta återbetalning av sådan skuld är en effektiv form av skuld
lättnad, eftersom resurser direkt frigörs för andra ändamål. Sverige bör 
fortsätta att bidra till denna typ av skuldlättnad till länder inom och 
utanför SPA som genomför ekonomiska reformer. 

En motsvarande typ av skuldlättnad avseende återbetalning av lån från 
Afrikanska utvecklingsbanken är under diskussion bland bankens 
medlemsländer. Under förutsättning att en ur svensk synvinkel tillfreds
ställande mekanism med sådant ändamål kommer till stånd, kan 
möjligheten att lämna svenska bidrag övervägas. 

IMF spelar en huvudroll när det gäller de ekonomiska reformprogram
men. Eftersom fondens ordinarie resurser endast kan utlånas på icke
koncessionella villkor för temporärt betalningsbalansstöd, har särskilda 
lånearrangemang på mjuka villkor skapats för att stödja de fattigaste 
länderna. ESAF (Enhanced Structural Adjustment Facility) finansieras i 
huvudsak genom gåvobidrag, bl.a. från Sverige, och lån på förmånliga 
villkor från medlemsländerna. Utvärderingar av ESAF har visat att stödet 
varit ett viktigt instrument i att främja de nödvändiga reformerna i 
mottagarländerna. Sverige har vid utformningen av efterföljaren till 
ESAF, arbetat för ett brett deltagande av givarländer och för en rimlig 
bördefördelning. Ett svenskt bidrag om totalt 400 miljoner kronor dvs. 
80 miljoner kronor per år har utfästs till ESAF Il för budgetåren 
1993/94 - 1997/1998. 

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 betalningsefter
släpningarna. Genom att bilda en s.k. stödgrupp av frivilliga bidrags
givare kan extraordinära resurser mobiliseras i sådana situationer. 
Sverige har under innevarande budgetår bidragit till stödgrupps
operationer för Vietnam och Kambodja, vilka resulterat i en 
normalisering av dessa länders relationer till de internationella finansiella 
institutionerna och ett ökat biståndsflöde till dessa länder. Sverige bör 
även fortsättningsvis bidra till stödgruppsoperationer, baserat på en 
bedömning från fall till fall avseende mottagarlandets uppfyllande av de 
generella kriterier som gäller för betalningsbalansstöd. 

Sk"Ulderna till offentliga bilaterala fordringsägare, främst exportkrediter 
vilka omförhandlas i Parisklubben, är en tung börda för många av de 
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fattigaste mest skuldtyngda länderna. Sverige har aktivt drivit frågan om 
ytterligare skuldlättnader i Parisklubben och vissa framsteg avseende 
skuldlättnad för dessa länder har uppnåtts på senare år. Den överenskom
melse som träffades i december 1991 om de s.k. utvidgade Toronto
villkoren, vilket innebär en skuldminskning om 50 % av omförhandlad 
skuldtjänst, är emellertid betydligt mindre långtgående än vad Sverige 
drivit. Sverige bör därför även i fortsättningen kunna bidra med 
betalningsbalansstöd bl.a. för att täcka de fattigaste ländernas ränte
betalningar till Sverige som skall betalas i enlighet med omförhandlings
avtalen. Samtidigt är det viktigt att Sverige i relevanta fora fortsatt verkar 
för ökade bilaterala skuldlättnader. 

Många fattiga länder har en visserligen begränsad men ändå 
betungande kommersiell skuld, dvs. skuld till privata fordringsägare, 
främst banker. Betalningseftersläpningarna har försvårat tillgången på nya 
lån och fördyrat nödvändiga handelskrediter. Genom skuldåterköp och 
skuldbyten kan man utnyttja dessa fordringars låga värdering på 
andrahandsmarknaden. Världsbanken samordnar och bidrar själv 
tillsammans med bilaterala biståndsgivare till finansiering för återköp av 
kommersiella skulder. Ett antal skuldåterköp planeras för innevarande 
och kommande budgetår och Sverige har utfäst bidrag till en del av 
dessa. 

Trots de åtgärder och mekanismer som beskrivits ovan är skuld- · 
situationen för många av de fattigaste länderna så besvärlig att den utgör 
ett allvarligt hinder mot ekonomisk återhämtning och en långsiktigt 
hållbar utveckling. Den del av skulden som inte kan avskrivas eller 
omförhandlas är så pass stor att skuldtjänstbetalningarna tränger ut 
produktiv import och investeringar för utvecklingsändamål. För dessa 
länder, som måste behandlas enskilt från fall till fall; måste nya kreativa 
lösningar på skuldproblemet finnas. Sverige driver därför frågan om 
ytterligare lättnad i skuldbördan för de fattigaste länderna i olika 
internationella sammanhang i t.ex. Parisklubben, Utvecklingskommitten 
(IMF:s och Världsbankens policyorgan), IDA och SPA. Detta arbeta bör 
fortsätta. 

Härutöver kommer Sverige tillsammans med Schweiz att arrangera ett 
internationellt seminarium i Geneve i mars 1994, för att med andra 
fordringsägare och biståndsgivare diskutera de fattigaste ländernas 
skuldsituation. Syftet med seminariet är att analysera skuldsituationen 
med avseende på olika typer av skulder och bedöma effekten av olika 
skuldlättnadsåtgärder som genomförts hittills. Skuldproblemets omfattning 
och tänkbara åtgärders effektivitet med avseende på länders olika 
utgångslägen kommer att diskuteras. De olika skuldtyperna, offentliga 
bilaterala, multilaterala och kommersiella skulder, kommer att behandlas. 
En fri och informell diskussion kan bidra till att höja den internationella 
prioriteten vad gäller skuldlättnadsåtgärder för de fattiga länder som 
hindras i sin utveckling av en alltför betungande skuldbörda. På sikt bör 
detta leda till att ytterligare skuldlättnad medges till dessa länder. 

Ett omfattande arbete har de senaste åren lagts ned på att utreda 
effekterna av de ekonomiska reformerna i u-länderna samt det därtill 
ökade resursflödet inklusive skuldlättnadsåtgärder. Världsbanken har 
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särskilt sökt studera resultaten i de afrikanska länderna. Dessa studier 
visar an de länder som under en längre period genomfört reformer 
uppvisar en bättre utveckling avseende tillväxt i BNP och export än 
andra. Att komma till rätta med tidigare snedfördelningar i ekonomin, till 
exempel genom devalvering till en växeUalfs som motsvarar marknads
värdet, har visat sig var särskilt betydelsefullt för an stimulera 
produktion och export. Världsbanken menar vidare an det är 
kombinationen av reformer och en ökat resursflöde som len till de 
positiva resultaten. Samtidigt konstateras svårigheter och fördröjningar 
med de strukturella reformerna, t.ex. effektiviseringen av statsför
valtningen och de statliga företagen, vilket försvårar återhämtningen. 
Resultaten avseende situationen inom de sociala sektorerna har inte varit 
tillfredsställande. Det finns ingenting som visar an den sociala servicen 
försämrats till följd av reformprogrammen, utan de sociala problemen är 
främst en avspegling av den ekonomiska krisen, vilken i sin tur 
nödvändiggjort reformerna. I de reformprogram som under de senaste 
åren planerats har man emellertid höjt ambitionen avseende de sociala 
frågorna. Förbättringen av social service t.ex. inom utbildning, hälsovård 
och vattenförsörjning, prioriteras och behandlas nu som en integrerad del 
av reformprogrammen. Målsättningen är att de ekonomiska reformpro
grammen på ett tidigare stadium och mer direkt skall medverka till 
direkta förbättringar i människors levnadsvillkor. 

Stöd från anslaget bör även fortsättningsvis utgå till de fattigaste och 
mest skuldtyngda länderna, som genomför ekonomiska reformprogram. 
Bidrag skall kunna utgå till länder som för en utvecklingsfrämjande 
politik i riktning mot marknadsekonomi och demokrati. Stödet skall 
fördelas på grundval av de resultat som uppnås avseende överenskomna 
reformprogram samt av hur det internationella samarbetet utformas. En 
betydande grad av flexibilitet behövs. Detta innebär an medelsut
nyttjandet kan komma att variera från år till år. En fortsatt omfattande 
behov av insatser finns för de kommande åren. Den ingående 
reservationen för innevarande budgetår är helt intecknad. Det totala 
betalnings balansstödet som beslutats an finansieras från anslagen C 3. 
Andra biståndsprogram och C 2. Utvecklingssamarbete genom SIDA har 
under de två senaste budgetåren 1991 /92 och 1992/93 uppgått till ca 
1 450 miljoner kronor respektive 1 220 miljoner kronor. 

Regeringen föreslår att 1 000 miljoner kronor anslås till stöd för 
ekonomiska reformer och skuldlättnad för budgetåret 1994/95. 
Regeringen ämnar besluta om fördelningen på olika mottagarländer delvis 
baserat på förslag från SIDA under våren 1994. De länder som mot 
bakgrund av uppnådda ekonomiska resultat, skuldtyngdhet och 
finansieringsbehov för närvarande skulle kunna komma ifråga för stöd 
från anslaget är Zambia, Tanzania, Moi;ambique, Uganda, Etiopien, 
Zimbabwe, Ghana, Nicaragua, och Bolivia. Även andra länder kan 
komma i fråga under förutsättning att de uppfyller de kriterier som ovan 
uppställts för stöd från anslaget. 
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Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
1. godkänner de riktlinjer för bidragsgivningen som förordats i det 

föregående, 
2. bemyndigar regeringen att göra de utfästelser och åtaganden som 

förordats, 
3. till Stöd till ekonomiska reformer och skuldlättnad anvisar ett 

reservationsanslag på 1 000 000 000 kr. 

C 5. Utvecklingssamarbete genom Beredningen för inter
nationellt tekniskt-ekonomiskt samarbete (BITS) 

Tekniskt samarbete 

1992/93 Utgift 
1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

313 282 449 
304 500 000 
335 000 000 

Reservation 152 989 355 

Från anslaget finansieras tekniskt samarbete (inkl. internationella kurser) 
genom beredningen för internationellt tekniskt-ekonomiskt samarbete 
(BITS). 

BITS föreslår att myndigheten anvisas 335 miljoner kronor för tekniskt 
samarbete (inkl. internationella kurser). Förslaget motsvarar en ökning 
med 31,5 miljoner kronor jämfört med innevarande budgetår. 

Den föreslagna höjningen av medelsramen motiveras med att BITS 
räknar med en kraftig ökning av utbetalningarna under budgetåren 
1993/94 och 1994/95 jämfört med de utbetalningar om 316 miljoner 
kronor som gjordes under budgetåret 1992/93. 

För budgetåret 1994/95 förutser BITS ett fortsatt reguljärt samarbete 
med Egypten, Botswana, Ghana, Tunisien, Zimbabwe, Namibia, Bolivia, 
Costa Rica, Chile, Filippinerna, Kina, Malaysia och Thailand. Vidare 
räknar man med att samarbete i några av de länder som hittills varit 
föremål för enstaka insatser skall övergå i mer reguljära former. I denna 
krets av länder ingår t.ex. El Salvador, Paraguay, Indonesien, Mongoliet, 
Madagaskar och Senegal. BITS räknar också med att tekniskt samarbete 
kan komma att inledas med Indien, Sri Lanka och Vietnam. 

I den internationella kursverksamheten introduceras fyra nya kurser 
inom områdena miljövård, demokrati- och rättssäkerhet, offentlig 
förvaltning samt riskplanering. Vidare planeras 3 - 4 regionala upp
följningsseminarier som syftar till att höja kvaliteten på de internationella 
kurserna samt förbättra underlaget för en bedömning av kursernas 
långsiktiga effekter. BITS beräknar ett medelsbehov om 130 miljoner 
kronor för den internationella kursverksamheten. 
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Regeringens överväganden 

Resultatbedömning 

BITS tekniska samarbete utgör en viktig kanal för överföring av svenskt 
kunnande till u-länderna. BITS resultatredovisning visar att verksamheten 
bedrivs med en sådan inriktning att de fastställda målen kan nås även om 
det i många fall kan vara svårt att i kvantitativa termer mäta utvecklings
effekterna av enskilda insatser. BITS strävan att lägga allt större vikt vid 
att projekt formuleras med angivande av klara och mätbara mål kommer 
att bidra till att underlätta resultbedömningen av framtida insatser. 

Slutsatser 

Regeringen delar BITS bedömning att efterfrågan under budgetåren 
1993/94 och 1994/95 kommer att öka jämfört med budgetåret 1992/93. 
Detta bedöms ske bl.a. som en följd av den breddning av BITS länder
krets som aviserades i föregående års budgetproposition. Regeringen 
föreslår att 335 000 000 kr anvisas för tekniskt samarbete för budgetåret 
1994/95. Det tekniska samarbetet med Indonesien skall också fort
sättningsvis begränsas till enstaka insatser. 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). 

V-krediter 

1992/93 Utgift 
1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

316 000 000 
400 000 000 
430 000 000 

Reservation 561 461 411 

Från anslaget finansieras även u-krediter genom Beredningen för 
internationellt tekniskt-ekonomiskt samarbete (BITS). 

Under budgetåret 1992/93 har BITS beslutat om 12 krediter mot
svarande en total utlåning om 3 102 miljoner kronor. Gåvoandelen i 
dessa krediter uppgår till 1 046 miljoner kronor. Avtal har under året 
undertecknats för fem krediter om sammanlagt 1 100 miljoner kronor. 
Anslagsbelastningen under budgetåret 1992/93 uppgick därmed till 316 
miljoner kronor. Den utgående reservationen ökade från 458 miljoner 
kronor till 562 miljoner kronor. 

BITS föreslår att 500 miljoner kronor anvisas för gåvoelementet i u
krediter. Förslaget motwarar en ökning med 100 miljoner kronor jämfört 
med innevarande budgetår. Ökningen motiveras bl.a. med att kredit
givningen till länder som skall erhålla krediter med en högre subventions
grad (50 %) förväntas öka. BITS räknar också med någon obunden kredit 
i samfinansiering med Världsbanken eller regional utvecklingsbank. 

Vidare analyserar BITS möjligheterna att ge u-krediter till länder som 
bedriver en aktiv reformpolitik men till vilka kreditgivningen är 
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förknippad med ett större risktagande. I denna kategori länder ingår 
Filippinerna, Bolivia och Costa Rica. BITS erinrar om tidigare framfört 
förslag att pröva ett visst u-kreditsamarbete med Indonesien. 

Regeringens överväganden 

Resultatbedömning 

Genom u-krediter överförs finansiella resurser för att finansiera projekt 
som prioriteras av låntagarlandet, som av BITS bedöms få betydande 
utvecklingseffekter för landet och där svenska varor och tjänster är 
konkurrenskraftiga. 

BITS resultatredovisning visar att u-kreditgivningen bedrivs med en 
sådan inriktning att de fastställda målen kan nås. På grund av insatsernas 
långsiktiga karaktär kan det dock vara svårt att mäta den slutliga 
utvecklingseffekten. Utvärderingar under berednings-, genomförande- och 
driftsfasen för u-kreditprojek.1 visar emellertid att förutsättningarna är 
goda för att projekten skall leda till avsedda utvecklingseffekter. 

Slutsatser 

Regeringen delar BITS bedömning att efterfrågan på u-kreditfinansiering 
kommer att öka. För en sådan utveckling talar antalet och storleken på 
de projekt som nu är under beredning vid BITS och som kan väntas leda 
till utbetalningar under innevarande och kommande budgetår. Ett planerat 
kraftöverföringsprojekt i Filippinerna kan t.ex. komma att belasta 
anslaget med ca 300 miljoner kronor under tre budgetår. De nya 
internationella reglerna för bundna u-krediter medför bl.a. också att 
kreditgivningen till länder med begränsad tillgång till marknadskrediter 
ökar vilket resulterar i en större anslagsbelastning då sådana krediter 
kommer att ges med ett högre gåvoelement än normala u-krediter. 

Regeringen anser att BITS bör kunna lämna u-krediter till Indonesien. 
Beslut om sådan kreditgivning skall i varje enskilt fall underställas 
regeringens prövning. 

Regeringen föreslår att 430 miljoner kronor anvisas för gåvoelement 
i u-krediter för budgetåret 1994/95 samt att BITS bemyndigas att göra 
utfästelser för u-krediter med ett belopp om högst tre gånger de vid varje 
tillfälle tillgängliga medel. 

Bi~dskrediter 

Regeringen har tidigare under avsnittet Utredningar, utvärdering och 
fördjupat analysarbete föreslagit att ett anslagsfinansierat biståndskredit
system inrättas under en försöksperiod av två år. Systemet skall 
administreras av BITS. Regeringen avser att i regleringsbrev för 
budgetåret 1994/95 meddela detaljerade riktlinjer för biståndskredit
systemets utformning. Regeringen föreslår att 50 miljoner kronor anvisas 
för biståndskrediter under budgetåret 1994/95 samt att BITS bemyndigas 
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att göra utfästelser om biståndskrediter med ett belopp om högst tre 
gånger de vid varje tillfälle tillgängliga medel. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
1. godkänner de riktlinjer för bidragsgivningen som förordats i det 

föregående, 
2. bemyndigar regeringen att göra de utfästelser och åtaganden som 

förordats, 
3. till Utvecklings samarbete genom Beredningen för internationellt 

tekniskt-ekonomisJ..1 samarbete (BITS) anvisar ett reservationsanslag på 
815 000 000 kr. 

C 6. Beredningen för internationellt tekniskt-ekonomiskt 
samarbete (BITS) 

1992193 Utgift 
1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

17 748 686 
20 620 000 
20 700 000 

Det övergripande målet för Beredningen för internationellt tekniskt
ekonomiskt samarbete (BITS) är att, i enlighet med de biståndspolitiska 
målen, främja ekonomisk och social utveckling i enskilda u-länder, samt 
främja reformprocessen i Central- och Östeuropa för en demokratisk 
samhällsutveckling och en marknadsorienterad ekonomi. 

BITS skall utvidga och stärka Sveriges förbindelser med länderna 
genom samarbete med svenska institutioner och företag. 

BITS har lämnat en årsredovisning avseende verksamheten under 
budgetåret 1992/93. Riksrevisionsverkets granskning av denna har inte 
föranlett någon anmärkning. 

BITS har i sin anslagsframställning föreslagit ett i förhållande till 
innevarande budgetår oförändrat förvaltningsanslag för budgetåret 
1994/95 (i anvisade medel för budgetåret 1993/94 ingår en merutgift om 
1 000 000 kr för kompetensutveckling och 600 000 kr för extraordinära 
flyttkostnader.) 
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Regeringens överväganden 

Sammanfattning 

Övergripande mål 

Det övergripande mål som gäller för treårsperioden 1992/93 - 1994/95 
bör ligga rast. Regeringen har den 17 juni 1993 beslutat att de över
gripande mål och verksamhetsmål som gällt för perioden 1992/93 -
1994/95 skall gälla även under budgetåret 1995/96. 

Resurser 

Ramanslag 1994/95 20 700 000 kr. 

Planerings ram 

1994/95-1995/96 40 400 000 kr. 

övrigt 

BITS disponerar medel för sin verksamhet i u-länder under anslaget C 
5. Utvecklingssamarbete genom Beredningen för internationellt tekniskt
ekonomiskt samarbete. För insatser i Central- och Östeuropa disponerar 
myndigheten medel under anslaget G 1. Samarbete med Central- och 
Östeuropa. 

Resultatbedörrming 

BITS redovisar resultat genom mått på produktiviteten inom myndig
hetens olika enheter. Produktiviteten mäts i antal beslut i relation till 
använda personalresurser. Samtliga enheter uppvisar med denna 
mätmetod en positiv produktivitetsutveckling jämfört med budgetåret 
innan. 

BITS har i enlighet med regeringens särskilda uppdrag ökat sitt 
deltagande i prioriteringsarbetet i biståndet samt inlett ett kompetensut
vecklingsarbete inom myndigheten. En förstärkt mål- och resultatstyrning 
har inneburit att ansvarsförhållandet inom den internationella kurs
verksamheten i större utsträckning kunnat förskjutas till kurs
arrangörerna. 

Slutsatser 

BITS verksamhet har ökat kraftigt under en följd av år. Den förstärkning 
av förvaltningsanslaget som BITS beviljats under budgetåren 1992/93 och 
1993/94 har skapat förutsättningar för BITS att utveckla sin verksamhet 
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i enlighet med de särskilda uppdrag man fått av regeringen. Samtidigt har 
den s.k. Helsingforsöverenskommelsen inneburit att ca en fjärdedel av 
u-kreditenhetens personalresurser fått avsättas för frågor rörande avtalets 
genomförande. 

Regeringen föreslår att BITS kommande budgetår får ett oförändrat 
anslag och medges en merutgift om 1 000 000 kr för kompetensut
vecklande åtgärder. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Beredningen för internationellt tekniskt-ekonomiskt samarbete 

(BITS) anvisar ett ramanslag på 20 700 000 kr. 

C 7. U-landsforskning genom Styrelsen för u-landsforskning 
(SAREC) 

1992/93 Utgift 
1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

392 108 242 
405 000 000 
425 000 000 

Reservation 191 765 991 

Från anslaget finansieras stöd till forskningssamarbete med u-länder, 
forskningssamarbete mellan u-länder, internationella forskningsprogram 
och särskilda forskningsprogram/-projekt med inriktning på u-länder och 
u-landsrelaterade problem. Ca. 10 % av anslaget disponeras för stöd till 
u-landsforskning i Sverige. 

Styrelsen för u-landsforskning (SAREC) är ansvarig myndighet för 
beredning och beslut i ärenden om stöd till u-landsforskning. 

I sin enkla anslagsframställning för budgetåret 1994/95 framför 
SAREC att man för att kunna tillgodose statsmakternas prioriteringar vad 
gäller stödet till u-landsforskningen bör utgå ifrån att anslaget ligger på 
en nivå som är realt sett oförändrad (dvs. 5 % eller 20 000 000 kr över 
innevarande års anslag). 

Innevarande budgetår har SAREC till följd av de realt sett minskade 
anslagen trappat ned sina bidrag till internationella organisationer (i första 
hand WHO/HRP och CGIAR). SAREC vill kunna bibehålla den tidigare 
nivån på dessa bidrag ( + 15 000 000 kr). 

Det finns enligt SAREC goda förutsättningar för ett vidgat samarbete 
mellan institutioner i Sydafrika och i andra länder i regionen. SAREC 
vill mot denna bakgrund söka länka samman det nationella och regionala 
forskningssamarbetet i södra Afrika, t.ex. genom förbättrade möjligheter 
för utvalda universitet i SAREC:s samarbetsländer att påbörja samarbete 
med sydafrikanska universitet inom områden av i första hand regional 
betydelse ( + 5 000 000 kr). 
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Regeringens överväganden 

Resultatbedömning 

Forskningssamarbetet spelar en viktig roll för uppbyggnaden av 
kunskaper och mänskligt kapital i u-länderna. Regeringen delar SAREC:s 
överväganden beträffande inriktningen för stödet till u-landsforskning. 
SAREC har inför innevarande budgetår nödgats göra vissa om
prioriteringar i verksamheten. 

Stöd till forskning och bedömningar av forskningsresultat må~e ske i 
ett långsiktigt tidsperspektiv. Det är därför olämpligt om inriktningen av 
stödet till u-landsforskningen primärt styrs av mer eller mindre tillfälliga 
budgetrestriktioner. Mot denna bakgrund föreslås anslaget bibehållas på 
en realt sett oförändrad nivå. 

Samtidigt är det angeläget att successivt ompröva och rasa ut stödet till 
vissa forskningsinsatser. Under senare år har SAREC:s verksamhet sett 
till antalet insatser ökat kraftigt. Antalet avtal och kontrakt har de båda 
senaste budgetåren ökat med 15 % per år. Såväl administrativa som 
effektivitetsmässiga skäl talar för en ökad koncentration i stödet till u
landsforskning. Det bör ankomma på SAREC att närmare analysera dessa 
problem och vidta nödvändiga åtgärder. 

Under det gångna året har SAREC och SIDA gemensamt sett över den 
närmare arbetsfördelningen myndigheterna emellan. Syftet har varit att 
tydliggöra ansvarsfördelningen och förhållandet till mottagarna. 
Regeringens bedömning är att det i dagsläget är för tidigt att föreslå 
omfördelningar mellan myndigheternas anslag. Det bör kunna ankomma 
på regeringen att, i samband med beslut om regleringsbrev för budgetåret 
1994/95, ge SAREC möjlighet att disponera vissa medel under anslaget 
C 2. Utvecklingssamarbete genom SIDA. Frågan bör även behandlas mot 
bakgrund av den översyn av uppgiftsfördelningen mellan myndigheterna 
inom biståndsområdet som f.n. pågår. 

I enlighet med riksdagens beslut med anledning av proposition 
1992/93: 170 om forskning föreslås en överföring av tjänster som 
professor vid forskningsråden till de universitet och högskolor där 
tjänsterna är placerade. För SAREC:s del handlar det om för närvarande 
fyra professurer. Kostnaderna för dessa bör därför från budgetåret 
1994/95 överföras till åttonde huvudtiteln och anvisas under respektive 
universitets- eller högskolas anslag till forskning och forskarutbildning. 
Finansieringen bör ske genom en s.k. avräkning från biståndsramen. 

Slutsatser 

Regeringen anser att de övergripande målen för stöd till u-Jandsforskning 
genom SAREC som de kommer till uttryck i föregående års budget
proposition (prop. 1992/93: 100 bil. 4 s. 160-161, bet. 1992/93: UUl 5, 
rskr. 1992/93:297) bör fortsätta att gälla. Riksdagen beslutade med 
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anledning av 1993 års proposition om forskning (prop. 1992/93: 170 bet. 
1992/93:UbU15, rskr. 1992/93:388) att vissa frågor rörande svensk u
landsforskning skulle utvärderas. Utvärderingen kommer att genomföras 
under år 1994. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
1. godkänner de riktlinjer för biståndsgivningen som förordats i det 

föregående, 
2. bemyndigar regeringen att göra de utfästelser och åtaganden som 

förordats, 
3. till U-landsf orskning genom Styrelsen för u-landsforskning 

(SAREC) anvisar ett reservationsanslag på 425 000 000 kr. 

C 8. Styrelsen för u-landsforskning (SAREC) 

1992/93 Utgift 
1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

25 770 812 
26 731 000 
27 500 000 

Styrelsen för u-landsforskning (SAREC) har enligt förordningen 
(1988:532) med instruktion för SAREC till uppgift att främja forskning 
som kan underlätta för u-ländema att utvecklas mot ökat själv
bestämmande och mot ekonomisk och social rättvisa. 

De övergripande målen för SAREC är, som de uttrycks i årets 
regleringsbrev, att med utgångspunkt i de av riksdagen fastställda målen 
stärka u-ländernas forskningskapacitet och främja utvecklingsinriktad 
forskning. Särskild uppmärksamhet skall ägnas åt forskningsinsatser med 
inriktning på ekonomisk utveckling, demokratiska samhällsskick, 
mänskliga rättigheter, befolkningsfrågor, miljö, naturresursutnyttjande 
och -hushållning i u-länderna. 

SAREC har i sin enkla anslagsframställning vad gäller ifrågavarande 
anslag föreslagit att medel motsvarande en halv tjänst tillförs (216 000 
kr). Förslaget framförs mot bakgrund av att regeringen den 11 juni 1992 
beslutade att SAREC skall vara huvudansvarig myndighet för det svenska 
deltagandet i delprogrammet Life Science and Technology for 
Developing Countries (STO 3) inom EG:s tredje ramprogram för 
forskning. 
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Regeringens överväganden 

Sammanfattning 

övergripande mål 

Det har inte funnits skäl att förändra de övergripande mål som gäller för 
treårsperioden 1993/94 - 1995/96. 

Resurser 

Ramanslag 1994/95 27 500 000 kr 

Planerings ram 

1994/95-1995/96 55 000 000 kr 

övrigt 

Medel för SAREC:s verksamhet anvisas under anslaget C 7. U-land
sforskning genom Styrelsen för u-landsforskning (SAREC). 

Resultatbedömning 

Från och med innevarande budgetår har SAREC ålagts ett antal nya 
uppgifter (bl.a. i form av ett nytt stöd till universitet i de fattigaste u
ländema). SAREC tillhör de myndigheter som skall lämna sin första 
årsredovisning hösten 1994. De verksamhetsmässiga omprioriteringar 
som företagits och deras administrativa konsekvenser tillhör de frågor 
som bör behandlas i årsredovisningen. 

Slutsatser 

Regeringens bedömning innebär att de riktlinjer som lades fast i 1993 års 
budgetproposition (prop. 1992/93:100 bil. 4 s. 182-183, bet. 
1992/93:UU15, rskr. 1992/93:297) bör gälla även för budgetåret 
1994/95. 

Regeringen menar att SAREC bör klara tillkommande arbetsuppgifter 
med anledning av forskningssamarbete genom EU med omprioritering 
inom ramanslaget. 
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Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår an riksdagen 
till Styrelsen för u-landsforskning (SAREC) anvisar ett ramanslag på 

27 500 000 kr. 

C 9. Näringslivsbistånd genom Styrelsen för internationellt 
näringslivsbistånd (SWEDECORP) och Swedfund 
lntemational AB 

SWEDECORP 

1992/93 Utgift 
1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

71 114 790 
135 000 000 
135 000 000 

Reservation 100 800 000 

Styrelsen för internationellt näringslivsbistånd bildades den 1 juli 1991. 
SWEDECORP skall, inom ramen för de biståndspolitiska målen bidra 

till utvecklingen av näringslivet i u-länder. Verksamheten skall bidra till 
att skapa gynnsamma förutsättningar för investeringar och företagande i 
samarbetsländerna. SWEDECORP skall också främja samarbetsländernas 
handel och svara för information och rådgivning om avsättnings
möjligheter på den svenska marknaden. SWEDECORP skall inom sitt 
område främja en framsynt hushållning med naturresurf.er och omsorg 
om miljön. 

SWEDECORP har som målsättning att bygga upp ett långsiktigt 
samarbete med 15 u-länder. Kunskapsöverföring från svenskt näringsliv 
är huvudingrediens i verksamheten. Insatserna är resurssnåla och 
förutsätter som regel att mottagarlandet betalar en rimlig andel av 
kostnaderna. SWEDECORP har identifierat sex områden inom vilka 
verksamheten kommer att koncentreras:--Dessa är småindustriutveckling, 

\J 

utbildning och management, riskkapitalförsörjning, långsiktiga affårs-
allianser, privatisering och industriell miljövård. Dessutom arbetar 
SWEDECORP aktivt med handelsfrämjande insatser. 

SWEDECORP föreslår att 160 miljoner kronor anvisas för främjande
verksamheten i u-länder samt begär bemyndigande an få göra åtaganden 
som tillsammans med tidigare gjorda utfästelser motsvarar ingående 
reservation samt två gånger det belopp som ställs till förfogande. Vidare 
föreslår man att garantiramen för stöd till marknadsföringsåtgärder 
bibehålls vid 12 miljoner kronor. 

SWEDECORP skall hösten 1994 inkomma med en fördjupad 
anslagsframställning avseende treårsperioden 1995/96 - 1997/98. 

Regeringens överväganden 

Resultatbedömning 

SWEDECORP skall enligt beslut av regeringen lämna årsredovisning 
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första gången år 1996. Arbetet med att utveckla ett system för resultat
bedömning är dock redan långt framskridet och myndigheten har för 
budgetåret 1992/93 "på prov" tagit fram en årsredovisning. 

SWEDECORP har, med utgångspunk't från myndighetens instruktion, 
definierat tre verksamhetsgrenar; investeringar, importfrämjande och 
främjande av näringsliv. Inom varje verksamhetsgren har slutprestationer 
definierats som antas uppfylla målen för respektive verksamhetsgren. I 
verksamhetsberättelsen för budgetåret 1992/93 görs en uppföljning av de 
mål som angivits för 35 olika delinsatser i föregående års verksamhets
plan. Uppföljningen visar att för 20 av dessa delinsatser har målen helt 
infriats. För att bedöma om SWEDECORP:s insatser verkligen leder till 
de uppsatta målen krävs utvärderingar av effekter i efterhand. Med tanke 
på att myndigheten funnits endast i drygt två år har några sådana 
utvärderingar ännu ej kunnat genomföras. De utvärderingar som hittills 
gjorts har samtliga avsett projekt som togs över från de myndigheter som 
tillsammans kom att bilda SWEDECORP. 

Verksamheten har under budgetåret 1992/93 befunnit sig i ett 
uppbyggnadsskede. Detta tillsammans med att myndigheten i sin 
verksamhet betonar effektivitetsmål snarare än utbetalningsmål har gjort 
att utnyttjandet av tilldelade medel varit lågt. Trots detta har 
SWEDECORP redan etablerat samarbete med 11 koncentrationsländer 
i enlighet med den tidplan som lades fast när myndigheten bildades. 

Regeringens bedömning är att inriktningen på verksamheten i dessa 
länder är sådan att målen för verksamheten bör kunna nås. 

Slutsatser 

SWEDECORP bör under budgetåret 1994/95 fördjupa samarbetet med 
de 15 koncentrationsländerna. Eventuellt beslut att utvidga denna krets 
bör avvakta arbetet med den fördjupade anslagsframställningen. Enstaka 
insatser utanför koncentrationsländerna bör dock ku~a komma ifråga. 

Verksamheten bör också fortsättningsvis koncen'"treras till låg- och 
Iägremedelinkomstländer. Redan påbörjade insatser i andra länder bör 
dock tillåtas fortsätta och eventuellt fördjupas. 

Regeringen delar SWEDECORP:s bedömning att utnyttjandet av 
verksamhetsmedlen kommer att öka i takt med att myndigheten funnit 
sina verksamhetsformer och etablerat ett nätverk av fungerande sam
arbetskanaler i koncentrationsländerna. Regeringen beräknar medels
behovet för 1994/95 till 135 000 000 kr. SWEDECORP bör bemyndigas 
att göra utfästelser som motsvarar två gånger de vid varje tillfälle 
tillgängliga medlen. Regeringen delar SWEDECORP:s bedömning att 
garantiramen för stöd till marknadsföringsåtgärder bör bibehållas vid 12 
miljoner kronor. 

Swedfund International AB 

Swedfund lnternational AB skall bidra till utvecklingen av bärkraftiga 
företag i samarbetsländerna genom riskkapitalsatsningar, främst i 
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samarbete med svenskt näringsliv. 
Under budgetåret 1992/93 fattade Swedfund styrelsebeslut om 

åtaganden till ett belopp om 93,5 miljoner kronor i tretton nya projekt. 
Fem av besluten avsåg projekt i u-länder till ett värde av 19,8 miljoner 
kronor. 

Bolaget redovisade en nettovinst på 21,8 miljoner kronor efter 
nedskrivningar i investeringsportföljen på 12 miljoner kronor. 

Swedfund har inget behov av extra kapitaltillskott för verksamheten i 
u-länder under budgetåret 1994/95. 

Regeringens överväganden 

Resultatbedömning 

Swedfunds resultat har under räkenskapsåret 1992/93 utvecklats mycket 
positivt. Samtliga resultatområden uppvisar förbättringar jämfört med 
föregående räkenskapsår. Resultatet visar att verksamheten bedrivs på ett 
sätt som förenar bistånd med affärsmässighet. 

Slutsatser 

Bolagets övergripande mål är att bidra till utvecklingen av bärkraftiga 
företag i samarbetsländerna. I valet av samarbetsländer bör 
SWEDECORP vägledas av samma riktlinjer som gäller för övrigt svenskt 
bilateralt bistånd. Insatserna bör koncentreras till fattigare länder. Endast 
undantagsvis bör Swedfund delta i projekt i länder med en per capita 
inkomst överstigande 3 000 US dollar. 

Swedfunds insatser förutsätter normalt deltagande också av annan 
svensk- samt lokal part i projektet. I vissa fall, där sakkunskap och 
specialkompetens byggts upp internt i bolaget, t.ex. vad gäller satsningar 
i s.k. venture-capital företag bör Swedfund kunna medverka utan 
särskilda krav på deltagande av annan svensk partner. I vissa andra fall 
kan det vara motiverat att den svenske partnern ersätts med annan 
utländsk partner för att säkerställa kuskapsöverföringen till samarbets
landet. 

Beträffande affärsmässiga resultatkrav bör bolagets målsättning vara 
att projektintäkterna skall täcka en viss del av projektkostnaderna. 

Regeringens bedömning är att ett realistiskt mål är att projektintäkterna 
bör uppgå till 40 % av projektkostnaderna. Målet bör sättas över en 
rullande treårscykel. Regeringen delar Swedfunds bedömning att ingen 
ytterligare kapitalpåfyllnad behövs kommande budgetår. 
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Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
1. godkänner de riktlinjer för bidragsgivningen som förordats i det 

föregående, 
2. bemyndigar regeringen att göra de utfästelser och åtaganden som 

förordats, 
3. till Styrelsen för internationellt näringslivsbistånd (SWEDECORP) 

anvisar ett reservationsanslag på 135 000 000 kr. 

C 10. Styrelsen för internationellt näringslivsbistånd 
(SWEDECORP) 

1992/93 Utgift 
1993/94 Anvisat 
1994/95 Förslag 

31 752 000 
35 503 000 
29 000 000 

SWEDECORP:s organisation förändrades den 1 juli 1993 genom att den 
personal som huvudsakligen arbetar med investeringsverksamhet anställts 
av Swedfund lntemational AB. Vissa gemensamma stödfunktioner ligger 
kvar i SWEDECORP som mot ersättning utför administrativa tjänster åt 
Swedfund Intemational AB. 

SWEDECORP föreslår för budgetåret 1994/95 att 27 753 000 kr jämte 
prisornräkning anvisas för att täcka myndighetens förvaltningskostnader. 

Regeringens överväganden 

Den omorganisation som genomfördes den I juli 1993 innebär att 
rollfördelningen mellan riskkapital- och främjandeverksamheten i det 
svenska näringslivsbiståndet tydliggörs. Samtidigt bibehålls uppnådda 
samordningsfördelar genom att bolaget och myndigheten också fort
sättningsvis delar lokaler och vissa administrativa stödfunktioner. 

SWEDECORP har av regeringen erhållit direktiv för fördjupad 
anslagsframställning för budgetåren 1995/96 - 1997/98. I samband med 
FAF-arbetet kommer betydande resurser att behöva avsättas för analys, 
utvärdering och metodutvecklingsarbete. Personalutbildning och 
kompetensutveckling blir viktiga inslag i detta arbete. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Styrelsen för iruernationellt näringslivsbistånd (SWEDECORP) 

anvisar ett ramanslag på 29 000 000 kr. 

Prop. 1993/94:100 
Bilaga 4 

194 



C 11. Styrelsen för u-landsutbildning i Sandö (Sandö U
centrum) 

1992/93 Utgift 
1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

Sandö U-centrum 

19 820 000 
24 900 000 
32 300 000 

Sandö V-centrum har till uppgift att tillhandahålla utbildning som 
efterfrågas inom det internationella utvecklingssamarbetet. 

Sandö V-centrum har i sin årsredovisning i de delar som avser 
resultatredovisningen redovisat verksamheten i verksamhetsområdena 
terminskurs, volontärkurs (SYS-kurs), kortk"Urser och språkutbildning. 

Verksamhetsmålet för Sandö U-centrum är att tillgodose behov av 
utbildning hos olika personalkategorier i det internationella utvecklings
samarbetet. Härvid skall Sandö V-centrum bedriva ett aktivt arbete för 
att anpassa utbudet av utbildning till vad som efterfrågas inom detta 
område. Bl.a. skall möjligheterna att öka språk- och språkrelaterad 
utbildning prövas mot bakgrund av att internationaliseringen och det 
ökade deltagandet av en bred resursbas i utvecklingssamarbetet ökar 
behovet av språkkunskaper m.m. Sandö V-centrums arbetssätt och 
organisation skall utvecklas så att en fortlöpande anpassning till 
efterfrågan på utbildning möjliggörs. 

För den avgiftsbelagda utbildningen inom språk- och u-landskunskap 
är målsättningen att under perioden 1991/92 - 1993/94 höja själv
kostnadstäckningsgraden från 75 % till 78 % . 

Sandö har utvecklat undervisningen i nya språk för nya målgrupper 
och marknader. Verksamheten är hårt konkurrensutsatt och konjunktur
känslig. 

Resultatredovisningen indikerar att resultatkravet uppfyllts. 
Självkostnadstäckningsgraden ligger för språkenheten på 83 3. Sandö 

V-centrum kan påvisa en fortlöpande ökning av produktiviteten. Från 
budgetåret 1989/90 till budgetåret 1992/93 har redovisats en produk
tivitetsökning med 17 3. Beräkningen av produktiviteten mäts som antal 
genomförda elevdagar per årsarbetskraft. I årsredovisningen visar Sandö 
V-centrum också, i enlighet med ett uppdrag i förra årets budget
proposition, ett kostnadsrelaterat produktivitetsmått i form av genom
snittskostnaden per elevdag. En produktivitetsökning redovisas över 
perioden 1989/90 - 1992/93. 

Styrelsen bedömer att möjligheterna att uppfylla kravet på själv
kostnadstäckningsgraden är goda. 

Volymen för uppdragsutbildning (i första hand språk) fortsätter dock 
att minska från 3 270 elevdagar till 2 593 elevdagar. SIDA har t.ex. 
minskat sin andel med 12 % och är nere i en andel om 13 % av volymen 
för språlmtbildning. Minskningen beror enligt Sandö bl.a. på att 
rekrytering av personal i det svenska biståndet i ökad utsträckning sker 
på den internationella marknaden och därmed synes behovet av språkut-
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bildning ha minskat. En annan anledning till minskningen kan också 
hänföras till det faktum att företag/organisationer i rådande konjunktur
läge är mer återhållsamma med insatser för personalutbildning/ 
utveckling. 

Anslagssparandet uppgår till 5 300 479 kr, vilket utgör 21,3 % av det 
tilldelade ramanslaget. 

I sin förenklade anslagsframställning redovisar styrelsen förslag till 
framtida strategi och verksamhetsinriktning. Styrelsen initierar därmed 
ett förändringsarbete som syftar till ökad marknadsanpassning och 
minskat anslagsberoende. Verksamhetens bas skall vara 
- utbildningar anpassade till kraven inom utvecklingssamarbetet, 
- generell och anpassad land-, språk- och kulturkunskapsutbildning 
riktad mot behoven inom det svenska biståndet samt näringsliv och annan 
offentlig förvaltning, 
- generell och anpassad land-, språk- och kulturk.'Unskapsutbildning med 
inrik.'tning mot Östeuropa och EG, 
- u-lands och kulturkunskap riktad till olika sektorer inom det svenska 
samhället. 

A1färsstrategin går ut på att fortsätta utveckla samarbetet med 
biståndsmyndigheter och -organisationer. Ökad marknadsföring gentemot 
näringsliv och offentlig förvaltning är en annan av hörnstenarna. 
Seminarier skall arrangeras i samverkan med organisationer, myndigheter 
och andra utbildare. V-centrums potential som opinionsbildare och 
rådgivare skall utvecklas i samverkan med frivilligorganisationer och 
övriga biståndsmyndigheter. 

Mot denna bakgrund föreslår styrelsen en inriktning av verksamheten 
i olika program för biståndsmetodik, volontärutbildning m.m., språkut
bildning, information, marknadsföring och rekrytering m.m. Slutligen 
föreslås att möjligheterna utreds att skapa en ny resultatenhet, Sandö 
kursgård, för uthyrning av kurslokaler och bostäder, försäljning av 
tjänster inom sjukvård och barntillsyn m.m. 

Styrelsen anser att den framtida verksamheten enligt föreliggande 
förslag kan bedrivas med mindre resursanspråk än dagens verksamhet vid 
Sandö V-centrum. Basverksamheten bör anslagsfinansieras och språkut
bildningen intäktsfinansieras. 
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Regeringens överväganden 

Sammanfattning 

Övergripande mål 

De övergripande mål som gäller för treårsperioden 1991/92-1993/94 
ligger fast. Regeringen har den 25 juni 1992 beslutat att de över
gripande mål och verksamhetsmål som gällt för treårsperioden 
1991/92-1993/94 utsträcks till att omfatta även budgetåret 1994/95. 
Sandö V-centrum skall ytterligare öka sina ansträngningar att 
marknadsanpassa utbudet av utbildning till vad som efterfrågas på 
marknaden. 

Resurser 

Ramanslag 1994/95 32 300 000 kr 

Planerings ram 

1994/95-1995/96 64 600 000 kr. 

Övrigt 

Sandö har tidigare budgetår tilldelats medel över två anslag dels C 5. 
Styrelsen för u-landsutbildning i Sandö (Sandö V-centrum) dels C 9. 
Bidrag till Styrelsen för u-landsutbildning i Sandö (Sandö V
centrum). Regeringen föreslår nu att Sandö tilldelas medel endast 
under detta anslag. Av föreslaget belopp utgör 2 542 000 kr medel 
för elevförmåner. 

Resultatbedömning 

Sandö V-centrums årsredovisning visar att verksamheten bedrivs med en 
sådan inriktning att de uppsatta målen kan nås. Det saknas dock metoder 
för att göra en mer utvecklad effektbedömning av verksamheten. 

Styrelsens ekonomiska resultat visar att myndigheten har rationaliserat 
sin verksamhet enligt de förutsättningar som gavs för budgetåret 1992/93. 

Riksrevisionsverkets revisionsberättelse innehåller inga invändningar. 

Slutsatser 

Styrelsens förslag om förändringar i verksamheten bör genomföras. De 
mer generella riktlinjer som lades fast i 1991 års budgetproposition har 
därvid fortsatt giltighet. Myndigheten måste ytterligare öka sina 
ansträngningar att marknadsanpassa utbudet av utbildning. Regeringen 
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ansluter sig till styrelsens förslag till verksamhet och strategi. Det är Prop. 1993/94: 100 
mycket angeläget att ett målmedvetet förändringsarbete med ökad Bilaga 4 
marknadsanpassning och målinriktad marknadsföring genast inleds. 
Myndighetens förslag att skapa en ny resultatenhet bör prövas. De extra 
resurser som behövs för myndighetens omdaning kan finansieras från 
myndighetens anslagssparande utan att utgifterna påverkar självkostnads-
täckningsgraden. 

Förutsättningar finns för att verksamheten skall kunna bedrivas i 
nuvarande omfattning med de resurser regeringen beräknat för budgetåret 
1994/95. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Styrelsen för u-landsutbildning i Sandö (Sandö U-centrum) anvisar 

ett ramanslag på 32 300 000 kr. 

C 12. Nordiska afrikainstitutet 

1992/93 Utgift 
1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

6 853 000 
5 469 000 
6 100 000 

Nordiska afrikainstitutet har enligt förordningen (1988: 1124) med 
instruktion för myndigheten i uppgift att inom Norden 
- 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 aktuella afrikanska förhållanden. 

Institutet hänvisar i sin enkla anslagsframställning för budgetåret 
1994/95 till föregående års fördjupade anslagsframställning. I denna, 
liksom i föregående års budgetproposition, betonades vikten av att 
institutet under treårsperioden 1993/94-1995/96 ges möjlighet att 
konsolidera rollen som samordnare och katalysator för den nordiska 
afrikaforskningen. 

I årets anslagsframställning föreslår institutet en uppjustering av 
anslaget till följd av regeringens beslut att utse en ny föreståndare. 
Eftersom institutet inte tillhör de myndigheter som givits möjlighet till lån 
för investeringar begär man ett engångsanslag (300 000 kr) för att kunna 
anskaffa arkivhyllor. 
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Regeringens överväganden 

Sammanfattning 

Övergripande mål 

Det har inte funnits skäl att förändra de övergripande mål som gäller 
för treårsperioden 1993/94-1995/96. 

Resurser 

Ramanslag 1994/95 6 100 000 kr 

Planerings ram 

1994/95-1995/96 11 900 000 kr 

Övrigt 

Regeringen har den 7 oktober 1993 givit institutet i uppdrag att göra 
en översyn av institutets organisationsform och därvid undersöka 
olika alternativ till den nuvarande myndighetsformen. Uppdraget 
skall redovisas senast den 30 september 1994. 

Resultatbedömning 

Regeringen delar de bedömningar som Nordiska afrikainstitutet redovisat. 
De riktlinjer för institutets verksamhet som redovisades i förra årets 
budgetproposition (prop. 1992/93: 100 bil. 4 s. 183-187, bet. 
1992/93:UU15, rskr. 1992/93:297) bör därför äga fortsatt giltighet. 

Slutsatser 

Nordiska afrikainstitutet bör kompenseras för effekten av den nye 
föreståndarens lön ( + 135 000 kr). Institutet bör för budgetåret 1994/95 
också beviljas en merutgift om 300 000 kr. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Nordiska afrikainstitutet anvisar ett ramanslag på 6 100 000 kr. 
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C 13. Projektbistånd till vissa länder m.m. 

1992/93 Utgift 
1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

49 453 261 I 

37 500 000 I 

66 900 000 

Reservation 1 

Prop. 1993/94: 100 

138 143 244 Bilaga 4 

1 Dessa uppgifter hänför sig till anslagspostema Gäststipendie- och utbytesprograrn 
genom Stiftelsen Svenska Institutet, Projektbistånd till vissa länder och Utredningar 
m.m. inom anslaget C 3. Andra biståndsprograrn för budgetåret 1993/94 

Projektbistånd till vissa länder 

1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

20 000 000 
20 000 000 

Avsikten med denna anslagspost är att möjliggöra insatser till länder som 
befinner sig i ett kritiskt skede där utgången kan bli avgörande för 
landets framtida utvecklingsmöjligheter. Stödet under anslagsposten har 
avsett väl definierade insatser av projektkaraktär i ett initialskede av 
svenskt biståndssamarbete med landet. Från anslagsposten har insatser 
finansierats i t.ex. Costa Rica, Chile, Uganda, Filippinerna, Bolivia, 
Ecuador, Polen, och övriga Cental- och Östeuropa. Bistånd till dessa 
länder finansieras numera över myndigheternas ordinarie anslag. 

Inom anslagsposten har funnits beredskap för att ge andra myndigheter 
än SIDA möjlighet till samarbete i nya former med några av de mer 
utvecklade programländerna såsom Botswana, Namibia, Zimbabwe och 
Indien. Från och med kommande budgetår skall detta samarbete 
finansieras över myndigheternas ordinarie anslag. 

En del av insatserna som finansieras under anslagsposten är av flerårig 
karaktär. Regeringen föreslår därför att riksdagen ger bemyndigande att 
få göra utfästelse om högst två gånger anslagsbeloppet. Regeringen 
föreslår att 20 000 000 kr anvisas för projektbistånd till vissa länder. 

Utredningar m.m. 

1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

7 500 000 
25 000 000 

Under budgetåret 1994/95 fortsätter flera av de aktiviteter som påbörjats 
redan förra budgetåret och som finansieras från anslagsposten. En 
närmare beskrivning återfinns i avsnittet om utredningar, utvärdering och 
fördjupat analysarbete i inledningen till Littera C. Anslagsposten är 
intecknad med kostnaderna för bl.a. utvärderingsekretariatet och 
kostnaderna för nationalkommitten för befolkningskonferensen i Kairo. 
Även nästa budgetår kommer kostnader för insatser som rör genom
förande av riksdagens beslut enligt förslag i propositionen om styrnings- 200 



och samarbetsformer i biståndet att belasta posten. Även kostnader i 
samband med Sekretariatet för analys och utvecklingssamarbetet (SAU) 
belastar denna anslagspost. De ökade behoven av medel under denna 
anslagspost har lamnat tillgodoses tack vare en ackumulerad reservation. 
Under innevarande budgetår kommer alla reservationer under anslags
posten att vara förbrukade varför en stor höjning av anslagsposten 
föreslås. 

För utredningar m.m. beräknas 25 000 000 kr. 

Gäststipenclie- och utbytesverksamhet genom Stiftelsen Svenska 
Institutet 

1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

10 000 000 
10 000 000 

Från anslaget bekostas Stiftelsen Svenska Institutets (SI) gäststipendie
program för långtidsstipendier för sökande från vissa u-Iänder samt 
person- och erfarenhetsutbyte med u-länder. 

SI svarar inom biståndsornrådet, genom särskilda medel från SIDA, 
även för kulturutbyte med u-länder. SI har under budgetåret 1992/93 
även anordnat seminarier och studiebesök för bl.a. parlamentariker från 
vissa u-länder. 

I sin enkla anslagsframställning för budgetåret 1994/95 säger sig SI ha 
för avsikt att bibehålla antalet stipendier till sökande från u-länder. Vad 
gäller expertutbytet med u-länder föreslås detta bibehållas på oförändrad 
nivå och utsträckas till vissa nya länder. 

Stipendier till u-landsstudenter för studier i Sverige är ett inslag i det 
svenska stödet till u-Iändernas högre utbildning och forskning. Dessa stöd 
kan och bör aldrig ersätta olika insatser i syfte att bygga upp och 
vidmakthålla institutioner för högre utbildning och forskning på plats i u
länderna. Stipendieverksarnheten skall därför ses som ett komplement till 
dessa insatser. 

Stipendie- och utbytesverksarnheter fyller en viktig roll inte minst i den 
ömsesidigt ökande förståelse som uppnås när enskilda människor från i
och u-länder möts. Genom den verksamhet som med detta syfte bedrivs 
genom SI ges i första hand forskare och högskolestuderande i u-länder 
vissa sådana möjligheter. 

Regeringen föreslår att till gäststipendie- och utbytesverksarnhet genom 
Stiftelsen Svenska Institutet anvisa 10 000 000 kr. 

Övriga insatser 

Under anslagsposten övriga insatser finansieras bidrag till ett antal 
organisationer, program och internationella aktiviteter som främjar 
internationell samverkan och utveckling. Under anslagsposten medges ett 
visst utrymme för att möta angelägna behov som uppstår under pågående 
budgetår. En del bidrag är ännu ej fustställda utan bereds ytterligare 
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varför endast en preliminär bedömning kunnat göras. 

Stiftelsen Dag Hammarskjölds minnesfond (DHF): Stiftelsen Dag 
Hammarskjölds minnesfond (DHF) bedriver en verksamhet med en i 
förhållande till insatta resurser, stor bredd och mycket hög kvalitet. Detta 
gäller främst DHF:s internationella seminarie- och publikationsverksam
het. DHF har ett mycket gott internationellt anseende. 

Det är angeläget att DHF:s verksamhet fortsätter på sin kvalitativt 
höga nivå och att en successiv förnyelse av verksamheten också äger 
rum. Fonden borde i högre grad än hittills kunna utgöra en kunskaps
och idemässig resurs vid utformningen av svensk FN-politik, inom det 
ekonomiska och sociala området. Detta borde kunna ses som ett led i en 
uppbyggnad av FN-specifik forsknings- och utredningskompetens i 
Sverige. Sådan kompetens är på många av FN:s verksamhetsområden 
alltför eftersatt, både med hänsyn till Sveriges höga FN-profil, våra 
betydande finansiella bidrag samt den snabba förändringsprocess som nu 
präglar Världsorganisationen. Ett bidrag om 3 700 000 kr föreslås. 

Nordiska afrikainstitutet bedriver bl.a. en gemensamt nordiskt finansierad 
forskningsverksamhet. Den svenska delen av finansieringen av denna 
verksamhet sker över detta anslag. Beloppet har beräknats till 2 400 000 
kr. 

Svenska UNICEF-komminen, som är en statlig stiftelse, fungerar som 
nationell kommitte för FN:s barnfond (UNICEF). Verksamheten regleras 
via ett s.k. samarbetsavtal mellan UNICEF och de nationella 
kommitteerna. Flertalet nationella kommitteer har formen av enskild 
organisation. Som aviserades i förra årets proposition har en utredare 
tillsatts för att se över den svenska kommittens associationsrättsliga form. 
UNICEF:s starkare normativa roll har inneburit att kommittens arbete 
breddats. Kommitten fick under förra året extra bidrag till nya och 
vidgade informationsuppgifter. Kommitten har likaså påbörjat upp
byggnaden av ett nätverk av lokala verksamhetsgrupper för att ge stöd till 
och informera om UNICEF:s verksamhet och främja insamlings
verksamhet. Budgetåret 1992/93 redovisade svenska UNICEF-kommitten 
ett bidrag till UNICEF om 16,8 miljoner kronor. För att säkerställa en 
bas och kontinuitet har kommitten fått ett statligt bidrag för i huvudsak 
de administrativa kostnaderna. Det statliga bidraget har sedan budgetåret 
1988/89 ökat från 584 000 kr till 2 366 000 kr för 1992/93. Mot 
bakgrund av att kommitten tidigare fått bidrag för investeringar i 
informationssystem och nu kommit igång med en utökad verksamhet 
föreslås att kommitten får ett statligt stöd för 1994/95 om 2 miljoner 
kronor. 

Övriga organisationer och fonder: Under detta anslag förutses även 
finansiering av bl.a. SID, Europarådets Nord-Sydcenter, FN-förbundet 
samt Botilda-UNIFEM för ändamål som informationsverksamhet om det 
multilaterala utvecklingssamarbetet och för förberedelsearbetet inför FN
konferenser. 
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Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
1. godkänner de riktlinjer för biståndsgivning som förordats i det 

föregående, 
2. bemyndigar regeringen att göra utfästelser och åtaganden som 

förordats, 
3. till Projektbistånd till vissa länder m.m. anvisar ett reservations

anslag om 66 900 000 kr. 
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D. Information om Sverige i utlandet m.m. 

D 1. Svenska institutet 

1992/93 Utgift 
1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

61 993 796 
62 363 000 
60 264 000 

Reservation 5 612 252 

Svenska institutet är en statligt finansierad stiftelse. De övergripande 
målen för verksamheten är, i enlighet med institutets stadga, att genom 
informationsverksamhet 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 
skall Svenska institutet prioritera detta område. Sveriges ansökan om 
medlemskap i EU gör det särskilt angeläget att öka informations
insatserna om Sverige i Västeuropa. Utvecklingen i Central- och 
Östeuropa kräver fortsatt prioritet för detta område. 

Anslaget används för att informera om det svenska samhället genom 
bl.a. publikationer, dokumentationstjänst, seminarier och besöksservice 
i Sverige. Kulturutbytet främjas genom film- och utställningsverksamhet, 
litteraturstöd och stöd till utbyte mellan svenska kulturinstitutioner och 
deras motsvarigheter utomlands. Studie- och forskningsutbyte stöds 
genom stipendier, personutbyte, kurser och konferenser samt bidrag till 
undervisning i svenska vid utländska läroanstalter. Institutet svarar också 
för verksamheten vid det svenska kulturhuset i Paris (Centre Culturel 
Suedois). Informationscentret National Academic Mobility Information 
Centre (NAMIC), som inrättades år 1990, ger information om studier i 
Sverige och utlandet. Institutet får inom sitt verksamhetsområde mot 
ersättning utföra uppdrag och tillhandahålla produkter och tjänster. 
Institutet har fått ansvar för program som syftar till att öka kontakterna 
mellan det svenska samhället och länderna i Central- och Östeuropa 
respektive tredje världen genom person- och erfarenhetsutbyte samt 
kulturutbyte. 

Svenska institutet 

Svenska institutet ingav hösten 1992 en fördjupad anslagsframställning 
för budgetåren 1993/94-1995/96. Genom riksdagens beslut i enlighet med 
förslag i föregående budgetproposition har institutet emellertid anvisats 
medel endast för budgetåret 1993/94. Skälet härtill var den i proposi
tionen aviserade översynen beträffande vissa aspekter av Sverige
informationen som berör institutet. 

Svenska institutet begär i sin anslagsframställning oförändrat anslag 
jämfört med innevarande budgetår. Anslagsframställningen har utarbetats 
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med beaktande av de övergripande mål som godkändes av riksdagen 
våren 1993. 

Årsredovisning enligt förordningen ( 1993: 134) om myndigheters 
årsredovisning och anslagsframställning skall lämnas först år 1994. 

Regeringens överväganden 

Regeringen anser att de övergripande målen för verksamheten som 
föreslogs i 1993 års budgetproposition och godkändes av riksdagen bör 
gälla även för budgetåret 1994/95. 

En översyn av Sverigeinformationen har verkställts under året 
(Ds 1993:72) i enlighet med vad som nämndes i föregående 
budgetproposition. Arbetet med översynen avslutades i oktober 1993 och 
är för närvarande föremål för regeringens övervägande. Regeringen avser 
återkomma till den i en särproposition under våren. Denna kommer dock 
inte att påverka anslagsnivån på anslaget D 1. 

Till följd av det statsfinansiella läget bör en neddragning av institutets 
resurser ske budgetåret 1994/95 med 4 000 000 kr. Efter pris- och 
Iöneomräkning och vissa tekniska justeringar beräknas anslaget till 
60 264 000 kr. 

Anslag 
1993/94 

Förvaltningskostnader inkl. 52 882 000 
informationsverksamhet 
(därav lönekostnader) (20 216 000) 
Lokalkostnader 

Summa 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 

9 481 000 

62 363 000 

Beräknad 
ändring 
1994/95 

- 2 099 000 

0 
0 

- 2 099 000 

till Svenska institutet för budgetåret 1994/95 anvisar ett reservations
anslag på 60 264 000 kr. 

Radioprogramverksamhet för utlandet' 

1992/93 utgift 
1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

44 502 750 
50 730 000 

1 Tidigare redovisat under anslaget D 2. 
2 Medel föreslås anvisas via rundradiokontot. 

Reservation 36 892 540 
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Radio Sweden är en enhet inom Sveriges Radios Aktiebolag (SR). Enligt 
avtalet mellan staten och SR skall Sveriges Radios program för sänd
ningar till utlandet ge dels svenskar som befinner sig utomlands, dels 
utländsk publik, möjlighet an få information om och upprätthålla kontakt 
med Sverige. Programmen bör ge kunskap om Sverige och bidra till 
förståelse för Sverige och det svenska samhället. 

TERACOM Svensk Rundradio AB svarar för utsändning av ljudradio
program till lyssnare i utlandet på kortvåg och mellanvåg. 

Sveriges Radio AB och TERACOM Svensk Rundradio AB 

Anslaget avser verksamhet under kalenderåret 1995. 
Sveriges Radio AB begär i sin anslagsframställning 54 530 000 kr i 

1993 års prisnivå för Sveriges Radios utlandsprogramverksamhet för att 
täcka kostnader för programverksamheten, programutsändning och 
programinsamling. Bolaget anför att "Den för Sveriges Radio avgörande 
finansieringsfrågan är huruvida medel ställs till företagets förfogande för 
Radio Swedens verksamhet. Verksamhetens omfattning bestäms av 
anslagsnivån". 

TERACOM Svensk Rundradio AB begär i sin anslagsframställning 
14 200 000 kr. 10,1 miljoner kronor avser kostnaden under år 1995 för 
utbyte av kortvågssändare i Hörby enligt av riksdagen tidigare beslutad 
kapitalkostnadsplan under perioden 1995-2003 (prop. 1992/93: 100 
bil. 4 s. 199, bet. 1992/93:UU14, rskr. 1992/93:296). 1,5 miljoner 
kronor avser en fordran på statsbudgeten under år 1995 avseende 
ersättning för kapitalkostnader för Sölvesborg mellanvågssändare. Den 
återstående delen av avbetalningsplanen för denna sändare avser perioden 
1995-2005. Slutligen tillkommer en engångskostnad för destruktion under 
år 1995 av miljögiftet PCB i samband med skrotningen av de uttjänta 
kortvågssändarna i Hörby och Karlsborg. Kostnaden beräknades i 
kapitalkostnadsplanen för kortvågssändarna preliminärt till 2 miljoner 
kronor men enligt mottagna offerter blir den faktiska kostnaden 2,6 
miljoner kronor. 

Anslaget, som budgetåret 1992/93 var 60,809 miljoner kronor, ålades 
för budgetåret 1993/94 ett sparbeting på 15 miljoner kronor. I detta 
ingick en rationaliseringsuttag på 1,5 % . Då kapitalkostnaderna för 
sändarna är förutbestämda, och Radio Swedens fasta kostnader inkl. 
sändningskostnader (sändningskostnaderna över kortvåg, mellanvåg och 
via satellit beräknas under år 1993 uppgå till ca 17 miljoner kronor) är 
svåra an påverka, medförde sparbetinget att anslagsutrymmet för själva 
programverksamheten reducerades med ca 37 % till ca 22 miljoner 
kronor. Sveriges Radio AB beslutade därför an fr.o.m. den 1 juli 1993 
lägga ner de franska och spanska sändningarna och minska de 
egenproducerade svenska programmen. Detta har, enligt företaget, 
försvagat Sverigeinformationen i Frankrike, Spanien, Latinamerika och 
andra områden. 

Under år 1994 kommer Radio Sweden an fortsatt prioritera sändningar 
till Europa (engelska, svenska och tyska), ge förbättrad information till 
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lyssnare i närområdet Tyskland, Ryssland och Baltikum (tyska, ryska, 
estniska och lettiska) och ge kontinuerlig programservice för lyssnare i 
andra delar av världen (engelska och svenska). Vidare satsas på ett 
rationellt utnyttjande av alla olika distributionsmöjligheter, bl.a. satellit 
som ger betydande förbättringar av programmens hörbarhet och 
tillgänglighet, i syfte an utöka samverkan med radiostationer i 
målområdet. Man avser också att öka samarbetet med Sveriges Radios 
kanaler i syfte att i högre grad använda SR-material och erbjuda Radio 
Sweden-program till Sveriges Radios riks- och lokalkanaler (sådan 
utsändning sker redan i vissa delar av landet). 

Radio Swedens verksamhet 
TERACOM Svensk Rundradio 

Summa 

Anslag 
1993/941 

39 530 000 
11200000 

50 730 000 

1 Avser kalenderåret 1994. För Sveriges Radio AB och TERACOM Svensk 
Rundradio AB sammanfaller räkenskapsår med kalenderår. 

Regeringens överväganden 

Riksdagen godkände den för budgetåret 1993/94 föreslagna minskningen 
med 15 miljoner kronor av anslaget för Radioprogramverksamhet för 
utlandet som en följd av den samhällsekonomiska utvecklingen som 
krävde besparingar av de offentliga utgifterna. Utrikesutskottet 
konstaterade i sitt betänkande 1992/93:UU14 an Radio Sweden bedriver 
en ur många synvinklar utomordentligt värdefull programverksamhet och 
var av den meningen an de begränsningar av verksamheten som 
besparingsbetinget, enligt Radio Swedens uppfattning, skulle medföra var 
olyckliga och att det fanns starka skäl att söka undvika en avveckling av 
något eller några av de nuvarande sändningsspråken. Utskottet menade 
därför att det fanns ett behov av att inom regeringskansliet skyndsamt 
överväga frågan om Radio Swedens finansiering i syfte att trygga Radio 
Swedens fortsatta sändningar. 

Regeringen delar riksdagens uppfattning att Radio Sweden bedriver en 
värdefull verksamhet. Satsningarna på Europa och närområdet ligger i 
linje med regeringens egna prioriteringar. Regeringen har också noterat 
Radio Swedens ansträngningar dels an bedriva verksamheten rationellt 
genom samarbetet med utländska radiostationer och utnyttjande av ny 
teknik, dels att öka samarbetet med Sveriges Radios riks- och 
lokalkanaler. 

Regeringen har i skrivelse 1993/94: 15 meddelat riksdagen an man 

14 Riksdagen 1993194. 1 samt. Nr 100 Bilaga 4 
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avsåg låta utreda frågan om Radio Swedens verksamhet och långsiktiga 
finansiering. Det kan emellertid konstateras beträffande frågan om den 
långsiktiga finansieringen att de fortsatta nödvändiga besparingarna i 
statens utgifter utesluter fortsatt finansiering över statsbudgeten av 
radioprogramverksamheten för utlandet. I syfte att ändå trygga Radio 
Swedens fortsatta sändningar föreslår regeringen att radioprogramverk
samheten för utlandet avförs från statsbudgeten och fr.o.m. budgetåret 
1994/95, som avser kalenderåret 1995, finansieras med medel från 
rundradiokontot (jfr. bil. 12, Kulturdepartementet, avsnitt C. Radio och 
Television). Den utgående reservationen vid slutet av budgetåret 
1993/94 finansierar radioprogramverksamheten under andra hälften av 
kalenderåret 1994. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
godkänner förslaget om att medel till Radioprogramverksamhet för 

utlandet fr.o.m. budgetåret 1994/95, som avser kalenderåret 1995, 
anvisas via rundradiokontot. 

D 2. Övrig information om Sverige i utlandet1 

1992/93 Utgift 
1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

15 088 726 
14 254 000 
13 754 000 

1 Tidigare redovisat under anslaget D 3. 

Reservation 3 270 466 

De övergripande målen för verksamheten är att informera dels om 
Sverige i utlandet, dels i utrikespolitiska _frågor. Särskilda insatser i 
Europa skall prioriteras, såsom person- och journalistinbjudningar, 
seminarier och kulturutbyte. 

Bidraget till lngenjörsvetenskapsakademien (IVA) är avsett för 
avtalsbundet tekniskt-vetenskapligt samarbete, främst forskarutbyte, 
mellan IVA och vetenskapsakademier och forskningsfrämjande organ i 
särskilda länder (Estland, Lettland, Litauen, Ryssland, Bulgarien, Polen, 
Rumänien, Tjeckien, Slovakien, Ungern och Kina). Utbytet skall syfta 
till bl.a. direkt och långsiktigt samarbete mellan berörda forskare och 
institutioner och samtidigt infonnationsspridning om Sverige som ett land 
med stort tekniskt kunnande och kvalificerad teknik av hög kvalitet. 

Från anslaget finansieras infonnationsverksamhet och kulturutbyte 
genom de svenska utlandsmyndigheterna och information i utrikes
politiska frågor genom departementets press- och informationsenhet. 
Medlen används för bl.a. stöd till informations- och kulturinsatser, lokala 
kostnader i samband med seminarier, filmverksamhet och andra Sverige
relaterade projekt, personutbyte, utländska journalistbesök och central 
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upphandling av informationsmaterial om Sverige för spridning utomlands. 
Huvuddelen av verksamheten utomlands har förlagts till ett 40-tal länder 
av särskilt intresse för Sverige. Medel ställs även till Svenska institutets 
förfogande för särskilda uppdrag av intresse för Utrikesdepartementet. 

IVA begär ett bidrag på 2 045 000 kr. 

Regeringens överväganden 

Det råder bred enighet om behovet av intensifierade kontakter med 
Europa. lnformationsverksamhet och kulturutbyte har därvid en väsentlig 
roll att spela. 

Till följd av kravet på besparingar i de statliga utgifterna föreslås dock 
att anslaget minskas med 500 000 kr. För att i möjligaste mån bibehålla 
en hög informationsberedskap i den samordnade informations
verksamheten har besparingskravet fördelats proportionellt mellan 
anslagsposterna. 

Samordnad informations
verksamhet 
Bidrag till Ingenjörs
vetenskapsakademien 

Summa 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 

Anslag 1993/94 Beräknad ändring 
1994/95 

13 114 000 - 460 000 

1 140 000 - 40 000 

14 254 000 - 500 000 

till övrig information om Sverige i utlandet för budgetåret 1994/95 
anvisar ett reservationsanslag på 13 754 000 kr. 
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E. Utrikeshandel och exportfrämjande 

E 1. Kommerskollegium 

För innevarande budgetår har ett ramanslag på 47 230 000 kr anvisats för 
Kommerskollegium. I beslut den 1 april 1993 uppdrogs åt Statskontoret 
att utreda frågan om ändrad organisationstillhörighet m.m. för Kommers
kollegiets näringsrättsliga verksamhet. Statskontoret har den 13 oktober 
1993 avlämnat rapporten ( 1993: 30) Kommerskollegiums näringsrättsliga 
verksamhet - ändrad organisationstillhörighet. I avvaktan på att bered
ningen av Statskontorets förslag slutförs föreslår regeringen att anslaget 
förs upp med oförändrat belopp. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
i avvaktan på en särskild proposition i ämnet, till Kommerskollegium 

för budgetåret 1994/95 beräknar ett ramanslag på 47 230 000 kr. 
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Tullpreferenser för Albanien 

Bakgrund och förslag 

Det svenska preferenssystemet, som trädde i kraft den 1 januari 1972, 
innebär tullfrihet vid import från u-länderna av flertalet industrivaror 
samt vissa livsmedel. Undantag har gjorts för varor särskilt utsatta för 
lågpriskonkurrens, t.ex. kläder, handskar och skor. De svenska 
preferenserna avser i stort alla självständiga icke-europeiska u-länder 
samt Bosnien-Hercegovina, Kroatien, tidigare jugoslaviska Republiken 
Makedonien, Slovenien, Cypern och Malta. Dessutom medges 
tullpreferenser för Kina med något snävare varuomfattning än för u
länder i allmänhet. Den 1 februari 1987 infördes tullfrihet för samtliga 
varor vid import från de länder som förklaras som minst utvecklade. 

I 5 § lagen (1987: 1069) om tullfrihet m.m. finns formellt 
bemyndigande för regeringen att medge tullpreferenser för varor från 
utvecklingsländerna. Av prop. 1971:93 (bet. 1971:SkU41, rskr. 
1971:224) framgår att bemyndigandet får utnyttjas för vissa särskilt 
angivna länder och områden och gäller med vissa begränsningar 
beträffande varuområdet. Ytterligare bestämmelser finns i förordningen 
(1987: 1258) om tullfrihet för varor från utvecklingsländerna (ändrad 
senast 1993: 1017). 

Den 14 september 1993 inkom Albanien med en ansökan om att få 
komma i åtnjutande av det svenska preferenssystemet. Albanien, som 
länge ansetts vara det fattigaste landet i Europa, kan rubriceras som ett 
utvecklingsland. Enligt senast tillgänglig statistik uppgick BNP per capita 
år 1989 till ca 1200 USD, vilket är mindre än i åtskilliga av de länder 
som Sverige i dagsläget ger GSP-tullfrihet. Utvecklingen i landet sedan 
1989 torde dessutom ha medfört fallande BNP. 

Frågan om Albanien ska få komma i åtnjutande av tullpreferenser i 
Sverige har remissbehandlats. Yttrande har lämnats av 
Kommerskollegium som inhämtat synpunkter från Generaltullstyrelsen, 
Statens Jordbruksverk, Sveriges Industriförbund, Grossistförbundet 
Svensk Handel, Tekoindustrierna, Kemikontoret och Jemkontoret. 
Kollegiet anför i sitt remissvar att Albanien bör kunna medges GSP
behandling och att den varutäckning som gäller för u-länder i allmänhet 
bör tillämpas. 

Importen från Albanien under åren 1981-1989 uppgick till som mest 
100 miljoner kronor per år. Därefter har importen fallit. År 1992 
uppgick importen till 6 miljoner kronor och har därefter minskat 
ytterligare. Två varor dominerar importen, nämligen ferrokrom och 
krommalm. Båda är tullfria i tulltaxan och berörs således inte av GSP
tullfrihet. I övrigt förekommer begränsad import av bl.a. kläder, frukt 
och grönsaker, verkstadsprodukter, tackjäm och nickel. 

I december 1992 undertecknades en samarbetsdeklaration mellan 
EFTA och Albanien. Vidare kan nämnas att Sverige förklarat sig berett 
att ingå ett investeringssk-yddsavtal med Albanien. 
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Regeringen föreslår an Albanien - som en led i vårt stöd för landet -
inordnas bland de preferensberänigade länderna och områdena i det 
svenska systemet för tullpreferenser till förmån för u-länderna. Därmed 
ansluter sig Sverige till vad som gäller i EG, Finland, Norge, Schweiz 
och Österrike. Regeringen föreslår vidare an den varuomfanning som 
tillämpas för u-länder i allmänhet ska gälla för Albanien. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår an riksdagen 
godkänner an Albanien inordnas bland de preferensberättigade 

länderna och områdena i det svenska systemet för tullpreferenser till 
förmån för u-länder. 
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E 2. Exportfrämjande verksamhet 

1992/93 Utgift 
1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

229 608 111 
187 563 000 
149 785 000 

Reservation 26 781 155 

Under detta anslag beräknas medel för exportfrämjande verksamhet, 
framför allt genom Sveriges Exportråd. Vissa medel står också till 
regeringens disposition för särskilda insatser på det exportfrämjande 
området. 

Sveriges Exportråd 

Sveriges Exportråd är det centrala serviceorganet för exportfrämjande 
åtgärder. Rådets uppgift är att initiera, planera, samordna, marknadsföra 
och genomföra åtgärder för att främja svensk export. Under anslaget 
beräknas medel för den exportfrämjande verksamhet som Sveriges 
Exportråd antingen utför själv eller planerar och leder inom handels
sekreterarorganisationen och inom utrikesrepresentationen. Företagen 
deltar i verksamhetens finansiering dels genom abonnemangsavgifter, 
dels genom medverkan i olika exportaktioner, och dels genom betalning 
för gjorda uppdrag. 

Exportrådets utlandsorganisation består av handelssekreterare, framför 
allt på marknader i Europa. Utrikesrepresentationen är en viktig del av 
Exportrådets utlandsverksamhet. Ett antal ambassader i länder som är 
speciellt intressanta ur exportsynvinkel har särskilda resurser för export
främjande insatser. Rådet har vidare slutit samarbetsavtal med vissa han
delskammare i utlandet. 

Det statliga stödet till den exportfrämjande verksamheten vid Sveriges 
Exportråd grundar sig på bedömningen att det finns samhällsekonomiska 
motiv för fortsatt dylikt stöd (prop. 1991/92:108, bet. 1991/92:NU23, 
rskr. 1991/92:227). De statliga medlen inriktas i första hand på 
upplysnings-, informations- och rådgivningsverksamhet. Övriga 
aktiviteter finansieras i princip genom avgifter från företagen, men 
statligt stöd kan vara befogat i vissa fall. Detta gäller främst insatser för 
att utveckla exportoerfarna, framför allt mindre och medelstora företags 
export, insatser för att främja export till svårbearbetade eller avlägsna 
men lovande marknader, samt större manifestationer med inriktning på 
svenskt näringsliv eller svensk industri efter samråd med Utrikes
departementet. 

Mot bakgrund av bl.a. det mer preciserade statliga uppdraget till 
Exportrådet har riksdagen ställt sig bakom bedömningen att anslaget till 
exportfrämjande i fast penningvärde bör halveras under en treårsperiod 
jämfört med anslagsnivån budgetåret 1991192. 

Sveriges Exportråd har lämnat en kortfattad anslagsframställning för 
budgetåret 1994/95. Budgetförslaget är baserat bl.a. på sedvanlig prisom
räkning av innevarande års anslag samt på en neddragning i enlighet med 
det nämnda ställningstagandet. Budgetförslaget för budgetåret 1994/95 
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uppgår till 150 500 000 kr. Detta belopp avser anslagsposten 1 
exportfrämjande åtgärder. 

Regeringens överväganden 

Genom rikdagens beslut år 1992 har grunden lagts för ett fortsatt 
engagemang från statens sida i Sveriges Exportråd. Samtidigt har stats
makternas syn på inriktningen av Exportrådets verksamhet preciserats 
och en avsevärd neddragning förutskickats av det statliga anslaget. 

Inom Exportrådet pågår ett målmedvetet arbete med att anpassa 
verksamheten och organisationen till de förändrade förutsättningarna. Ett 
omfattande besparingsarbete har givit viktiga resultat och företags
intäkterna i verksamheten har ökat. 

De förändrade förutsättningarna har lett till att Exportrådet särskilt 
sökt utveckla den intäktsgenererande uppdragsverksamheten och organisa
tionens roll som exportkonsult. Regeringen vill härvid erinra om bedöm
ningen i prop. 1991/92:108 att det av principiella skäl inte finns något 
intresse för staten att via Exportrådet bedriva sådan uppdrags- och 
konsultverksamhet som lika väl skulle kunna omhändertas av privata 
företag och sammanslutningar. Samtidigt har bedömningen gjorts att viss 
uppdragsverksamhet är ett naturligt och värdefullt komplement till rådets 
grundläggande uppgift, nämligen att tillhandahålla exportservice. 

Exportrådets två huvudmän, staten och Sveriges allmänna export
förening, har uttalat att Exportrådet bör ägna uppmärksamhet åt en tydlig 
definition av det tjänsteutbud som skall prioriteras i ljuset av de mål och 
uppgifter som har lagts fast i avtalet dem emellan. Regeringen har erfarit 
att ett arbete har inletts inom Exportrådet som bl.a. syftar till just detta. 

Utvecklingen inom Exportrådet har lett till att mål, prioriteringar, 
resultat och uppföljning vad gäller användningen av det statliga anslaget 
är av särskild betydelse. Regeringen erinrar om att de två huvudmännen 
har uttalat att det för närvarande inte finns någon anledning att ändra de 
prioriteringar av ändamålen för det statliga anslaget som gjordes i prop. 
1991/92:108 men att behovet av en ytterligare precisering inte kan 
uteslutas på sikt. 

Exportrådets utlandsorganisation bör ses över kontinuerligt i ljuset av 
förändrade omständigheter och prioriteringar. Utrikesrepresentationen bör 
ge exportfrämjande en större tyngd för att effektivt och kompetent 
fungera som Exportrådets utlandsorganisation i länder som saknar 
handelssekreterare eller samarbetsavtal med handelskammare. Enligt 
regeringens mening finns goda skäl för Exportrådet att eftersträva ett 
utökat samarbete med handelskammare utomlands. 

De två huvudmännen för Exportrådet har under året haft diskussioner 
om Exportrådets uppgifter, verksamhet och prioriteringar på längre sikt. 
Därvid kan konstateras att huvudmännen är överens om att Exportrådet 
har en viktig roll att spela som centralt serviceorgan för exportfrämjande 
åtgärder och att det delade huvudmannaskapet skall bibehållas. Huvud
männen har också i dessa diskussioner framhållit att den nuvarande verk
samhetens inriktning utgör en god grund för Exportrådets verksamhet 
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även på sikt. 
Behovet av anslagsmedel till exportfrämjande åtgärder inom Sveriges 

Exportråd beräknas till totalt 132 500 000 kr budgetåret 1994/95. Hänsyn 
har därvid tagits till neddragning i enlighet med vad som förutskickades 
våren 1992. 

Fortsatt behov föreligger av vissa medel till regeringens disposition för 
exportfrämjande verksamhet. Här avses bl.a. medel för att täcka kostna
derna för att infria tidigare gjorda åtaganden om stöd till svensk projekt
export och konsultstöd. Dessa garantiverksamheter upphörde den 1 juli 
1992 men åtaganden ligger kvar under flera år. Vidare avses finansiering 
av vissa utredningar och studier rörande handelspolitik och handels
främjande, samt specifika exportfrämjande insatser. Medelsbehovet upp
skattas till totalt 17 285 000 kr för dessa åtgärder. Hänsyn har tagits till 
viss neddragning av anslaget i enlighet med vad som beslutades våren 
1992. Därutöver kan tillgängliga reservationsmedel under anslaget också 
användas för konkreta insatser efter särskild prövning av regeringen. 

För budgetåret 1994/95 uppgår medelsbehovet till totalt 149 785 000 
kr. 

1. Exportfräm-
jande åtgärder 

2. Till 
regeringens 
disposition 

Summa anslag 

Anslag 
1993/94 

162 000 000 

25 563 000 

187 563 000 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 

Beräknad 
ändring 
1994195 

-29 500 000 

- 8 278 000 

- 37 778 000 

Förslag 
1994195 

132 500 000 

17 285 000 

149 785 000 

till Exportfrämjande verksamhet för budgetåret 1994/95 anvisar ett 
reservationsanslag på 149 785 000 kr. 

E 3. Exportkreditnämnden, täckande av vissa utgifter för 
skadeersättningar 

1992/93 Utgift 
1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

369 864 7341 

1 000 
1 000 

1 Hela beloppet hänför sig till utgifter under budgetåret 1992/93. Av detta avser 
63 miljoner kronor ersättning till EKN för skuldnedskrivni~ på Egypten. 
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Exportkreditnämnden (EKN) har till uppgift att genom utfärdande av 
garantier främja svensk export. Garantin utgör en försäkring mot vissa 
förluster i samband med export och 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 en LT-system (Long Term) i vilket särskild 
vikt läggs vid det svenska samhällsintresset. Anslaget används för att ge 
EKN kompensation för den ränta nämnden betalar för sin upplåning 
avseende den gamla verksamheten (garantier utfärdade före den 1 juli 
1990), för att ge EKN ersättning för skuldnedskrivningar och för att 
nämnden skall kunna fullgöra de förpliktelser den iklätt sig på statens 
vägnar. 

Exportkreditnämnden 

EKN har med skrivelser den 14 oktober och den 12 november 1993 
inkommit med underlag för en bedömning av verksamhetens omfattning 
och inriktning. 

Ramar för EKN-garantier 

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 beslutat att EKN:s garantiåtaganden kan uppgå till samma 
belopp. Utöver ramen för exportkreditgarantier finns en särskild ram för 
investeringsgarantier på 2 000 miljoner kronor. Ramutnyttjandet uppgick 
den 30 juni 1993 till ca 16 400 miljoner kronor för n-garantier och till 
ca 30 000 miljoner kronor för LT-garantier. 

För n-garantier föreslår EKN att den av riksdagen fastställda ramen 
höjs från 25 000 miljoner kronor till 30 000 miljoner kronor. För LT
garantier föreslås en höjning från 45 000 miljoner kronor till 60 000 
miljoner kronor. Av dessa belopp föreslår EKN att regeringen 
bemyndigar nämnden att även fortsättningsvis disponera 25 000 miljoner 
kronor för n-garantier och 45 000 miljoner kronor för LT-garantier. 
EKN föreslår oförändrade ramar för investeringsgarantier. 

Förslaget om höjningar av ramarna motiveras av att ett ökat behov av 
exportkreditgarantier kan förutses, samt att den förändrade kronkursen 
i praktiken inneburit att det befintliga utrymmet minskat. 

EKN och det europeiska integrationssamarbetet 

EKN fortsätter att bevaka utvecklingen inom EG i syfte att bedöma vilka 
krav på förändringar i EKN:s verksamhet som kan ställas efter EES
avtalets ikraftträdande respektive vid medlemskap i EU. Kommissionen 
arbetar på ett förslag innebärande att medlemsstatema skall uppmanas att 
ändra sina konkurrensutsatta exportkreditförsäkringssystem så an de i 
konkurrenshänseende jämställs med privat verksamhet. Enligt kom-

Prop. 1993/94:100 
Bilaga 4 

216 



missionen bör begreppet konkurrensutsatt område definieras utifrån vad 
som kan återförsäkras på den privata marknaden. EG:s beslut i frågan 
kan komma tidigast under första halvåret 1994. Efter publicering av 
beslutet har medlemsstaterna ett år på sig att ändra sina system. EKN har 
genom en omorganisation förberett sig för ändrade regler. EG:s regler 
om konkurrensutsatt verksamhet får effekt i Sverige genom EES-avtalet. 

Arbetet med att harmonisera den icke konkurrensutsatta verksamheten 
fortsätter i EG. Harmoniseringsreglerna för medellång och lång garanti
givning får dock inte någon direkt effekt på EFTA-länderna genom EES
avtalet, då detta avtal inte omfattar den gemensamma handelspolitiken. 

/nJernationell harmonisering av premier och EKN:s premier 

EKN följer, i enlighet med statsmakternas uppdrag, utvecklingen inom 
EG och i andra länder samt deltar aktivt i arbetet inom OECD. I OECD 
har premiefrågan ägnats kraftigt ökad uppmärksamhet under de senaste 
två åren. I november 1992 inrättades en särskild arbetsgrupp under 
OECD:s exportkreditgrupp i vilken EKN varit representerad. Institutens 
premienivåer jämförs och man undersöker vad skillnaderna beror på samt 
vilka möjligheter som finns att minska skillnaderna. EKN tillhör, enligt 
de studier som gjorts, de institut som kraftigast differentierar sina 
premier efter landrisk. EKN:s premier ligger lägre än genomsnittet för 
OECD-ländernas garantiinstitut när det gäller exportmarknader med god 
kreditvärdighet. På högriskmarknader är EKN:s premier högre - i vissa 
fall väsentligt högre - än genomsnittet inom OECD. Undersökningen 
visar dock även att EKN är öppen för garantigivning på fler högrisk
marknader än de flesta andra institut. 

Arbetsgruppen har lyft fram två grundprinciper för premiesättning, 
nämligen att premierna bör vara riskavspeglande och att de bör leda till 
kostnadstäckning i garantisystemen. Dessa principer överensstämmer med 
de riktlinjer som gäller för EKN:s verksamhet. Diskussionerna tyder på 
att det finns ett betydande intresse i de flesta av OECD-länderna för att 
åstadkomma en mer likartad premiesättning på basis av de nämnda två 
grundprinciperna. 

Skuldlättnadsåtgärder 

EKN har som resultat av omförhandlingar inom ramen för Parisklubben 
enligt de s.k. Torontovillkoren skrivit av ca 50 miljoner kronor. 
Villkoren har förbättrats och medger sedan december 1991 50 % 
skuldlättnad av det omförhandlade beloppet och 23 års återbetalningstid. 
Hittills har Parisklubben träffat sådana multilaterala överenskommelser 
med sex länder där EKN-garanterade fordringar ingår. Fordrings
eftergifterna i de bilaterala avtalen, vilka beräknas slutas under verksam
hetsåret 1993/94. uppgår till ca 85 miljoner kronor. En tredjedel av dessa 
eftergifter finansieras med biståndsmedel. EKN hade per den 30 juni 
1993 fordringar på de fattigaste och mest skuldtyngda länderna 
uppgående till ca 1 miljard kronor. Tillämpningen av de aktuella omför-
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handlingsvillkoren och eventuella skuldlättnader för de lägre medelin
komstländerna kan komma att innebära betydande fordringseftergifter för 
EKN. 

För Egypten och Polen kommer EKN i ett första steg under de 
skuldlättnadsavtal, som träffades i Parisklubben under våren 1991, att 
skriva av 68 respektive 630 miljoner kronor. Avskrivningar i de 
avslutande stegen under skuldlättnadsavtalen uppgår till ytterligare ca 360 
respektive 1 200 miljoner kronor. Totalt skulle därmed avseende Egypten 
skrivas av ca 430 miljoner kronor och avseende Polen 1 830 miljoner 
kronor. EKN har över statsbudgeten beviljats medel för att amortera ned 
krediten hos Riksgäldskontoret som en kompensation för det första 
stegets avskrivning, 63 miljoner kronor avseende Egypten och 464 
miljoner kronor avseende Polen. För de avslutande stegen uppgår 
ersättningen enligt prop. 1991192: 100 bilaga 4 till 42 respektive 310 
miljoner kronor. 

I skuldkonsolideringsavtal med Parisklubbsländer skrivs ofta in en 
klausul om skuldkonvertering. Metoden att omvandla fordringar till 
varor, bistånd eller exempelvis aktieinnehav är ett sätt för skuldlandet att 
slippa betala en del av sin utlandsskuld i hårdvaluta. Fordrings
omvandling kan vara ett sätt för EKN att helt bli av med mindre avtal 
som annars blir förhållandevis dyra att administrera. Skuldomvand
lingsavtal kan också vara aktuella för icke Parisklubbsländer. 

Prognoser och bedömningar av verksamhetens resultat 

EKN redovisar i sin skrivelse till regeringen prognoser för det 
kassamässiga resultatet under verksamhetsåren 1993/94-1995/96 och 
bedömningar av det ackumulerade riskvärderade resultatet enligt tre 
alternativ - normal, optimistisk och pessimistisk. 

För den gamla verksamheten pekar prognoserna enligt normal
alternativet mot kassamässiga överskott om ca 400 miljoner kronor under 
budgetåret 1993/94, följt av underskott om ca 500 miljoner kronor 
budgetåret 1994/95 och ca 250 miljoner kronor budgetåret 1995/96. I 
beloppet för budgetåret 1993/94 har dock inräknats en beräknad ersätt
ning från statsbudgeten för skuldavskrivning m.m. om totalt ca 430 
miljoner kronor. Det pessimistiska alternativet vad gäller det kassa
mässiga resultatet innebär i stort sett balanserat resultat för budgetåret 
1993/94, men därefter mycket stora underskott på nära 2 miljarder 
kronor per år. Underskotten hänför sig till ett fåtal länder där EKN har 
stora utestående garantiengagemang eller fordringar. Det optimistiska 
alternativet visar tvärtom möjligheten till överskott under vart och ett av 
de tre åren, sammanlagt 1,3 miljarder kronor. 

I bedömningarna av det ackumulerade riskvärderade resultatet pekar 
EKN:s normalalternativ mot ett slutresultat nära noll för den gamla 
verksamheten. Det pessimistiska alternativet innebär en förlust om nära 
7 miljarder kronor, medan det optimistiska alternativet ger ett slutligt 
överskott på nära 4 miljarder kronor. 

För att erhålla en rättvisande bild av statens totala kostnader för EKN 
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bör även hittills uppkomna kostnader för räntekompensation för delar av Prop. 1993/94: 100 
EKN:s upplåning, skadekostnader för vissa av regeringen beslutade Bilaga 4 
garantier, ersättning för skuldnedskrivningar och betalningsbalansstöd till 
vissa gäldenärsländer redovisas. Per den 30 juni 1993 uppgick dessa 
totalt till 2,9 miljarder kronor. 

Prognoserna för den nya verksamheten pekar enligt EKN:s 
nonnalalternativ mot kassamässiga överskott på ca 200 miljoner kronor 
för vart och ett av de tre kommande åren, sammanlagt ca 700 miljoner 
kronor. Det pessimistiska alternativet innebär kassamässigt underskott på 
drygt 900 miljoner kronor under treårsperioden, medan det optimistiska 
alternativet ger ett lika stort överskott. Det riskvärderade resultatet för 
den nya verksamheten innebär enligt normalalternativet att det hittills 
uppbyggda kassamässiga överskottet i stort sett balanserar förlustriskerna. 

I en särskild skrivelse till regeringen den 12 november 1993 har EKN 
påtalat vissa prognosförändringar som kan påverka det kassamässiga 
resultatet för nya verksamheten på ett negativt sätt. 

Finansieringen av verksamheten 

EKN föreslår att nämndens kredit hos Riksgäldskontoret för den gamla 
garantiverksamheten förblir oförändrad, dvs. 3 700 miljoner kronor. 
EKN föreslår vidare att lånerätten i utländsk valuta även för budgetåret 
1994/95 blir 1 000 miljoner kronor i utländsk valuta. 

För den nya verksamheten föreslår EKN i skrivelse till regeringen 12 
november 1993 att den rörliga krediten hos Riksgäldskontoret ökas till 
1 400 miljoner kronor. AnJedningen är stora oväntade skadeutbetalningar 
avseende vissa länder. Av samma skäl begär regeringen i tilläggsbudget 
för budgetåret 1993/94 en ökning från 200 till 1000 miljoner kronor. 
Lånerätten i utländsk valuta föreslås även fortsättningsvis uppgå till 200 
miljoner kronor. 

Nämnden föreslår att ytterligare finansieringsbehov täcks via anlaget 
E 3. Exportkreditnämnden, täckande av vissa utgifter för skadeersätt
ningar, om det skulle visa sig att den föreslagna upplåningsrätten inte 
skulle vara till fyllest. 

EKN föreslår slutligen att nämnden, i likhet med de tre föregående 
budgetåren, får räntekompensation för hela sin upplåning under den 
gamla verksamheten. Kostnaderna för detta under budgetåret 1994/95 
beräknas uppgå till 270 miljoner kronor. Beloppet kan komma att 
reduceras om EKN erhåller medel för att amortera den rörliga krediten 
som ersättning för skuldnedskrivningar. 

Regeringens överväganden 

Regeringen delar EKN:s bedömning att de av riksdagen fastställda 
ramarna för exportkreditgarantiverksamheten bör utökas och att de 
belopp regeringen bemyndigar EKN att disponera tills vidare kan förbli 
oförändrade. Regeringen delar även EKN:s bedömning vad gäller de 
rörliga krediterna hos Riksgäldskontoret och upplåningsbehovet i utländsk 
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valuta. 
I prop. 1989/90:44 anförde regeringen bl.a. att EKN:s garantiverk

samhet borde bedrivas med målet att den skall gå ihop, för LT-systemet 
på sikt. Regeringen ansåg också att EKN skulle eftersträva en god 
riskspridning. Riksdagen biföll regeringens förslag (bet. 1989/90:NU19, 
rskr. 1989/90: 153). 

Erfarenheterna sedan år 1990 visar att den svenska kreditfinansierade 
exporten till u-länder och företagens efterfrågan på statliga 
exportkreditgarantier tenderar att koncentreras till ett fåtal länder, i 
synnerhet vad avser krediter med lång löptid. Detta försvårar 
möjligheterna att uppnå en god riskspridning i engagemanget, och det 
innebär en ytterligare osäkerhet om LT-garantigivningen kan gå ihop på 
sikt. 

Regeringen understryker vikten av att EKN eftersträvar en god 
riskspridning i sitt engagemang. Detta bör dock inte utesluta att stora 
engagemang kan accepteras på länder som bedöms ha god och bestående 
kreditvärdighet, om särskilda skäl föreligger. 

Skllldlättnader inom ramen för Parisklubben kan medföra avsevärd 
minskning av utestående fordringars nominella belopp. Regeringen delar 
EKN:s uppfattning att nämnden på lämpligt sätt bör ersättas för detta. 

Regeringen anser att EKN bör få räntekompensation för hela sin 
upplåning under den gamla verksamheten. 

Utvecklingen inom EG på exportkreditområdet är av stor betydelse för 
Sverige bl.a. till följd av BES-avtalet. Det är angeläget att EKN noga 
följer denna utveckling och att nämnden då så anses lämpligt förbereder 
nödvändiga anpassningsåtgärder. 

Det internationella samarbetet på exportkreditområdet är av stor 
betydelse mot bakgrund av vikten av att svenska exportföretag kan 
erbjudas samma villkor som konkurrenterna. EKN har spelat, och spelar, 
en framträdande roll i detta arbete, både inom OECD och Bero-unionen. 
Av särskild betydelse är det för svenskt vidkommande att verka på
drivande när det gäller harmonisering av garantiinstitutens verksamhet 
vad gäller premier och kostnadstäckning. 

En redovisning av verksamheten inom den särskilda exportkredit
garantiramen för de baltiska länderna och Ryssland, vilken administeras 
av EKN, lämnas under anslaget G 2. Täckande av eventuella förluster 
i anledning av statliga garantier till länder i Central- och Östeuropa. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
I . medger att staten åtar sig betalningsansvar i form av statsgaranti 

till ett belopp av 30 000 000 000 kr för n-garantier och 60 000 000 000 
kr för LT-garantier, 

2. medger att staten åtar sig betalningsansvar i form av statsgaranti 
för investeringar i utlandet till ett belopp av högst 2 000 000 000 kr, 

3. godkänner att den rörliga krediten som ställs till EKN:s förfogande 
hos Riksgäldskontoret får uppgå till 3 700 000 000 kr för den gamla 
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verksamheten och till 1 400 000 000 kr för den nya verksamheten, 
4. godkänner an EKN:s upplåning i utländsk valuta får uppgå till 

motvärdet av 1 000 000 000 kr för den gamla verksamheten och 
motvärdet av 200 000 000 kr för den nya verksamheten, 

5. godkänner vad regeringen har uttalat rörande riskspridning i 
EKN: s engagemang, 

6. till Exponkreditnämnden, täckande av vissa utgifter för skade
ersättningar under budgetåret 1994/95 anvisar en förslagsanslag på 
1 000 kr. 

E 4. Krigsmaterielinspektionen 

1992/93 Utgift 
1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

46 746 
4 424 000 
5 084 000 

Krigsmaterielinspektionen (KMI) 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 Jagen (1991:341) om förbud mot 
utförsel av vissa produkter som kan användas i massförstörelsesyfte 
m.m. Denna verksamhet finansieras dock inte över detta anslag. 

KMI har två nämnder till sin förfogande, nämligen det tekniskt
vetenskapliga rådet, som bistår krigsmaterielinspektören vid bedöm
ningen av frågor om avgränsning mellan civil och militär materiel, och 
den parlamentariskt sammansatta rådgivande nämnden för krigsmateriel
exportfrågor, som inrättats för an främja en ökad insyn och samråd i 
frågor som rör krigsmaterielexport. 

Kostnaderna för verksamheten, exkl. nämnderna, täcks av avgifter, 
som redovisas mot särskild inkomsttitel på statsbudgeten. Avgifter från 
tillverkare av krigsmateriel beräknas i förhållande till levererat värde 
och tas ut i slutet av budgetåret. Avgifter för tillstånd an utföra krigs
materiel ur riket erläggs av exportörer, som inte har tillverknings
tillstånd. 

För budgetåret 1993/94 har regeringen medgivit undantag för KMI 
från reglerna i kapitalförsörjningsförordningen (1992:406) om räntekonto 
med kredit i Riksgäldskontoret och om lån för investeringar i anlägg
ningstillgångar för förvaltningsändamål. Vidare gäller an KMI inte skall 
tillämpa förordningen ( 1993: 134) om myndigheters årsredovisning och 
anslagsframställning. 

Krigsmaterielinspektionen 

I en intern promemoria, daterad den 31 augusti 1993, har KMI 
sammanställt anslagsredovisning för budgetåret 1992/93, övriga upp
gifter avseende kalenderåret 1992 samt förslag avseende anslags- och 
investeringsbehov för budgetåret 1994/95. 

Av anslagsredovisningen framgår att KMI:s kostnader uppgick till 

Prop. 1993/94: 100 
Bilaga 4 

221 



sammanlagt 4 111 545 kr budgetåret 1992/93. Kostnaderna för de 
rådgivande nämnderna uppgick till 46 746 kr. 

Under kalenderåret 1992 behandlade inspektionen 1 452 ansökningar 
om utförsel. Värdet av under år 1992 givna utförseltillstånd uppgick till 
3 360 miljoner kronor. Den faktiska utförseln av krigsmateriel under 
året uppgick till 2 753 miljoner kronor. Vid årsskiftet 1992/93 hade 170 
enskilda tillverkare regeringens tillstånd att tillverka krigsmateriel. 

Inför budgetåret 1994/95 föreslår KMI en ökning av anslaget med 
510 000 kr för anskaffning av viss ADB-utrustning. 

Regeringens överväganden 

Sammanfattning: 

Resurser: 

Ramanslag 1994/95 5 084 000 kr 

Övrigt: 

Anslaget har räknats upp med 510 000 kr för viss ADB-utrustning, 
som avses anskaffas under budgetåret 1993/94. Pris- och löneom
räkning m.m. har beräknats till 150 000 kr. Av anslagsbeloppet 
avser 104 000 kr kostnader för de rådgivande nämnderna. 

Slutsatser 

Krigsmaterielinspektionen är undantagen från bestämmelserna om 
årsredovisning och anslagsframställning. Följaktligen redovisar 
regeringen inte heller någon bedömning av verksamhetens resultat. Den 
interna anslagsredovisning m.m. som har upprättats utgör dock 
tillräckligt underlag för regeringens ställningstagande angående anslags
behovet. 

KMI kommer fr.o.m. budgetåret 1994/95 att omfattas av reglerna om 
generell räntebeläggning av statliga medelsflöden. Inspektionen kommer 
därför att tilldelas ett räntekonto med kredit i Riksgäldskontoret. Medlen 
under anslaget kommer att föras till detta konto. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Krigsmaterielinspektionen för budgetåret 1994/95 anvisar ett 

ramanslag på 5 084 000 kr. 
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E 5. Bidrag till Stiftelsen Östekonomiska Institutet 

1992/93 Utgift 
1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

2 250 000 
2 250 000 
2 500 000 

Stiftelsen Östekonomiska Institutet bildades år 1989 sedan avtal träffats 
mellan staten och ett antal intressenter från näringslivet. Stiftelsen har 
som syfte att främja kunnandet i Sverige om de ekonomiska förhållande
na i Central- och Östeuropa och OSS-området. 

Genom nyssnämnda avtal åtar sig staten liksom övriga stiftare att 
lämna årliga bidrag för att täcka stiftelsens kostnader. Därmed ges 
garanti för stabilitet och långsiktighet i verksamheten. Bidraget skall (i 
1989 års penningvärde) enligt avtalet uppgå till 2 miljoner kronor årligen 
från vardera staten och näringslivet. Beloppet räknas upp med hänsyn till 
pris- och löneutvecklingen. 

För budgetåret 1994/95 föreslås att statens bidrag ökar till 2 500 000 
kr vilket är något högre än det belopp som skulle utgå enbart på basis av 
den sedvanliga uppräkningen. För de därefter följande fyra budgetåren 
bör samma belopp anslås som dock bör räknas upp med hänsyn till pris
och löneutvecklingen. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Bidrag till Stiftelsen Östekonomiska Institutet för budgetåret 

1994/95 anvisar ett anslag på 2 500 000 kr. 

E 6. Medel för översättning av EG:s regelverk 

1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

16 500 000 
11500000 

Regeringen beslutade den 18 januari 1990 att tillsätta en delegation för 
att svara för översättning av bl.a. det regelverk som avsågs omfattas av 
EES-avtalet. Sedermera har delegationen fått i uppdrag att översätta 
samtliga BES-relevanta texter fram till avtalets ikraftträdande. 

Regeringen beslutade vidare den 25 juni 1992 att uppdra åt Delega
tionen för översättning av EG:s regelverk att, utöver de uppgifter som 
tilldelats delegationen tidigare, svara för översättningen av de EG
rättsakter som aktualiseras vid ett svenskt medlemskap. Den tillkom
mande textmassan uppskattades till minst 40 000 sidor i de europeiska 
gemenskapernas tidning. Totalkostnaden uppskattades utifrån då före
liggande underlag till ca 50 miljoner kronor över de tre budgetåren 
1992/93-1994/95 (anslaget E 2. Exportfrämjande verksamhet belastades 
det första budgetåret). 

15 Riksdagen 1993194. I sam/. Nr 100 Bilaga./ 
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Arbetet bedrivs under mycket stark tidspress, eftersom hela textmassan 
- uppskattningsvis ca 44 000 sidor - måste vara översatt och granskad 
i Sverige till oktober/november 1994 för att kunna underkastas slutligt 
formellt godkännande i Bryssel före den 1 januari 1995. Resursbehovet 
uppskattas mot denna bakgrund till totalt 70 miljoner kronor. 

Regeringen anser det vara av stor vikt att delegationen ges sådana 
resurser att den kan slutföra sitt arbete inom den givna tidsramen. 
Regeringen har därför i tilläggsbudget för innevarande budgetår föreslagit 
att ytterligare 20 miljoner kronor ställs till delegationens förfogande. Ett 
belopp om 11,5 miljoner kronor bör ställas till förfogande för budgetåret 
1994/95. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Medel för översättning av EG:s regelverk för budgetåret 1994/95 

anvisar ett reservationsanslag på 11 500 000 kr. 

E 7. Kostnader för statsstödd exportkreditgivning genom AB 
Svensk Exportkredit 

1992/93 Utgift 65 536 6051 

1993/94 Anslag 1 0001 

1994/95 Förslag 1 000 

1 Tidigare redovisat under tolfte huvudtiteln anslaget C 1. 

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 samt 1990. Systemet innebär att SEK har givits 
möjlighet att finansiera exportkrediter till villkor som överensstämmer 
med internationellt överenskomna regler. Detta kan leda till att utlånings
räntorna 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 verk
samhet och redovisar en särskild balansräkning för denna kreditgivning. 

Villkoren för krediterna står i överensstämmelse med den överens
kommelse om begränsning av statligt stöd vid exportkreditgivning som 
Sverige har biträtt, den s.k. consensusöverenskommelsen inom OECD. 
Pågående förhandlingar om ändringar i denna överenskommelse kommer 
sannolikt att leda till att villkoren för de statsstödda krediterna ytterligare 
marknadsanpassas. 

På grund av anpassningen till marknadsmässiga räntor för de stats
stödda krediterna minskar statens kostnader. Enligt SEK:s beräkningar 
bör kreditgivningen för budgetåret 1994/95 ge ett överskott. Överskott 
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inbetalas till staten. Svängningar kan dock förekomma på grund av Prop. 1993/94:100 
förändringar i valutakurser och räntor, varvid nya underskott kan upp- Bilaga 4 
komma. 

SEK har i skrivelse till regeringen hemställt om att förordningen 
(1981:665) om exportkreditfinansiering med statligt stöd anpassas till 
förordningen om exportkreditgaranti. Förslaget innebär att samma villkor 
för exponkreditfinansiering av utländska varor skall gälla som för export
kreditgarami avseende sådana varor. Regeringen har i propositionen 
1980/81: 130 behandlat frågan. Sedan juli 1992 tillämpar EKN nya 
ursprungsregler. SEK och EKN stöder ofta samma exportaffärer. 
Regeringen ser det som angeläget att anpassa SEK:s regelverk till 
EKN:s. 

Regeringens överväganden 

SEK-systemet för statsstöd till finansiering av kapitalvaruexporten 
infördes för att möta andra länders kraftiga subventioner av deras 
kapitalvaruexport genom exportkrediter. Anpassningen av minimiränte
satserna till marknadsräntorna innebär att subventionsinslaget i nya 
krediter i stort sett har upphört. 

SEK har i allt högre grad inriktat sig på att erbjuda krediter utan 
statsstöd genom att expandera den marknadsmässiga verksamheten. 
Regeringen ser positivt på en sådan återgång till marknadsmässiga 
exportkrediter. 

Möjligheterna att lämna statsstödda krediter för export kan dock i vissa 
fall vara utslagsgivande för svenska företags möjligheter att erhålla order 
på vissa slag av projekt och på kapitalvaror. 

Regeringen anser att SEK därvidlag skall ha möjlighet att lämna 
krediter med villkor som motsvarar vad företag i konkurrentländerna kan 
erhålla. 

Verksamheten kan för budgetåret 1994/95 komma att ge ett överskott. 
Beräkningen av utfallet är dock osäker. Anslaget bör därför föras upp 
med ett formellt belopp av 1 000 kr. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
1. godkänner att AB Svensk Exportkredit tillämpar samma 

usprungsregler som Exportkreditnämnden, 
2. till Kostnader för statsstödd exportkreditgivning genom AB Svensk 

Exportkredit för budgetåret 1994/95 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 
kr. 
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E 8. Kostnader för statsstödd exportkreditgivning avseende 
export av fartyg m.m. 

1992/93 Utgift 
1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

10 848 7421 

1 0001 

1 000 

1 Tidigare redovisat under tolfte huvudtiteln anslaget C 2. 

Under detta anslag redovisas kostnader för räntestöd till finansiering av 
export av fartyg. Enligt tidigare riksdagsbeslut upphörde denna stödform 
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 helt uteslutas. Anslaget 
bör därför föras upp med ett formellt belopp av 1 000 kr. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Kostnader för statsstödd exportkreditgivning avseende export av 

fartyg m.m. för budgetåret 1994/95 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 
kr. 

E 9. Ersättning för extra kostnader för förmånlig kredit
givning till u-länder 

1992/93 Utgift 90 550 4421 

1993/94 Anslag 55 000 0001 

1994/95 Förslag 50 000 000 

1 Tidigare redovisat under tolfte huvudtiteln anslaget C 3. 

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 den 1 januari 1985. Detta anslag belastas endast med 
kostnader för åtaganden som har gjorts intill utgången av år 1984. 
Kostnaderna kommer successivt att minska. Kostnadsberäkningen bygger 
på en bedömning som AB Svensk Exportkredit har redovisat. Regeringen 
beräknar kostnaderna för budgetåret 1994/95 till 50 000 000 kr. 
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Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Ersättning för extra kostnader för förmånlig kreditgivning till 

u-länder för budgetåret 1994/95 anvisar ett förslagsanslag 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 
området 

1992/93 Utgift 
1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

5 737 3821 

2 511 000 
2511000 

Reservation 42 990 

1 Det tidigare anslaget F 1, som t.o.m. 1992/93 benämndes Utredningar inom det 
nedrustnings- och säkerhetspolitiska området, delades fr.o.m. innevarande budgetår 
på två anslag, dels F 1. Utredningar och andra insatser på det utrikespolitiska 
området, dels F 6. Forskningsverksamhet av särskild utrikes- och säkerhetspolitisk 
betydelse. 

Anslaget fungerar som ett värdefullt och flexibelt instrument för att 
möjliggöra stöd till seminarier, utredningar, studier, publikationer, besök 
m.m. av utrikespolitisk betydelse. Under detta anslag finansieras också 
en säkerhetspolitisk rådgivare på departementet. 

Under budgetåret 1992/93 anslogs medel bl.a. till Försvarets forsk
ningsanstalt (FOA) för ett särskilt ESK-uppdrag. Vidare lämnades bidrag 
till institutet för öst-väst-studier i Haag och till Raoul Wallenberg
institutet i Lund syftande till att stärka förståelsen för ett demokratiskt 
beslutsfattande i Central- och Östeuropa. Medel anslogs också för 
anordnandet av en konferens om preventiv diplomati i samverkan mellan 
UD och Utrikespolitiska Institutet (UI) samt till konsultuppdrag för UD:s 

räkning rörande icke-spridning avseende massförstörelsevapen. 
Under budgetåret 1993/94 har anslaget hittills utnyttjats bl.a. för 

bidrag till FN för ett seminarium om fredsfrämjande verksamhet och en 
FN-studie om hur forskare inom den militärindustriella sektorn i f.d. 
Sovjetunionen skall kunna utnyttjas i civil produktion. 

Anslaget ger möjlighet att stödja ett flertal projekt av betydande 
utrikespolitiskt intresse. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Utredningar och andra insatser på det utrikespolitiska området för 

budgetåret 1994/95 anvisar ett reservationsanslag på 2 511 000 kr. 
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F 2. Information och studier om säkerhetspolitik och 
fredsfrämjande utveckling 

1992/93 Utgift 
1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

26 191 315 
20 000 000 
10 000 0001 

Rerservation 2 179 310 

1 Utöver detta anslag föreslås dessutom att drygt 3 miljoner kronor från 
Fredslotteriet, Svenska Penninglotteriets AB disponeras för detta ändamål enligt 
vad som anges nedan. 

Målsättningen med anslaget är att stimulera information och studier om 
fred, nedrustning och fredsfrämjande utveckling. Från anslaget beviljas 
bidrag för freds- och nedrustningssträvanden i form av organisations- och 
projektbidrag till enskilda organisationer och stiftelser som bedriver 
informationsverksamhet och opinionsbildning om säkerhetspolitik och 
fredsfrämjande utveckling. Begreppet säkerhetspolitik innefattar här 
etniska, ekonomiska, sociala och ekologiska faktorer. 

Bidrag lämnas under anslaget även för kontakter med organisationer 
och institutioner i Estland, Lettland, Litauen, Ryssland och Polen i syfte 
att stärka kunskaper om säkerhetspolitik, fred, nedrustning, demokrati
sering och ekonomisk utveckling i dessa länder. 

Stödet skall främja verksamhet som är av allmänt intresse och som har 
en god spridningseffekt. 

Efter den översyn av anslaget som företagits av Utrikesdepartementet 
år 1992 fattade regeringen beslut om en ny förordning för anslaget, 
vilken trädde i kraft den 1 september 1993. Förordningen innebär bl.a. 
att regeringen fortsättningsvis fattar beslut om såväl organisationsbidrag 
som projektstöd. Genom förordningen har vidare väsentligt skärpta krav 
införts vad gäller redovisning av erhållna bidrag. 

Regeringen tillsatte i september 1993 en ny beredningsgrupp med sju 
ledamöter, representerande såväl föreningsliv som massmedia och 
sakkunskap på det säkerhetspolitiska området. Gruppen har till uppgift 
att inför regeringens beslut avge rekommendationer om såväl projekt
som organisationsbidrag som beviljas över anslaget. Den senare formen 
av bidrag utgör verksamhetsstöd, som komplement till organisationernas 
och stiftelsernas egen finansiering. 

Regeringens överväganden 

Regeringen anser det värdefullt an enskilda organisationer och stiftelser 
stimulerar till intresse för och aktivitet kring utrikespolitiska frågor. 
Sådan verksamhet kan främja förståelse för andra länders och regioners 
levnadsbetingelser och motverka tendenser till förenklade hotbilder. 
Aktivt engagemang från folkrörelserna främjar också möjligheterna för 
regeringen att föra en aktiv och väl förankrad utrikespolitik. Regeringen 
vill i detta sammanhang framhålla att organisationer som erhåller bidrag 
över detta anslag skall bedriva en verksamhet som bygger på aktiva 
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medlernsinsatser. 
Regeringen vill understryka att de främsta hoten mot freden står att finna 
i brist på demokrati i en stort antal länder. Bristande respekt för 
mänskliga rättigheter och emiska konflikter är allvarliga hot mot freden. 
Kriget i Bosnien visar i all sin brutalitet att vår egen världsdel inte på 
något sätt är förskonad från uppkomsten av nya väpnade konflikter. Även 
i det f.d. Sovjetunionen finns flera tragiska exempel av liknande slag. 

Demokrati och marknadsekonomi bör ses som fundament för 
utveckling och internationellt umgänge och som nödvändiga inslag i 
arbetet med att skapa en fredligare värld. 

De senaste årens erfarenhet visar också på problem med upprustning 
och spridning av massförstörelsevapen, inte minst till länder i tredje 
världen. Begreppet nedrusming har därför vidare betydelse än för några 
år sedan. 

Det är angeläget att beredningsgruppen vid fördelningen av medel tar 
hänsyn till dessa ändrade förutsättningar för nedrustningspolitiken. 

De erfarenheter och aktiva engagemang som finns bland många av de 
organisationer som genom åren fått stöd via detta anslag bör tillvaratas 
för att förankra de svenska insatserna i nedrustningsarbetet. Ett brett 
ideellt engagemang i dessa frågor är värdefullt. 

Regeringen ser det vidare som positivt att svenska ideella 
organisationer utvecklar kontakter med organisationer och institutioner 
i de tidigare kommunistiska diktaturerna. Denna typ av kontakter kan 
stödjas genom detta anslag i det fall de syftar till att stärka kunskaperna 
om säkerhetspolitik, fred, nedrustning och demokrati i dessa länder. 

Det ansträngda budgetläget tvingar regeringen att föreslå besparingar 
på en rad olika områden, också detta. Mot denna bakgrund och det 
faktum att summan av begärda medel i de inkomna ansökningarna på 
senare tid minskat föreslår regeringen att anslaget för detta ändamål 
reduceras nästa budgetår. 

Regeringen noterar att drygt 3 miljoner kronor finns tillgängliga bland 
Penninglotteriets medel för den verksamhet som finansieras från detta 
anslag. Dessa medel hänförs till s.k. fredslotterier åren 1984-1986 vilka 
utgjort en reserv för motsvarande statliga anslag. Mot bakgrund av det 
ansträngda budgetläget har beredningsgruppen för anslaget 
rekommenderat regeringen att dessa medel tas i anspråk under budgetåret 
1994/95. 

Regeringen föreslår således att anslaget under budgetåret 1994/95 
begränsas till 10 miljoner kronor. Därtill tas 3 miljoner kronor från 
Fredslotteriets medel i Svenska Penninglotteriets Aktiebolag. Totalt 
kommer därför 13 miljoner kronor att stå till förfogande för detta 
ändamål nästa budgetår. 

Regeringens avsikt är att anslaget från budgetåret 1995/96 skall 
överföras till Civildepartementet som har ett övergripande ansvar för 
folkrörelsefrågor i regeringskansliet. 
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Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till /nfonnation och studier om säkerhetspolitik och fredsfrämjande 

utveckling för budgetåret 1994195 anvisar ett reservationsanslag på 
10 000 000 kr. 

F 3. Bidrag till Stockholms internationella fredsforsknings
institut (SIPRI) 

1992/93 Utgift 
1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

21 310 000 
21396000 
21 850 000 

Reservation 

Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI) upprättades 
som en oberoende internationell stiftelse år 1966. Stiftelsen har till 
ändamål att i enlighet med de grunder för bidrag som riksdagen godkänt 
(prop. 1966:76, bet. 1966:SU88, rskr. 1966:203, prop. 1979/80:106, 
bet. 1979/80: UU21, bet. 1979/80:SkU48, rskr. 1979/80:304) bedriva 
forskning i konflikt- och samarbetsfrågor av betydelse för internationell 
fred och säkerhet. Stiftelsen leds av en internationellt sammansatt 
styrelse. Styrelsens sammanträden är förlagda till Stockholm. Institutet 
har ca 50 anställda, av vilka knappt hälften är forskare. Flertalet av 
forskarna kommer från andra länder än Sverige. 

Målsättningen med bidraget är att stödja SIPRI:s verksamhet med att 
bedriva en opartisk och tillförlitlig forskning, främst baserad på analyser 
av vapenhandel, vapenutveckling och militärutgifter samt att analysera 
orsakerna till olika konflikter. Forskningen inriktas bl.a. på europeisk 
säkerhet och rustningskontroll, militär teknologi, militärutgifter och 
utveckling i tredje världen samt kemisk och biologisk krigföring. Den 
kvantitativa forskningen har, inte minst efter Sovjetunionens och 
Warszawa-paktens upplösning, kommit att kompletteras med analyser av 
orsakerna till olika konflikter. 

Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI) 

SIPRI har ansökt om 22 900 000 kr för budgetåret 1994/95. Beloppet 
beräknas medge en fortsatt uppmärksamhet på traditionella forsknings
områden liksom på stabilitet och instabilitet i Central- och Östeuropa. 
SIPRI ägnar också större uppmärksamhet åt utvecklingen i Mellanöstern 
och åt kopplingarna mellan kapprustning, utveckling och miljöskydd. Den 
föreslagna anslagsökningen skulle medge ökade satsningar på regionala 
konflikter och ge SIPRI möjlighet att samverka med forskningscentra i 
Asien, Latinamerika, Afrika och Stilla Havsområdet. 

SIPRI:s omfattande publikationsverksamhet utnyttjas över hela världen 
av regeringar, förtroendevalda, akademiker, studenter och massmedia. 
Institutet har under senare år fått utmärkelser i form av American 
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Choice-priset för årets mest värdefulla akademiska publikation och pris 
från Foreign Press Association of Sweden. 

SIPRI har moderniserat sitt omfattande bibliotek och sin dokumenta
tionsavdelning bl.a. genom inköp av nya datorer som kommer att 
medverka till en effektivare databas. SIPRI framhåller att institutet 
drabbas av väsentliga merkostnader eftersom det är beroende av den 
internationella löneutvecklingen för forskare. 

Regeringens överväganden 

SIPRI har i sin forskning och publikationsverksamhet på ett värdefullt 
sätt bidragit till att öka kunskapen om omfattning och tendenser rörande 
rustningsnivåer, globalt sett och i enskilda regioner. 

SIPRI:s prioriteringar sammanfaller väl med de frågor regeringen 
anser vara angelägna, bl.a. att bevaka icke-spridningsfrågor, särskilt i 
f.d. Sovjetunionen, att följa efterlevnaden av avtal om nedrustning, att 
bevaka väpnade konflikter samt att studera nya former av fredsbevarande 
verksamhet. Regeringen ser positivt på en breddning i linje med vad 
SIPRI föreslagit men med ett lägre anslag än vad institutet begärt. 

Anslaget föreslås öka med 250 000 kr utöver pris- och löneomräkning. 
Efter avdrag för 249 000 kr, som utgör del av UD:s sparbeting, samt 
med hänsyn tagen till vissa tekniska justeringar, har anslaget beräknats 
till 21 850 000 kr. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRJ) 

för budgetåret 1994/95 anvisar ett reservationsanslag på 21 850 000 kr. 

F 4. Forskning till stöd för nedrustning och internationell 
säkerhet 1 

1992/93 Utgift 
1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

16 569 908 
9 785 000 

12 259 000 

1 Tidigare redovisat under anslaget F 4. Forskningsverksarnhet för rustningsbe
gränsning och nedrustning. 

Målet med anslaget är att tillföra kompetens från Försvarets 
forskningsanstalt (FOA) i Utrikesdepartementets arbete rörande 
internationella förhandlingar om rustningsbegränsningar och nedrustning. 
Dessa förhandlingar, som bl.a. rör kärnvapen, biologiska och kemiska 
vapen samt andra avancerade vapensystem, ställer höga krav på teknisk 
kompetens från FOA. 
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Försvarets forskningsanstalt 

FOA har hösten 1993 presenterat en samlad anslagsframställan till 
regeringen, inriktad på såväl Utrikesdepartementets som Försvarsdepar
tementets behov. I FOA:s anslagsframställan har samarbetet med 
Utrikesdepartementet, som omfattar 2-3 % av FOA:s verksamhet, 
benämnts "Forskning till stöd för nedrustning och internationell 
säkerhet". Rubriken på anslaget ändras i enlighet härmed. 

I sin anslagsframställan för budgetåret 1994/95 pekar FOA på att 
försvarsmakten mer än tidigare kommit att medverka i internationella 
fredsbevarande operationer. Detta ställer nya och ökade krav på FOA 
bl.a. vad gäller utvecklande av teknisk kompetens t.ex. vad avser 
minröjning. Dessutom ökar kraven på omvärldsanalyser för regeringens 
samlade behov. Ett exempel på sådan analys är den forskning och de 
studier FOA bedriver för såväl UD:s som ÖB:s räkning inom området 
Europeisk säkerhet. 

FOA begär för budgetåret 1994/95 ett belopp om 13,5 miljoner kronor 
för den verksamhet som finansieras av UD. FOA ansöker om medel för 
följande verksamhetsgrenar: 

Övergripande analyser 2,5 miljoner kronor 

Vapen, skydd och räddningstjänst 0,5 miljoner kronor 

lnfonnationsförsörjning 4, 1 miljoner kronor 

A B C-stridsmedel 6,4 miljoner kronor 

Summa 13,5 miljoner kronor 

Verksamhetsgrenen "övergripande analyser" omfattar i huvudsak 
"Europeisk säkerhet". Inom verksamhetsgrenen "vapen, skydd och 
räddningstjänst" pekar FOA på behovet att utveckla effektiva instrument 
för minröjning, främst för att bistå civila i områden där strider sedan 
länge upphört. 

"Infonnationsförsörjning" omfattar bl.a. seismisk provstoppsövervak
ning, en verksamhet där Sverige under en rad år spelat en ledande roll. 
De sjunkande anslagen till FOA under budgetåret 1993/94 har föranlett 
FOA att söka minska sina kostnader på det seismiska området genom att 
undersöka möjligheterna till samarbete med Norge. Därigenom beräknas 
kostnaderna för den seismiska verksamheten uppgå till knappt 4 miljoner 
kronor. Förslaget innebär att den svenska mätstationen i Hagfors bedrivs 
i samarbete med NORSAR (Norwegian Seismic Array) som åtar sig 
underhåll av stationen. 

FOA bedriver också inom denna verksamhetsgren viss forskning 
rörande rymden och open skies. 

Verksamhetsområdet "ABC-stridsmedel" inriktas i första hand på 
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studier och forskning om hot från kärnvapen. 
Beträffande kärnvapenhotet har FOA under år 1993 aktivt medverkat 

i utarbetandet av ett svenskt förslag till ett internationellt avtal om 
fullständigt provstopp. FOA pekar också på vikten av att bevaka hur de 
politiska förändringarna i världen förskjutit tyngdpunkten i hotbilden mot 
eventuell illegal och okontrollerad hantering av kärnvapen samt material 
eller komponenter som har betydelse bl.a. för terroristbot och kärnvapens 
spridning till flera nationer. 

FOA har inom området "kärnvapenhotet" också insamlat och ana
lyserat luftburen radioaktivitet. FOA:s kompetens på detta område tas nu 
i anspråk även i ett internationellt samarbete i Centralasien. 

FOA bedriver sedan många år ett aktivt arbete för att minska hoten 
från kemiska och biologiska vapen. Utöver medverkan i att stärka inter
nationella avtal som avser dessa vapen deltar FOA sedan år 1993 också 
i insatser som syftar till att förstöra kemiska substanser i Ryssland vilka 
kan utnyttjas för framställning av kemiska vapen. 

Regeringens överväganden 

För budgetåret 1992/93 anvisade regeringen ett anslag till FOA om 
15 840 000 kr. För budgetåret 1993/94 minskades anslaget till 
9 785 000 kr till följd av det statsfinansiella läget. 

Regeringen delar FOA:s bedömning att det internationella säkerhets
politiska läget efter det kaJla krigets slut innebär ökade och nya krav på 
FOA. Detta gäller bl.a. områden av intresse för såväl Utrikes- som 
Försvarsdepartementet, t.ex. internationell krishantering och humanitär 
hjälp till krigsdrabbade områden. 

Regeringen vill betona an FOA:s tekniska kompetens möjliggjort ett 
aktivt svensk.'1 engagemang i prioriterade nedrustnings- och rustnings
kontrollfrågor. Genom FOA har Sverige kunnat spela en ledande roll när 
det gäller att bevaka efterlevnaden av gällande nedrustningsavtal och när 
det gäller att bedöma om förbjudna vapen använts i olika konfliktsi
tuationer. 

I FOA:s anslagsframställan ingår bl.a. en förstärkt insats för verksam
het som rör ett internationellt avtal om provstopp. Regeringen tillstyrker 
detta med anledning av att provstoppsfrågan fått ny aktualitet efter för
handlingsgenombrottet i nedrustningskonferensen i Geneve hösten 1993. 
Regeringen tillstyrker också en förstärkt insats vad avser biologiska och 
kemiska vapen med ca 1 miljon kronor i förhållande till innevarande års 
budget, dvs. ca 1 miljon kronor mindre än vad FOA ansökt om. 

Regeringen ser positivt på att FOA ingått ett samarbetsavtal med en 
norsk seismisk station som påtar sig kostnader för underhåll av stationen 
i Hagfors. 

För budgetåret 1994/95 avser regeringen att anvisa ett 
engångsbelopp om 2 500 000 kr till detta anslag. Anslagsbehovet för 
budgetåret 1995/96 kommer att på sedvanligt sätt prövas mot bakgrund 
av de anspråk på anslaget som då föreligger, bl.a. med hänsyn till läget 
i provstoppsförhandlingarna. Efter pris- och löneomräkning, vissa 
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tekniska justeringar och med avdrag för 184 000 kr, som utgör del av 
UD:s sparbeting, beräknas anslaget till 12 259 000 kr. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Forskning till stöd för nedrustning och internationell säkerhet 

budgetåret 1994/95 anvisar ett anslag på 12 259 000 kr. 

F 5. Utrikespolitiska Institutet 

1992/93 Utgift 
1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

10 028 000 
10 028 000 
10 340 000 

Målet med anslaget är att främja intresset för internationella frågor samt 
att vidga kunskaperna och att stödja forskningen om sådana frågor. 
Anslaget till UI medger en omfattande seminarie- och föredragsverk
samhet, ett flertal publikationer samt tillhandahållande av ett välutrustat 
bibliotek. 

Utrikespolitiska Institutet vänder sig till en vid målgrupp, från 
specialister till allmänheten samt bedriver en omfattande internationell 
kontaktverksamhet. Publikationer och programverksamhet sprids via 
bibliotek, universitet och vetenskapliga institutioner, skolor, tidningar, 
bildningsförbund samt enskilda prenumeranter. I nära anslutning till 
forskningsverksamheten arbetar studiegrupper med att genomföra mer 
kortsiktiga projekt kring avgränsade teman. Seminarie- och konferens
verksamheten spelar en viktig roll inom UI:s forskningsverksamhet. Den 
samordnas också med den övriga program- och föreläsningsverksamhe
ten. 

Genom sin centrala belägenhet i Gamla Stan i Stockholm, kan institutet 
ofta utnyttjas i anslutning till utländska besök hos bl.a. Utrikesdeparte
mentet, riksdagen och SIDA. 

Utrikespolitiska Institutet 

Institutet ansöker sammantaget om 1,6 miljoner kronor i ökade anslag för 
budgetåret 1994/95. Med dessa medel begär institutet bl.a. kompensation 
för den svenska kronans försvagning som drabbar institutet som i hög 
grad anlitar utländska föreläsare. Institutets begäran om extra anslag 
innefattar också medel för inköp av böcker och för att ansluta UI:s 
databas till nätverket inom universitets- och högskolesektorn. Vidare 
begär institutet ökade anslag för att bredda sin verksamhet i de baltiska 
staterna. 

Utöver de medel Utrikespolitiska Institutet erhåller över detta anslag 
får institutet också medel från andra statliga anslag, bl.a. 2,5 miljoner 
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kronor över forskningsanslaget Forskningsverksamhet av särskild utrikes
och säkerhetspolitisk betydelse same över anslaget Utredningar och andra 
insatser på det utrikespolitiska området. 

Regeringens överväganden 

Utrikespolitiska Inscitutets verksamhet är av stor vikt, både vad avser 
forskning om utrikes- och säkerhetspolitik samt informationsverksamhe
ten som har en bred intressentkrets. 

Institutet har genom det nya anslaget Forskningsverksamhet av särskild 
utrikes- och säkerhetspolitisk betydelse fått en väsentlig resursökning, 
vilken dock uteslutande avser forskning och inte den infor
mationsverksamhet som är riktad mot allmänheten. 

Anslaget föreslås öka med 250 000 kr utöver pris- och Iöneomräkning. 
Efter avdrag för 190 000 kr, som utgör del av UD:s sparbeting, har 
anslaget beräknats till 10 340 000 kr. Regeringen avser att höjningen 
skall utnyttjas huvudsakligen för att medge anslutning till internationella 
datanätverk inom universitets- och högskoleområdet, samt ökad service 
vid UI:s bibliotek. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Utrikespolitiska Institutet för budgetåret 1994/95 anvisar ett anslag 

på 10 340 000 kr. 

F 6. Forskningsverksamhet av särskild utrikes- och säker
hetspolitisk betydelse 

1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

3 500 0001 

3 588 000 

1 Nytt anslag fr.o.m. budgetåret 1993/94. 

Målsättningen med anslaget är att stödja forskning om frågor av särskild 
utrikes- och säkerhetspolitisk betydelse, inte minst mot bakgrund av de 
genomgripande förändringar som ägt rum under senare år genom 
Sovjetunionens sönderfall. 

I 1993 års forskningsproposition anmälde regeringen att den avsåg att 
medverka till att en forskargrupp med inriktning på utrikes- och 
säkerhetspolitik etablerades vid Utrikespolitiska Institutet (UI) och att den 
skall erhålla statliga bidrag under en treårsperiod. 

Den 30 juni 1993 slöts avtal mellan Utrikesdepartementet och UI om 
verksamhetens utformning. Enligt avtalet har regeringen utsett en 
programstyrelse som fortlöpande skall leda och granska forskargruppens 
verksamhet. I december 1993 utdelades de första projektanslagen i 
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forskningsprogrammet. 
Av anslaget beräknas under budgetåret 1994/95 högst 2 562 000 kr 

användas för forskargruppen vid Utrikespolitiska Institutet. 
Återstående medel utnyttjas för forskning av särskild utrikes- och 

säkerhetspolitisk betydelse. 
Pris- och löneomräkning har gjorts på anslaget i likhet med andra 

forskningsanslag. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Forskningsverksamhet av särskild utrikes- och säkerhetspolitisk 

betydelse för budgetåret 1994/95 anvisar ett reservationsanslag på 
3 588 000 kr. 
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G. Samarbete med Central- och Östeuropa 

Sveriges samarbete med Central- och Östeuropa är en integrerad del av 
den svenska östpolitiken. Grundvalen för denna politik, som är ett led i 
Sveriges strävan att medverka till en breddning och fördjupning av det 
europeiska samarbetet som helhet, framgår av inledningen till denna 
bilaga till budgetpropositionen. 

Medlen under littera G. ingår i ett treårigt program för samarbetet med 
Central- och Östeuropa, 1992/93-1994/95. Budgetåret 1994/95 är alltså 
det sista året i programmet. För detta budgetår är såväl totalbeloppet, en 
miljard kronor, som huvuddragen av verksamheten förutsedda i det 
pågående treårsprogrammet. I enlighet med regeringens bemyndigande 
har de verkställande myndigheterna redan under innevarande budgetår 
gjort betydande åtaganden avseende 1994/95. Vissa nya initiativ har 
aktualiserats av utvecklingen i samarbetsländerna. 

Målsättningarna för det svenska östsamarbetet är oförändrade: 
- att stödja upprättande och konsolidering av demokratins och rättstatens 
institutioner, 
- att stödja införande av en fungerande marknadsekonomi, 
- att stödja åtgärder för att förbättra miljön, särskilt i Östersjön, 
- att bistå de baltiska staterna att befästa sin nationella suveränitet. 

De båda första målsättningarna baseras på ESK:s Parisstadga. 
Av strävan att involvera så stora delar som möjligt av såväl det 

svenska som mottagarländernas samhällen följer att samarbetet uppvisar 
en betydande bredd, såväl organisatoriskt som i fråga om ändamål. 
Kunskapsöverföring i olika former förblir det viktigaste instrumentet i det 
bilaterala samarbetet. Tyngdpunkten ligger på de sektorer som är av 
betydelse för det pågående politiska och ekonomiska systemskiftet i de 
central- och östeuropeiska länderna samt för bevarandet och förbättrandet 
av miljön. I det bilaterala samarbetet prioriteras Sveriges geografiska 
närområde. Genom att delta i det omfattande multilaterala samarbetet 
avseende Central- och Östeuropa, medverkar Sverige till att ge 
makroekonomiskt stöd och finansiera infrastruk"turella investeringar i 
reformländerna. Det multilaterala samarbetet ger också möjligheter att 
göra insatser i de central- och östeuropeiska stater som inte mer än i 
begränsad omfattning berörs av de bilaterala svenska insatserna. 

Inom ramen för de fastlagda riktlinjerna kan tyngdpunktsförskjutningar 
i verksamheten ske. Utvecklingen i Central- och Östeuropa präglas av 
snabba förändringar. Länderna genomför reformer i olika takt. Sedan det 
nuvarande treårsprogrammet inleddes vid budgetårsskiftet 1992/93, finns 
inga särskilda landramar. Närområdet är den enda geografiska 
prioriteringen. Skillnader i ländernas utvecklingstakt medför dock att 
samarbetet med varje enskilt land får en mer eller mindre specifik 
karaktär. Landramar bör, enligt regeringens uppfattning, inte upprättas, 
eftersom sådana skulle motverka flexibiliteten. Det är däremot önskvärt 
an samarbetsinsatserna tar ökad hänsyn till ändrade förutsättningar i varje 
land och anknyter till en övergripande bedömning av landets utveckling. 
Hänsyn måste också tas till de insatser som görs av andra aktörer i 
samarbetet. 
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Det är viktigt att insatsernas utsträckning i tiden beaktas. Det finns 
numera i flertalet mottagarländer ett större behov av och en bättre 
kapacitet för an tillgodogöra sig insatser av längre varaktighet. Utan an 
binda upp samarbetet vid alltför långsiktiga projekt, kan vidareutveckling 
av vissa, erfarenhetsmässigt framgångsrika insatser ges högre prioritet. 

En annan viktig aspekt, med anknytning till strävan efter mera 
långsiktig planering, är förhållandet mellan bilateralt och multilateralt 
samarbete. I takt med an ländernas internationella ekonomiska relationer 
normaliseras och nödvändiga stabiliseringsprogram genomförs, förbättras 
tillgången till de multilaterala finansieringsinstitutionernas kreditgivning. 
Detta ställer fcirändrade krav på Sveriges tekniska samarbete, som bör 
komplettera det finansiella stödet och medverka till att detta utnyttjas 
effektivt. 

Betydelsefulla insatser i det bilaterala samarbetet med Central- och 
Östeuropa görs av lokala och regionala myndigheter samt folkrörelser 
och enskilda organisationer. Nyligen genomförda utvärderingar av 
vänortssamarbetet och organisationernas samarbete har bekräftat värdet 
av största möjliga bredd i kontakterna med de central- och östeuropeiska 
länderna. 

Utöver de medel till miljö- och miljörelaterade insatser som utgår 
under denna huvudtitel har hittills ca 450 miljoner kronor anvisats för 
stöd för miljöinsatser till de baltiska länderna, Polen och Ryssland från 
Miljö- och Naturresursdepartementets anslagsmedel. För budgetåret 
1994/95 föreslår regeringen under Miljö- och Naturresursdepartementets 
huvudtitel att närmare 200 miljoner kronor skall utgå i stöd till dessa 
länder. 

Som ett led i regeringens klimatpolitik på energiområdet görs insatser 
för energieffektivisering och ökat utnyttjande av förnybara energislag i 
Baltikum och Östeuropa. Detta beskrivs under littera E. under 
Näringsdepartementets huvudtitel. 

Inledningsvis ges en översikt över samarbetsförutsättningarna och de 
överväganden som ligger bakom prioriteringarna i budgeten ländervis. 

De baltiska länderna 

Bland de forna sovjetrepublikerna har de baltiska länderna nått längst i 
den politiska och ekonomiska reformprocessen. Beslutsamma 
stabiliseringsansträngningar har gett resultat. Mellan de tre staterna finns 
dock variationer i fråga om strategier och hittills gjorda framsteg. Det 
svenska samarbetet bör anpassas till förutsättningarna i varje enskilt land, 
men det finns exempel på insatsområden, där problem och målsättningar 
är likartade och där det ter sig naturligt att rikta sig till Baltikum som 
region. 

Ett sådant exempel är suveränitetsstödet. Det kommer även i 
fortsättningen att utgöra en viktig del av Sveriges samarbete med de 
baltiska länderna. Fortsatt stöd är avsett för polis, tull och gränsskydd, 
bl.a. för att hjälpa länderna i kampen mot den organiserade brottslig
heten. Denna fråga är av stor betydelse för själva reformprocessen. 

16 Riksdagen 199319./. I sam/. Nr 100 Bilaga 4 
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För budgetåret 1992/93 beräknades ett belopp om 300 miljoner kronor Prop. 1993/94: 100 
för valutastöd till de baltiska länderna. Stödet var avsett att ges inom Bilaga 4 
ramen för en internationell aktion och frågan har därför på svenskt 
initiativ behandlats i samband med överläggningar om stöd till Baltikum, 
särskilt inom det nordiska samarbetet. Någon internationell uppslutning 
har emellertid inte kunnat mobiliseras, och medlen har därför inte 
betalats ut. Diskussioner pågår om alternativa insatser som ligger i linje 
med det ursprungliga syftet. Inriktningen bör vara att utforma ett stöd 
som medverkar till att ett långsiktigt förtroende för de baltiska valutorna 
byggs upp. Särskilt intressant i detta sammanhang är den modell för stöd 
till den finansiella sektorn som används i Polen. 

Den planerade handelshögskolan i Riga, som utgör Sveriges bidrag till 
Östersjörådets utbildningsinitiativ Euro-Faculty och som kommer att vara 
öppen för studenter från alla de tre baltiska länderna, är ett annat 
exempel på en regional insats. 

Ett viktigt område i samarbetet med Estland och Lettland är stöd till 
integreringen av ländernas rysktalande befolkning. Regeringen planerar 
stöd till språkundervisningen i estniska och lettiska, som är en 
förutsättning för medborgarskap och ett aktivt deltagande i samhällslivet. 
Även den ryska kulturen i de båda länderna kommer att stödjas. 

Estland har gjort övertygande framsteg på reformområdet. 
Makroekonomisk stabilisering har åstadkommits, vilket har gett en grund 
för fortsatta strukturella och institutionella förändringar. Privatiseringen 
av statsföretag förutses accelerera framöver. Finansiella reformer 
kommer att bli nödvändiga för att öka tillgången på investeringskapital 
och underlätta omstruktureringar av företag. Sveriges hittillsvarande 
samarbete med Estland har huvudsakligen avsett tekniskt bistånd, kopplat 
till demokratiseringsprocessen och övergången från planekonomi till 
marknadsekonomi. I linje med vad som anförts ovan, kommer samarbetet 
nu i högre grad att inriktas på åtgärder för att stödja handel och 
investeringar. 

Även Lettland fullföljer framgångsrikt en stram stabiliseringspolitisk 
linje. Framöver förutses en gynnsammare ekonomisk utveckling och 
samhällsekonomisk tillväxt är inom räckhåll. Strukturella förändringar 
sker dock i långsammare tempo. Vad gäller privatiseringen, har hittills 
företrädesvis mindre företag avyttrats. Den finansiella sektorn saknar 
ännu förmåga att effektivt stödja omvandlingsprocessen med nödvändigt 
investeringskapital. Sveriges samarbete med Lettland har främst avsett 
tekniskt bistånd på miljöområdet samt bistånd inom sektorerna 
företagsutveckling och offentlig förvaltning. Tekniskt bistånd till 
institutionsbyggande bör även fortsättningsvis prioriteras, i synnerhet på 
områden av betydelse för det politiska och ekonomiska systemskiftet. 

Litauen har, liksom Estland och Lettland, fått vidkännas en kraftig 
produktionsminskning de senaste åren. Nedgången har nu bromsats upp 
och bruttonationalprodukten förutses stiga under år 1994. Ansträng
ningarna har ökats för att åstadkomma makroekonomisk balans och 
stadigvarande sänka inflationen. Privatiseringsprocessen har avancerat 
snabbt och en större del av näringslivet har övergått i privat ägo. 
Strukturella reformer och institutionella förändringar kommer att kräva 
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allt större uppmärksamhet i den ekonomiska politiken framöver. Sveriges 
samarbete med Litauen har huvudsakligen avsett tekniskt bistånd samt 
insatser vid kärnkraftverket i Ignalina. I det kommande samarbetet bör 
systemskiftesmålet ha en framträdande plats. Kontaktytorna med 
parlament och statsförvaltning bör breddas, samtidigt som insatser på 
lokal nivå bör fortsätta. Samarbetet på kämsäkerhetsområdet och inom 
miljösektorn kommer fortsatt att prioriteras. 

Polen 

Polen har sedan demokratiseringsprocessen inleddes genomgått en mycket 
positiv utveckling vad gäller såväl politiska som ekonomiska reformer. 
Grunden har lagts för en parlamentarisk demokrati som baseras på 
fungerande partibildningar och fria intresseorganisationer. Ekonomiskt 
har Polen nått en vändpunkt. För andra året i rad uppnås tillväxt år 1993. 
Fortfarande brottas landet med problem, såsom stort budgetunderskott, 
hög inflation och besvärande skuldbörda. Omställningen av näringslivet 
har varit framgångsrik, även om privatiseringen av större företag bara 
påbörjats. 

Den utvärdering av samarbetet med Polen som gjordes under år 1993, 
i nära samråd med polska myndigheter, har bekräftat att den allmänna 
inriktningen av vårt samarbete varit riktig. Polen intar sedan den 1 juli 
1993 samma ställning i östsamarbetet som övriga länder i vårt 
närområde. Samarbetet kommer att inriktas på offentlig förvaltning, 
företagande och företagsledning, bankadministration, miljö samt stöd till 
enskilda organisationer. Konsultationerna med Polen har bl.a. lett till att 
ett nytt samrådsforum etablerats, där övergripande samarbetsfrågor 
diskuteras. 

Sverige lämnade under år 1993 ett särskilt bidrag till Polens bank
privatiseringsprogram. Det allt intensivare svenska företagssamarbetet 
med Polen återspeglar landets gynnsamma ekonomiska utveckling. Med 
fem samriskföretag är Polen det ojämförligt största samarbetslandet för 
Swedfund International AB i Central- och Östeuropa. 

Ryssland 

Oenigheten mellan olika styrande organ och konstitutionella oklarheter 
kring kompetensfrågorna har försenat och försvårat reformprocessen och 
lett till att det internationella finansiella stödet till landet bromsats upp. 
Framöver är det i första hand inflationsbekämpningen som måste 
prioriteras. Kontroll över prisutvecklingen utgör basen för framgångsrika 
reformer på en rad andra områden. Om de allmänna valen i december 
1993 skapar förutsättningar för en accelererad reformprocess, ökar 
möjligheterna för Ryssland att tillgodogöra sig internationellt stöd i olika 
former. Sverige bör hålla hög beredskap för att spela en roll i det 
multilaterala samarbete som då kommer att få ökad tyngd. Under 
budgetåret 1994/95 förutses bl.a. ett omfattande småföretagsprogram i 
EBRD:s regi, ett privatiserings- och omstruktureringsprogram samt ett 
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marknadsorienterat utbildningsprogram, initierat av Världsbanken. För 
svenskt vidkommande är det angeläget an insatserna även kommer den 
del av Ryssland till godo som innefattas i Sveriges närområde. 

Under år 1993 har det tekniska samarbetet med Ryssland intensifierats. 
Det manifesterades bl.a. i den svensk-ryska deklarationen vid stats
ministerns besök i Ryssland i början av 1993. I syfte an vidga samarbetet 
och göra det mera långsiktigt initierade regeringen i början av året, i 
samverkan med biståndsmyndigheterna, ett särskilt program, som 
avspeglade Sveriges vilja an förstärka samarbetet med nordvästra 
Ryssland. Innehållet utgörs av strategiska insatser för an främja 
samhällsomdaningen. De avser den offentliga sektorn, regionalt eller 
centralt, utbildningsinstitutionerna och näringslivet. 

På regeringens initiativ bereder Beredningen för internationellt 
tekniskt-ekonomiskt samarbete (BITS) för närvarande en särskilt 
omskolningsprogram i S:t Petersburg och Kaliningrad för ryska officerare 
som lämnar aktiv tjänst. 

Samarbetet med den ryska delen av den euroarktiska Barentsregionen 
(Storkalotten) innefattar bl.a. utbildningsinsatser i BITS och Styrelsens 
för internationellt näringslivsbistånd (SWEDECORP:s) regi. En 
betydelsefull roll spelar Barentssamarbetet, där länsstyrelsen i Norrbotten 
tilldelats en operativ roll. 

Närområdesprincipen innebär en koncentration av insatserna till 
nordvästra Ryssland men insatser i andra områden förekommer också. 
Det gäller t.ex. utfästelsen om stöd till en internationellt finansierat 
kärnforskarcenter i Moskva samt den kunskapsöverföring till landets 
centrala administration som administreras bl.a. av Finansdepartementet. 

övriga länder 

Sveriges samarbete med övriga central- och östeuropeiska länder 
kanaliseras, som tidigare nämnts, huvudsakligen via multilaterala organ. 
Detta samarbete har formen av dels tekniskt bistånd, dels av 
internationellt samordnat finansiellt stöd. Flertalet centraleuropeiska 
länder har varit mottagare. Reforminriktade OSS-stater förutses i stigande 
utsträckning bli delaktiga av det multilaterala samarbetet. 

Enstaka bilaterala insatser utanför närområdet genomförs i varierande 
omfattning av alla de svenska samarbetsorganen. Med tanke på an några 
av staterna utanför närområdet från olika aspekter har intresse för svenskt 
vidkommande, kan även fortsättningsvis en antal bilaterala åtaganden 
komma an aktualiseras där. 

Samarbetets fortsättning 

Beredning och samordning av det statligt finansierade östsamarbetet har 
hittills sken inom Utrikesdepartementet, företrädesvis i Östeuropa
sekretariatet (ÖSEK). I anslutning till regeringsskiftet år 1991 
förändrades i vissa delar den organisatoriska strukturen för östsamarbetet. 
Budgeten och de regeringsbeslut som i övrigt krävs bereds inom UD av 

Prop. 1993/94: 100 
Bilaga 4 

242 



ÖSEK. VD bereder däremot normalt inte enskilda projekt, annat än då 
medel som står till regeringens disposition tas i anspråk. ÖSEK är inte 
heller någon verkställande instans. En stor del av det bilaterala 
samarbetet har hittills kanaliserats genom fyra myndigheter - BITS, 
SWEDECORP, SI och SIDA. 

Det svenska östsamarbetet har pågått under en förhållandevis kort tid. 
Såväl inriktningen som organisationen av samarbetet har alltsedan starten 
fortlöpande anpassats till den mycket snabba utvecklingen 
mottagarländerna, liksom till de allmänna erfarenheter som gjorts. 

Som ett led i denna kontinuerliga anpassning tillsatte regeringen i juni 
1993 en utredning1 rörande östsamarbetets inriktning och samordning. 

I sitt förslag Inriktning och samordning av Sveriges samarbete med 
Central- och Östeuropa (Ds 1993: 79) har utredaren redovisat över
väganden om bl.a. organisatoriska frågor rörande östsamarbetet. Hans 
huvudförslag i den delen är att en Beredning för östsamarbete (BÖS), 
med ställning av kommitte, inrättas. Beredningens centrala uppgift är, 
enligt förslaget, att verka för samordning av de svenska insatserna i 
östsamarbetet. 

Utredaren presenterar även ett alternativ som innebär att lägga 
ansvaret för östbiståndet med sedvanlig ledning på någon av 
biståndsmyndigheterna, t.ex. BITS. Ett tredje alternativ som redovisas är 
att nuvarande ordning, med ÖSEK som samordnande, bibehålles. 

Utredarens förslag har remissbehandlats. Några av remissinstanserna 
framhåller att den nuvarande organisationen för östsamarbetet varit 
verksam alltför kort tid för att man skall kunna göra några säkra 
bedömningar av vilka insatser som behövs för att förstärka 
organisationen. Flertalet av dem som yttrat sig understryker emellertid 
att det är angeläget att förbättra samordningen i östsamarbetet. I frågan 
hur detta organisatoriskt skall ske är meningarna delade. 

Regeringens avsikt är att genomföra sådana förändringar att en bättre 
samordning kan uppnås. Regeringen avser vid ett senare tillfälle 
återkomma till riksdagen med en redovisning. 

Regeringen har i sitt förslag till medelsdisposition för budgetåret 
1994/95 utgått från att ett fortsatt samarbete skall äga rum även efter den 
30 juni 1995. Mot bakgrund av behovet av fortsatt stöd till 
reformprocessen i Central- och Östeuropa, avser regeringen att inför 
budgetåret 1995/96 återkomma till riksdagen med förslag om ett nytt 
samarbetsprogram, efter det nuvarande treårsprogrammets avslutande. 
Erfarenheterna tyder på att en treårsperiod är en rimlig planeringstid. 
Den ger de verkställande organen möjlighet att arbeta kontinuerligt med 
vissa projekt, som förutsätter utfästelser för mer än ett år i taget. 
Samtidigt innebär en treårsperiod att riksdag och regering inte binds upp 
vid alltför långsiktiga åtaganden. De hittills gjorda insatserna kommer att 
utvärderas under år 1994 inför regeringens förslag om ett fortsatt 
program från och med budgetåret 1995/96. Utformningen av och 
innehållet i kommande samarbetsprogram kommer att bli föremål för 

1 Utredare departementsrådet Gunnar Wetterberg. 
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vidare överväganden. Då kommer man även att beakta vad ett svenskt 
inträde i Europeiska unionen, med dess omfattande östsamarbete, kan 
komma att innebära för det svenska samarbetet. 

Anslagsfrågor för 1994/95 

Anslag Beräknat Förändring 
1993/94 1994/95 

Anslaget G 1 . 
1. Beredningen för internationellt 

tekniskt-ekonomiskt 
samarbete (BITS) 200 ()()() ()()() 233 ()()() ()()() +33 ()()() ()()() 

2. Styrelsen för internationell 
utveckling (SIDA) 45 ()()() ()()() 47 ()()() ()()() +2 ()()() ()()() 

3. Styrelsen för internationellt 
näringslivs bistånd 
(SWEDECORP) 30 ()()() ()()() 50 000 ()()() +20 ()()() ()()() 

4. Swedfund Intemational AB 50 ()()() ()()() 25 ()()() ()()() - 25 ()()() ()()() 
5. Svenska institutet (SI) 35 ()()() 0001 45 ()()() ()()() +10 ()()() ()()() 
6. Kärnsäkerhet m.m. 25 ()()() ()()() 30 ()()() ()()() +5 ()()() ()()() 
7. Baltiska 

investeringsprogrammet (BIP) 50 ()()() ()()() 50 ()()() ()()() 0 
8. Övrigt multilateralt stöd 90 ()()() ()()() 105 ()()() ()()() +15 ()()() ()()() 
9. Till regeringens disposition 55 999 ()()() 76 499 ()()() +20 500 ()()() 

10. Suveränitetsstöd 50 ()()() ()()() 60 ()()() ()()() +10 ()()() ()()() 
11. Handelshögskolan i Riga 10 ()()() ()()() 35 ()()() ()()() +25 ()()() ()()() 

Summa kr 640 999 ()()() 756 499 ()()() +115 500 ()()() 

Anslaget G 2. l ()()() l ()()() 0 
Anslaget G 3. 230 ()()() ()()() 240 000 ()()() +10 ()()() 000 

Summa kr 871 ()()() ()()() 996 500 ()()() +125 500 ()()() 

1 exkl. 10 miljoner kronor för Handelshögskolan i Riga (se anslagpost 11). 

De enskilda anslagspostemas belopp utgör endast ett beräkningsunderlag 
varför en justering av beloppen mellan posterna kan bli nödvändig. Den 
huvudsakliga fördelningen avses dock bli den som anges i tabellen. 
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G I. Samarbete med länderna i Central- och Östeuropa 

1992/93 Utgift 626 009 756 Reservation 468 990 244 
1993/94 Anslag 640 999 000 
1994/95 Förslag 756 499 000 1• 

2 

1 Från anslaget har avräknats 3 500 000 kr för administration av samarbetet. 
Medlen redovisas under anslaget A I. Utrikesförvaltningen. 

2 Anslagsbeloppen har varierat beroende på att littera G. numera omfattar tre 
anslag mot tidigare två samt att kompensation för det s.k. "baltguldet" utbetalades 
1992/93 genom förskottering från anslaget budgetåret 1993/94. Detta medför att 
budgetförslaget för 1994/95 visar en ökning med ca 125 miljoner kronor jämfört 
med budgetåret 1993/94. Totalt uppgår programmet för Central- och Östeuropa till 
tre miljarder kronor under tre år. 

Under detta anslag finns medel anvisade för samarbete med Central- och 
Östeuropa, huvudsakligen i form av tekniskt bistånd inom de områden 
som anges i de övergripande målsättningarna. Över anslaget finansieras 
sålunda bl.a. expertinsatser och rådgivning inom olika samhällsområden, 
projekt inom miljöområdet, stöd till näringslivsutveckling, utbildning, 
kultur och forskning. Särskilda anslagsposter finns för det baltiska 
investeringsprogrammet, multilateralt stöd, suveränitetsstöd, samarbete 
inom kärnsäkerhets- och strålskyddsområdena och för handelshögskolan 
i Riga. Vidare finns medel till regeringens disposition. 

Bilateralt bedrivs samarbetet genom svenska centrala, regionala och 
lokala myndigheter, institutioner, organisationer och företag. Multilateralt 
samarbete kanaliseras via nordiska, europeiska och internationella 
institutioner och organ. Inom ramen för det multilaterala samarbetet ges 
även finansiellt stöd till de central- och östeuropeiska länderna. 

Tekniskt bistånd m.m. 

Kunskapsförmedling och kompetensutveckling inom vitala samhälls
sektorer i syfte att konsolidera systemskiftet utgör också fortsättningsvis 
huvudsyftet med stödet till länderna i Central- och Östeuropa. Genom en 
rad insatser som genomförts hittills har grunden lagts för ett stabilare och 
mer omfattande samarbete i framtiden. Samtidigt kan man skönja behovet 
av en viss förändring av inriktningen av samarbetet. Samarbetsländerna 
har numera själva bättre möjligheter att koordinera och prioritera sina 
behov. I stället för korta enstaka konsultinsatser bör därför företräde ges 
för mer långsiktiga projekt. Systemskiftesmålet bör ha en framträdande 
plats i samarbetet. 

Det samarbete med Central- och Östeuropa som bedrivs av 
Beredningen för internationellt tekniskt-ekonomiskt samarbete (BITS) 
avser kunskapsöverföring för att stödja den politiska och ekonomiska 
reformprocessen samt åtgärder för att förbättra miljön, särskilt i 
Östersjön. 
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För budgetåret 1993/94 disponerar BITS 200 miljoner kronor. I sin 
anslagsframställning för budgetåret 1994/95 anger BITS an bredden på 
samarbetet förutses bestå. BITS föreslår en höjning med 100 miljoner 
kronor till 300 miljoner kronor. Behovet av insatser i de baltiska 
länderna förutses öka ytterligare i takt med att reformpolitiken förstärks 
och näringspolitik och investeringsprogram tar form. BITS förutser även 
ett fortsatt omfattande samarbete med Polen och en ökning av 
medelsbehovet för verksamhet i nordvästra Ryssland. 

Det är av betydelse för samarbetet och fördelningen av resurserna an 
insatsernas effekter utvärderas. BITS har på en metodiskt sätt följt upp 
projekten. En särskild utvärdering har bland annat genomförts vad 
beträffar det s.k. fördjupade vänortssamarbetet som ger ett betydelsefullt 
underlag för ställningstagande beträffande den fortsatta verksamheten. 
Även länsstyrelsernas samarbete som kommit igång under det gångna året 
med våra grannländer torde behöva närmare belysas. 

Statens lantmäteriverk och Centralnämnden för fastighetsdata (CFD) 
har med finansiering från BITS igångsatt flera stödinsatser i främst de 
baltiska staterna och Ryssland. Sammanlagda insatser på detta område 
uppgår hittills till ca 15 miljoner kronor. På grund av insatsområdets 
bedömda långsiktighet har de två förstnämnda verken i en gemensam 
skrivelse till regeringen föreslagit en övergång till målstyrt institutionellt 
samarbete inom särskilda programramar för insatser i nordvästra 
Ryssland och de baltiska staterna. 

Tillgång till grundläggande geografisk information liksom av system 
för ordnad redovisning av gällande fastighetsindelning, fastighetsägande 
och till fastigheter anknutna rättigheter är av väsentlig betydelse för 
reformprocessen i länderna i Central- och Östeuropa. Det svenska stödet 
till uppbyggnaden av väl fungerande markförvaltningssystem bör fortsatt 
ges hög prioritet i det bilaterala samarbetet i nämnda länder. Den av 
Lantmäteriverket och CFD aktualiserade frågan om långsiktighet i 
planeringen av de svenska insatserna kan härigenom tillgodoses utan 
inrättande av särskilda programramar. 

I anslagsframställningen föreslår BITS att medel för påfyllnad av 
konsultfonderna i IBRD och EBRD tillförs via de av BITS disponerade 
anslagsmedlen. BITS har i en särskild skrivelse redovisat förut
sättningarna för kreditfinansiering i samarbete med de multilaterala 
finansieringsinstitutionerna, i första hand i anslutning till planerade 
sektorslån till länder i Sveriges närområde. BITS föreslår an en särskild 
facilitet för kreditgivning till miljö- och infrastrukturprojekt i vårt 
närområde inrättas. Den föreslagna kreditfaciliteten skall i första hand 
användas för samfinansiering med de multilaterala finansierings
institutionerna, men ett visst utrymme för bilateral kreditgivning anser 
BITS också bör finnas. Enligt BITS förslag skall krediterna vid 
samfinansiering vara obundna och en uppmjukning av räntevillkoren 
kunna övervägas. 

Eftersom en ny kreditfacilitet förutsätter ett långsiktigt åtagande bör 
ställning i denna fråga tas inför beslut om ett fortsatt samarbetsprogram. 
Redan under innevarande budgetår bör dock en försöksverksamhet kunna 
inledas inom den ram för garantier för finansiellt stöd som riksdagen 
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medgav för budgetåret 1993/94. Denna försöksverksamhet bör kunna 
fortsätta under budgetåret 1994/95. 

Regeringen anser att BITS för budgetåret 1994/95 bör få disponera 
233 miljoner kronor, men utgår samtidigt från att vissa insatser för vilka 
ytterligare medel hittills beslutats av regeringen i fortsättningen ryms 
inom ramen för de medel som anvisas BITS. Regeringen har ställt sig 
positiv till BITS önskemål om ökade administrativa resurser för att 
möjliggöra en mer effektiv handläggning, och har därför redan för 
innevarande budgetår medgivit en ökning med 1,9 miljoner kronor. Av 
de anslagna medlen får därmed 4,2 miljoner kronor användas för 
administrativa ändamål. 

Stöd till enskilda organisationer 

Styrelsen för internationell utveckling (SIDA) har till uppgift att ge stöd 
till länderna i Central- och Östeuropa genom svenska folkrörelser och 
enskilda organisationer. Huvuddelen av bidragen har gått till organisa
tionsuppbyggnad och utbildning. Under 1992/93 inkom 175 ansökningar 
till ett belopp av närmare 123 miljoner kronor. 89 ansökningar beviljades 
till ett belopp av 45 miljoner kronor. SIDA anger i sin anslags
framställning att drygt en tredjedel av de anslagna medlen, sedan 
samarbetet inleddes budgetåret 1990/91, har gått till de baltiska länderna. 
Två tredjedelar har kommit Polen, OSS, Rumänien, Tjeckien, Slovakien 
och Ungern till del. För budgetåret 1992/93 har dock en förskjutning ägt 
rum som innebär att hälften av stödet gått till de baltiska länderna. 

I den utvärdering av bidragen till enskilda organisationers samarbete 
med Central- och Östeuropa som har utförts under innevarande år 
konstateras att det samarbete som svenska enskilda organisationer 
bedriver med Central- och Östeuropa och som till en del finansieras med 
SIDA-bidrag fungerar tillfredsställande. Den svenska allmänheten har 
visat ett stort engagemang och intresse för att hjälpa länderna i regionen. 
Betydelsen av en direkt kontakt mellan befolkningen i Sverige och i 
samarbetsländerna har starkt betonats av statsmakterna. Utredaren 
föreslår en rad åtgärder för att ytterligare effektivisera och förbättra 
biståndet genom enskilda organisationer. Utredaren konstaterar samtidigt 
att det är svårt att mäta stödets effektivitet eftersom insatserna ofta utgörs 
av punktinsatser med osäkra långsiktiga effekter. Det finns enligt 
utredaren skäl att prioritera projekt som är av mer långsiktig karaktär. 

Vad gäller frågan om stöd till politiska partier anser regeringen att 
svenskt statligt bistånd ej bör ges till partier i andra länder. Däremot är 
det naturligt att bistånd syftande till en demokratisk samhällsutveckling 
och ökad respekt för grundläggande fri- och rättigheter ofta även kan 
kanaliseras via politiskt orienterade organisationer och stödja projekt och 
verksamheter som kan ligga de politiska partierna nära. Regeringen har 
nyligen uppdragit åt en utredare att behandla frågan om bistånd 
kanaliserat genom organ med anknytning till politiska partier. 

Utredningens förslag i övrigt och de remissvar som inkommit övervägs 
för närvarande i regeringskansliet. 
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Inför budgetåret 1994/95 hemställer SIDA om 55 miljoner kronor. 
Regeringen föreslår mot bakgrund av ovanstående att SIDA bör få 
disponera 47 miljoner kronor under budgetåret 1994/95. 

Näringslivs- och investeringsstöd 

Svenskt näringsliv har värdefulla erfarenheter att bidra med i den 
pågående strukturomvandlingen i Central- och Östeuropa. Styrelsen för 
internationellt näringslivsbistånd (SWEDECORP) har till uppgift att 
främja och direkt medverka till utvecklingen av näringslivet i denna 
region. Den ekonomiska infrastrukturen är fortfarande svag i flertalet 
länder. Detta hämmar såväl produktion som internationell handel, vilka 
är nödvändiga förutsättningar för ekonomisk tillväxt, social utveckling 
och politisk stabilitet. 

Av myndighetens instruktion framgår att SWEDECORP i samverkan 
med Swedfund International AB särskilt skall bidra till utvecklingen av 
bärkraftiga företag i mottagarländerna genom riskkapitalsatsningar och, 
främst i samarbete med svenskt näringsliv, bidra till att gynnsamma 
förutsättningar skapas för investeringar och företagande i mottagar
länderna och genom kunskapsöverföring till näringsliv och närings
livsorganisationer främja mottagarländernas handel, samt svara för 
information och rådgivning om avsättningsmöjligheter på den svenska 
marknaden. Budgetåret 1992/93 var det första år under vilket 
SWEDECORP bedrev näringslivsfrämjande verksamhet i Central- och 
Östeuropa. Hittills har verksamheten koncentrerats till att bygga upp ett 
fungerande kontaktnät inom näringslivet i mottagarländerna. Satsningen 
på företag inom den privata sektorn och deras organisationer kommer 
enligt SWEDECORP:s anslagsframställning att fortsätta och fördjupas, 
framför allt vad beträffar praktisk rådgivning till små och medelstora 
företag. 

För budgetåret 1993/94 disponerar SWEDECORP 30 miljoner kronor 
för ändamålet. Regeringen anser att SWEDECORP för budgetåret 
1994/95 bör få disponera 50 miljoner kronor för näringslivsfrämjande 
verksamhet, varav 1,3 miljoner kronor för administrativa ändamål. 

Investeringsbehoven i Central- och Östeuropa är stora. Swedfund 
International AB anger i skrivelse till regeringen att den höga efterfrågan 
på Swedfunds samverkan i Central- och Östeuropa kan komma att 
medföra kapitalbrist och därmed begränsning av Swedfunds verksamhet 
i regionen redan under verksamhetsåret 1994/95, särskilt med beaktande 
av att insatserna är långsiktiga och avkastning på redan gjorda 
aktiekapitalsatsningar i form av utdelningar och reavinster ligger ett antal 
år fram i tiden. 

Hittills har Swedfund i kapital kunnat disponera 140 miljoner kronor 
för investeringar i länderna i Central- och Östeuropa. Av dessa har ca 50 
miljoner kronor kontrakterats. Ett utrymme på ca 90 miljoner kronor 
återstår därmed fram till den 30 juni 1995. Fram till samma tidpunkt 
beräknas Swedfund göra nya projektåtaganden till ett värde av 75-130 
miljoner kronor. Swedfund anger att det förefaller rimligt att bolaget 
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tillförs 40 miljoner kronor för budgetåret 1994/95, vilket skulle innebära Prop. 1993/94: 100 
att den högre åtagandesiffran täcks in. Regeringen instämmer i Bilaga 4 
Swedfunds bedömning att investeringsbehoven i Central- och Östeuropa 
är stora och motiverar en kapitalökning. Det är regeringens bedömning 
att 25 miljoner kronor är tillfyllest för att klara Swedfunds åtaganden för 
kommande budgetår. För tiden därefter kan inom ramen för ett fortsatt 
samarbetsprogram för Central- och Östeuropa ytterligare kapitaltillskott 
till Swedfund International AB bli aktuellt. 

Stöd till utbildning, forskning, kultur, m.m. 

Svenska institutet (SD har till uppgift att främja Sveriges internationella 
kontakter genom utbyte inom utbildning och forskning, samt genom 
kultur- och erfarenhetsutbyte. SI:s samarbetsprogram på den högre 
utbildningens och forskningens område, i form av kurser, konferenser 
och personutbyte, är viktiga bidrag till kunskapsuppbyggnaden inom de 
prioriterade områdena demokratisering, marknadsekonomi och miljö. 

Behoven av samarbete på kulturområdet är stora efter alla år av 
isolering. Därför är stöd till bevarandet av kultur och kulturinstitutioner 
i Östersjöregionen angeläget, liksom satsningen på svenskundervisning 
i de baltiska länderna. En särskild satsning på språkundervisning till de 
baltiska ländernas rysktalande befolkning kan förväntas bli aktuell. Även 
den ryska kulturen i dessa länder bör stödjas. 

Av de 45 miljoner kronor som SI disponerar under innevarande 
budgetår har 10 miljoner kronor avsatts för stöd till upprättande av en 
handelshögskola i Riga. För samarbetsprojekt på kulturområdet har 
reserverats 7 miljoner kronor, varav 2 miljoner kronor för satsningar 
inom det kulturella Östersjöprojektet Ars Baltica. Resterande 28 miljoner 
kronor används till expertutbyten och kurser, informationsmaterial på 
ryska och baltiska språk, stipendier för studier på universitet eller 
högskola i Sverige, gemensamma högskoleprojekt med länderna i 
Central- och Östeuropa samt svenskundervisning. 

SI meddelar i sin anslagsframställning för budgetåret 1994/95 att 
behovet av och efterfrågan på insatser i Central- och Östeuropa inom SI:s 
olika verksamhetsprogram har ökat kraftigt. 

Regeringen beräknar medelsbehovet för dessa ändamål till 45 miljoner 
kronor, vilket i praktiken innebär en höjning med 10 miljoner kronor 
eftersom innevarande års anslag innefattar särskilda medel som är 
avsedda för Handelshögskolan i Riga. För administrativa ändamål kan 
1,3 miljoner kronor disponeras. 

Kärnsäkerhet m.m. 

Under innevarande budgetår har regeringen inom ramen för 
östsamarbetsprogrammet anvisat 25 miljoner kronor för insatser på 
kärnsäkerhetens och strålskyddets område genom Statens kämkrafts
inspektion (SK!) och Statens strålskyddsinstitut (SSI). Härutöver har 
åtaganden gjorts om ett extraordinärt bidrag om 5 miljoner kronor till 
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SK.I för att stödja uppbyggnad av kontrollsystem av kärnämne (höganrikat 
uran och plutonium) i OSS och de baltiska länderna. Regeringen anser 
det angeläget att även för nästa budgetår kunna anvisa 30 miljoner kronor 
för insatser på strålskyddets och kärnsäkerhetens område i Central- och 
Östeuropa, varav 5 miljoner kronor är avsedda för att stödja 
uppbyggnaden av kontrollsystem av kärnämne i OSS och de baltiska 
länderna. 

Baltiska investeringsprogrammet 

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 fattades beslut om ett baltiskt investeringsprogram om ca 100 
miljoner ECU (motsvarande ca 800 miljoner kronor) över tre år för 
tekniskt och finansiellt stöd till små och medelstora företag. 

Programmet genomförs av Nordiska investeringsbanken, Nordiska 
projek'tfonden och Europeiska utvecklingsbanken. För innevarande 
budgetår, som är det andra verksamhetsåret, har regeringen avdelat 50 
miljoner kronor. 

Att etablera finansiell verksamhet i ett relativt tidigt skede av 
omvandlingsprocessen är förenat med betydande komplikationer av legal, 
institutionell och administrativ karaktär. Det baltiska investerings
programmet löper emellertid planenligt i Estland och Lettland. I Litauen 
har det ännu inte varit möjligt att upprätta en nationell investeringsbank. 
Etableringen av en sådan väntas kunna ske inom kort. Programmet löper 
till den 1 juli 1995 och kommer därefter att utvärderas. 

Det baltiska investeringsprogrammet har förutsättningar att bli ett 
betydelsefullt stöd för små och medelstora företag i de baltiska länderna. 
I enlighet med de tidigare utfästelserna kommer 50 miljoner kronor att 
avsättas för det svenska bidraget under programmets tredje 
verksamhetsår. 

Multilateralt stöd 

Multilaterala organ som Världsbanken (IBRD), Europeiska utvecklings
banken (EBRD), Internationella valutafonden (IMF), OECD, FN och 
dess tackorgan, Europarådet m.fl. har inom sina respektive kompetens
områden utvecklat omfattande verksamheter och program med särskild 
inriktning på de central- och östeuropeiska ländernas behov. Huvuddelen 
av dess program finansieras av organens ordinarie resurser. Tillskott av 
ytterligare medel behövs där den aktuella verksamheten inte ryms inom 
organisationens ordinarie mandat. Över detta anslag finansieras även 
Sveriges bidrag till Nordiska miljöfinansieringsbolaget (NEFCO) till 
vilket Sverige utfäst sammanlagt 14,8 miljoner ECU över en sexårsperiod 
(1990/91-1995/96), eller ca 23 miljoner kronor per år. 

De internationella programmen och det bilaterala samarbetet 
växelverkar med varandra. Från svensk synpunkt är detta viktigt i flera 
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avseenden. Genom finansiella flöden från de multilaterala institutionerna 
kan investeringar och stora infrastrukturella projekt genomföras i de 
central- och östeuropeiska länderna. Via medverkan i det multilaterala 
samarbetet kan Sverige även fungera som katalysator för bidrag från 
andra länder till aktiviteter i vårt geografiska närområde. Därigenom 
främjas ett fördjupat och breddat internationellt engagemang för bl.a. de 
baltiska länderna. De internationella programmen ger vidare Sverige 
möjligheter att göra insatser - företrädesvis i form av tekniskt bistånd -
i central- och östeuropeiska länder utanför det närområde som prioriteras 
i det bilaterala samarbetet. Det finansiella flödet som går genom de 
internationella finansieringsinstitutionerna har dessutom betydelse för 
inriktningen av Sveriges eget bilaterala samarbete. En viktig uppgift för 
det svenska tekniska samarbetet blir att komplettera det multilaterala 
finansiella stödet och medverka till att det utnyttjas effektivt. 

En accelererande reformprocess kommer att ställa krav på ökade 
multilaterala insatser. Flera initiativ diskuteras redan internationellt. 
Sverige har ett starkt intresse av att kunna påverka inriktningen av denna 
verksamhet. Inte minst när det gäller Ryssland är en utökad beredskap 
för deltagande i multilaterala insatser angelägen. Beredskap att delta i 
särskilda multilaterala fonder för Central- och Östeuropa bör också finnas 
under detta anslag. 

Budgetåret 1993/94 har regeringen avsatt 90 miljoner kronor för 
multilateralt samarbete med länderna i Central- och Östeuropa. Med 
hänsyn framförallt till det starka svenska intresset av att aktivt medverka 
i multilaterala insatser i Ryssland bör en ökning av medelsramen med 15 
miljoner kronor till 105 miljoner kronor komma till stånd för budgetåret 
1994/95. 

Till regeringens disposition 

Utvecklingen i Central- och Östeuropa är svårförutserbar och man har att 
räkna med att reformerna liksom hittills kommer att genomföras i olika 
takt i skilda länder. Samtidigt som samarbetet med de central- och 
östeuropeiska länderna bör präglas av kontinuitet i syfte att underlätta en 
långsiktig samhällsomvandling, måste det vara flexibelt och kunna 
anpassas till förändrade behov. Erfarenheten har visat att det ofta är 
nödvändigt att snabbt genomföra nya insatser. Regeringen bör därför 
förfoga över medel för att tillmötesgå sådana behov. Regeringen bedömer 
det angeläget att också i fortsättningen disponera medel för att finansiera 
insatser som i dagsläget ännu inte kan identifieras som konkreta projekt. 
Redan nu kan dock konstateras ett behov av intensifierat samarbete med 
nordvästra Ryssland och då framför allt med S:t Petersburg. Den 
pågående demokratiseringprocessen i Ryssland kan även komma att ställa 
krav på fortsatta, centrala rådgivningsinsatser. I ljuset av ett EU
medlemskap kan ytterligare insatser, t.ex. inom forskningsområdet, bli 
aktuella. Andra projekt som kan komma att bli föremål för finansiering 
är BITS föreslagna kreditfacilitet för miljö- och infrastrukturprojekt och 
ett utökat rättssamarbete med de baltiska länderna. 

18 Riksdagen 1993194. I sam/. Nr 100 Bilaga 4 
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I skilda sammanhang, bl.a. i den nyligen framlagda utredningen av 
östsamarbetets organisation (Ds 1993: 79), har informationens betydelse 
då det gäller samarbetet med Central- och Östeuropa, betonats. Under det 
gångna året har Utrikesdepartementet förstärkt insatserna på informa
tionsområdet. Nya skrifter har getts ut och presentationer av 
östsamarbetet för deltagare i kurser, seminarier o.d. har blivit en 
integrerad del av departementets arbete. Sådan verksamhet, med syfte att 
öka allmänhetens k'Unskaper om och insyn i det svenska östsamarbetet, 
kommer att ägnas fortsatt uppmärksamhet i samverkan med de 
verkställande myndigheterna. 

För bl.a. dessa ändamål bör ett belopp om 76,5 miljoner kronor stå till 
regeringens förfogande under nästa budgetår. 

Suveränitetsstöd 

Suveränitetsstödet har enligt regeringens uppfattning en central roll att 
spela inom östsamarbetet. En effektiv kontroll över de egna territorierna 
utgör en viktig förutsättning för Estlands, Lettlands och Litauens säkerhet 
och därmed också för stabiliteten i Östersjöområdet. Särskilda 
stödinsatser för att bidra till befästandet av Estlands, Lettlands och 
Litauens suveränitet har successivt utvecklats sedan hösten 1991. 
. Regeringen avser att fortsatt aktivt bidraga till detta genom att ytterligare 
resurser avsätts för suveränitetsstöd till de baltiska länderna. Under 
innevarande budgetår har regeringen avsatt 50 miljoner kronor för detta 
ändamål. Insatserna omfattar bl.a. stöd till polis- och tullväsende, gräns
och kustbevakning, säkerhetspolitisk kompetensuppbyggnad, räddnings
tjänst och civilt samt militärt försvar. Suveränitetsstödsinsatserna har sin 
tyngdpunkt i kunskapsöverföring, men kan även omfatta materielstöd. 

På regeringens uppdrag har Försvarets materielverk i samråd med 
Försvarets forskningsanstalt genomfört en studie av övervakningssystem 
för de baltiska länderna. I studien, som redovisades i början av 
september 1993, diskuteras olika ambitionsnivåer för gräns-, kust- och 
luftbevakning och lämnas förslag till stöd som i enlighet med regeringens 
anvisningar skall kunna genomföras inom tre år. Kostnaderna för att 
genomföra de föreslagna insatserna beräknas uppgå till 60 miljoner 
kronor, att fördelas på tre år. 

Mot bakgrund av det fortsatta behovet av insatser för suveränitetsstöd 
samt de omfattande åtaganden som förutses med anledning av över
vakningsstudien anser regeringen att medlen avseende suveränitetsstöd 
bör ökas med 10 miljoner kronor till 60 miljoner kronor för budgetåret 
1994/95. 

Handelshögskolan i Riga 

Riksdagen beslutade i juni 1993 (prop. 1992/93:150 bil 7, bet. 
1992/93:UU33, rskr. 1992/93:410) att bidra med 45 miljoner kronor till 
upprättandet av en handelshögskola i Riga för budgetåren 
1993/94-1995/96. Projektet utgör Sveriges bidrag till Östersjörådets 
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utbildningsinitiativ Euro-Faculty. För innevarande budgetår har 10 
miljoner kronor avsatts för detta ändamål. Regeringen avser budgetåret 
1994/95 avsätta 35 miljoner kronor för perioden 1994/95-1995/96. 

Bemyndigande för regeringen att få göra utfästelser 

En del av insatserna som finansierats inom anslaget är av flerårig 
karaktär. Regeringen föreslår därför att riksdagen bemyndigar regeringen 
att inom ramen för ett fortsatt samarbetsprogram för Central- och 
Östeuropa få göra utfästelser under budgetåret 1994/95 om högst en 
miljard kronor1 avseende budgetåret 1995/96. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
1. bemyndigar regeringen att inom ramen för ett fortsatt 

samarbetsprogram för Central- och Östeuropa få göra utfästelser 
under budgetåret 1994/95 intill ett belopp om högst 
1 000 000 000 kr avseende budgetåret 1995/96, 

2. till Samarbete med länderna i Central- och Östeuropa för 
budgetåret 1994/95 anvisar ett reservationsanslag på 756 499 000 
kr. 

G 2. Täckande av eventuella förluster i anledning av statliga 
garantier till länder i Central- och Östeuropa 

1992/93 Utgift 
1993/94 Anslag 1 000 
1994/95 Förslag 1 000 

Anslaget disponeras för täckande av eventuella förluster i anledning av 
statliga garantier avseende finansiellt stöd och exportkreditgarantier till 
länder i Central- och Östeuropa i de fall avsättningen under anslaget G 3. 
Avsättning för förlustrisker vad avser garantier för finansiellt stöd och 
exponkreditgarantier ej är tillräcklig. Kostnader som belastar detta anslag 
skall finansieras i första hand med anslag under littera G. och i andra 
hand genom omfördelningar inom statsbudgeten. Anslaget bör föras upp 
med ett formellt belopp på 1 000 kr. 

1 Från beloppet avräknas avsättningar under anslaget G 3. 
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Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Täckande av eventuella förluster i anledning av statliga garantier 
till länder i Central- och Östeuropa för budgetåret 1994/95 anvisar ett 
förslagsanslag på 1 000 kr. 

G 3. Avsättning för förlustrisker vad avser garantier för 
finansiellt stöd och exportkreditgarantier 

1993/94 Anslag 230 000 0001 Reservation 25 000 000 
1994/95 Förslag 240 000 000 

1 Nytt anslag. 

Anslaget disponeras för avsättning för förlustrisker vad avser garantier 
för finansiellt stöd och exportkreditgarantier till länder i Central- och 
Östeuropa. Av anslaget framgår också ramen för det betalningsansvar 
staten ikläder sig i form av statsgarantier. 

Länderna i Central- och Östeuropa har behov av finansiellt stöd för att 
påskynda reformprocessen. Detta kan bland annat avse betalnings
balansstöd eller ett mer strukturellt inriktat stöd kopplat till utlåning från 
internationella organisationer. Efter särskilt regeringsbeslut kan finansiellt 
stöd lämnas i form av statliga garantier för krediter till länderna i 
Central- och Östeuropa. 

Riksdagen beslutade i juni 1991 att medge att staten ikläder sig 
betalningsansvar för kreditgivning till länder i Central- och Östeuropa till 
ett belopp av högst 800 miljoner kronor. Av beloppet intecknades ca 750 
miljoner kronor för finansiellt stöd till Tjeckoslovakien, Ungern, 
Bulgarien och Rumänien samt garantiutfästelse för Europarådets fond för 
bosättning och regional utveckling. För budgetåret 1992/93 beslutade 
riksdagen om en ram om högst 800 miljoner kronor. Av beloppet togs 
ca 550 miljoner kronor i anspråk för finansiellt stöd till Estland, 
Lettland, Litauen och Rumänien samt Nordiska investeringsbanken 
(baltiska investeringsprogrammet). Även för budgetåret 1993/94 har 
riksdagen beslutat om en ram om 800 miljoner kronor. Av denna har 
regeringen hittills utfäst finansiellt stöd om ca 34 miljoner kronor till 
Albanien. 

Det kommer även under bugetåret 1994/95 att inom ramen för bl.a. 
G 24-samarbetet finnas ett fortsatt behov av kompletterande 
betalningsbalansstöd till länderna i Central- och Östeuropa. Det kan 
framöver också bli aktuellt att lämna kompletterande betalningsbalansstöd 
till de OSS-stater som genomför ett av Internationella valutafonden stött 
strukturanpassningsprogram. Det bör inom ramen för det statliga 
garantiåtagandet även finnas utrymme för ett mera strukturellt inriktat 
stöd, kopplat till utlåning från multilaterala organ. För budgetåret 1994/95 
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bör ramen för de statliga garantiåtagandena uppgå till 650 miljoner 
kronor. 

För att täcka eventuella förluster, som kan uppstå med anledning av 
statliga garantier för finansiellt stöd, måste riskavsättningar göras. Ett 
riktmärke för hur stora de totala riskavsättningarna avseende 
statsgarantier för finansiellt stöd bör vara i framtiden är de 10 % av 
totala utestående krediter som EG tillämpar för liknande åtaganden. Detta 
betyder att tidigare gjorda avsättningar kan komma att justeras i 
efterhand. För budgetåret 1994/95 bör 90 miljoner kronor avsättas för 
statsgarantier för finansiellt stöd. Hittills har inga förluster uppkommit 
avseende garantiutfästelser för sådant stöd. 

Utvidgad handel med länderna i Central- och Östeuropa är viktig för 
att underlätta omställningen av ekonomin och skapa underlag för tillväxt. 
Investeringsbehoven i de aktuella länderna är mycket omfattande. Statliga 
exportkreditgarantier är i många fall en förutsättning för an företag skall 
våga ta på sig de risker som kreditaffärer med dessa länder är förenade 
med. 

På regeringens förslag beslutade riksdagen våren 1993 (prop. 
1992/93:100 bil 4, bet. 1992/93:UU16, rskr. 1992/93:263) att inrätta en 
särskild exportkreditgarantiram om en miljard kronor för de baltiska 
länderna och Ryssland. Regeringen uppdrog därefter åt Exportkredit
nämnden (EKN) att administrera verksamheten i enlighet med vissa 
riktlinjer, vilka grundade sig på riksdagsbeslutet. 

I en skrivelse till regeringen i oktober 1993 meddelade EKN att 
nämnden per den 30 september hade mottagit preliminära och 
fullständiga ansökningar för garantier under ramen till ett sammanlagt 
belopp om knappt 1 300 miljoner kronor. 13 utfästelser till ett belopp om 
drygt 300 miljoner kronor har gjorts till och med november 1993. 

EKN gör i skrivelsen bedömningen att det ännu är för tidigt att dra 
några slutsatser i fråga om tillämpningen av de riktlinjer statsmakterna 
har fastställt för verksamheten. Industriförbundet har i en skrivelse till 
Utrikesdepartementets handelsavdelning framfört vissa synpunkter på 
riktlinjerna. 

Regeringen delar EKN:s bedömning i denna fråga. Riktlinjerna kan 
dock komma att justeras om det skulle visa sig nödvändigt. En 
förutsättning härför är dock att förlusterna inte bedöms bli större än de 
sammantagna avsättningar för förluster som har gjorts under detta anslag. 

Skulle det visa sig att ramen är otillräcklig för att nämnden skall kunna 
utfärda garantier för affärer som överensstämmer med de nu gällande 
riktlinjerna anser regeringen att det kan finnas skäl att återkomma till 
riksdagen med begäran om en utökad ram. Skulle en utökad ram 
aktualiseras, kommer ytterligare avsättningar att behöva göras. 

Vad beträffar garantigivning för Ryssland har regeringen i sina 
riktlinjer till EKN konstaterat att nämnden borde kunna utfärda garantier 
under förutsättning att landet träffade en överenskommelse om stöd från 
Internationella valutafonden (IMF) under den nya faciliteten för länder 
i omvandling från planekonomi. Ryssland ingick ett sådant avtal med 
IMF den 30 juni 1993 och EKN öppnade för garantigivning dagen därpå. 
IMF har senare tillfälligt avbrutit utbetalningar under faciliteten på grund 
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av att Ryssland inte uppfyllt de uppställda kraven. EKN är dock fortsatt Prop. 1993/94:100 
öppet för garantigivning under iakttagande av viss försiktighet, i syfte att Bilaga 4 
undvika förluster. 

För att täcka eventuella förluster som kan uppstå med anledning av 
exportkreditgarantiramen måste riskavsättningar göras. Då förlustrisken 
bedöms vara större för exportkreditgarantier än för finansiellt stöd 
föreslår regeringen att ytterligare 150 miljoner kronor beräknas härför. 

Om kostnaden för förluster överstiger det belopp som finns fonderat 
under detta anslag bör överskjutande belopp belasta anslaget G 2. 
Täckande av eventuella förluster i anledning av statliga garantier till 
länder i Central- och Östeuropa. 

Regeringen beräknar behovet av anslagsmedel under detta anslag för 
förlustrisker vad avser garantier för finansiellt stöd och exportkredit
garantier till 240 miljoner kronor för budgetåret 1994/95. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
1. medger att staten under budgetåret 1994/95 ikläder sig 

betalningsansvar i form av statsgarantier för finansiellt stöd till 
länder i Central- och Östeuropa till ett belopp om högst 
650 000 000 kr. 

2. till Avsättning för förlustrisker vad avser garantier för finansiellt 
stöd och exponkreditgarantier för budgetåret 1994/95 anvisar ett 
reservationsanslag på 240 000 000 kr. 
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Bilaga 4.1 Prop. 1993/94:100 
Bilaga 4 

Förteckning över Sveriges lönade utlandsmyndigheter samt 
ackrediteringar för de Stockholmsbaserade ambassadörerna per den 
1 januari 1994. 

I. Beskickningar 
(sidoackrediteringar inom parentes) 

Abidjan 
(Lome, Ouagadougou, Porto Novo) 
Addis Abeba 
(Djibouti) 
Alger 
Amman 
Ankara 
Athen 
Bagdad**) 
Bangkok 
(Rangoon, Vientiane) 
Beirut**) 
Belgrad 
Bem 
(Vaduz) 
Bissau*) 
Bonn 
Brasilia 
Bryssel 
(Luxemburg) 
Budapest 
Buenos Aires 
(Asunci6n, Montevideo) 
Bukarest 
Canberra 
(Honiara, Port Moresby, Port Vila) 
Caracas 
(Bridgetown, Port of Spain) 
Colombo*) 
Damaskus 
(Beirut) 
Dar es Salaam 
Dhaka 
Dublin 
Gaborone 
(Maseru) 
Guatemala 
(San Salvador, Tegucigalpa) 
Haag 
Hanoi 

Harare 
Havanna 
Heliga Stolen 
(San Marino) 
Helsingfors 
Islamabad 
(Male) 
Ja karta 
Kairo 
(Khartoum) 
Kiev 
Kinshasa*) 
Kuala Lumpur 
Kuwait 
(Abu Dhabi, Doha, Manarna) 
Köpenhamn 
Lag os 
(Accra) 
Lima 
(Laz P'az) 
Lissabon 
(Bissau, Praia) 
London 
Luanda 
(Sao Torne) 
Lusaka 
(Lilongwe) 
Madrid 
Managua 
(San Jose, Panama) 
Manila 
Maputo 
(Mbabane) 
Mexico 
Moskva 
(Alma-Ata, Asjchabad, Baku, Bisjkek 
Jerevan, Minsk, Tasjkent, Tbilisi) 
Nairobi 
(Bujumbura, Kampala, Kigali) 257 
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(Colombo, Kathmandu, Thimphu) 
Oslo 
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Ottawa 
(Nassau) 
Paris 
Peking 
(Pyongyang, Ulan Bator) 
Prag 
(Bratislava) 
Pretoria 
Pyongyang*) 
Rabat 
Reykjavik 
Riga 
Riyadh 
(Muscat, Sana) 
Rom 
(Tirana) 
Santa Fe de Bogotä 
(Quito) 
Santiago de Chile 

*) Beskickningen förestås av en t.f. charge d'affaires 

Singapore Bilaga 4 
(Bandar Seri Bagawan) 
Sofia 
Tallinn 
Teheran 
Tel Aviv 
(Nicosia) 
Tokyo 
Tripoli 
Tunis 
Vientiane*) 
Vilnius 
Warszawa 
Washington 
Wellingt0n 
(Apia, Nuku'alofa, Suva) 
Wien 
(Ljubljana) 
Windhoek 
Zagreb 

**) Beskickningen är eller kommer tills vidare att vara obemannad 

Il. Delegationer 

Sveriges ständiga representation vid Förenta nationerna i New York 
Sveriges ständiga representation vid de internationella organisationerna 
i Geneve 
Sveriges delegation vid Organisationen för ekonomiskt samarbete och 
utveckling (OECD) i Paris 
Sveriges delegation vid de Europeiska gemenskaperna (EG) i Bryssel 
Sveriges delegation vid Europarådet i Strasbourg 
Sveriges delegation vid konferensen om säkerhet och samarbete i Europa 
(ESK) i Wien 
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III. Karriärkonsulat 

a) Generalkonsulat 
Berlin 
Hamburg 
Hongkong 
Istanbul 
Jeddah 
Jerusalem 
Los Angeles 
Milano 
New York 
S:t Petersburg 
Sydney 

b) Konsulat 
Mariehamn 

IV. Stockholmsbaserade ambassadörer 

De fem sändebuden har följande ackrediteringar: 

1. Bangui (Centralafrikanska Republiken), Brazzaville (Kongo), Kinshasa 
(Zaire), Libreville (Gabon), Malabo (Ekvatorialguinea), Yaounde 
(Kamerun). 

2. Banjul (Gambia), Freetown (Sierra Leone), Monrovia (Liberia). 

3. Bamako (Mali), Conakry (Republiken Guinea), Dakar (Senegal), 
Niamey (Niger), Nouakchott (Mauretanien). 

4. Antananarivo (Madagaskar), Mogadishu (Somalia), Moroni 
(Comorerna), Port Louis (Mauritius), Vallena (Malta), Victoria 
(Seychellerna). 

5. Basseterre (St Christopher och Nevis), Belmopan (Belize), Castries (St 
Lucia), Georgetown (Guyana), Kingston (Jamacia), Kingstown (St 
Vincent och Grenadinerna), Paramaribo (Surinam), Port-au-Prince 
(Haiti), Roseau (Dominica), Santo Domingo (Dominikanska Republiken), 
St Georg' s (Grenada), St John' s (Antigua och Barbuda). 
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Anslagsförteckning 

A. Utrikesförvaltningen m.m. 

A 1. Utrikesförvaltningen, ramanslag 
A 2. Kursdifferenser, förslagsanslag 
A 3. Honorärkonsuler, förslagsanslag 
A 4. Nordiskt samarbete, förslagsanslag 
A 5. Utredningar m.m., reservationsanslag 
A 6. Officiella besök m.m., förslagsanslag 
A 7. Ekonomiskt bistånd till svenska medborgare 

i utlandet m.m., förslagsanslag 

1 564 784 000 
1 000 

15 500 000 
1 666 000 

10211000 
9 680 000 

4 500 000 

1 606 342 000 

B. Bidrag till vissa internationella organisationer 

BI. Förenta nationerna, förslagsanslag 199 206 000 
B 2. Nordiska ministerrådet, förslagsanslag 250 000 000 
B 3. Europarådet, förslagsanslag 30 222 000 
B 4. Organisationen för ekonomiskt samarbete och 

utveckling (OECD), förslagsanslag 22 573 000 
B 5. Europeiska frihandelssammanslutningen (EFTA), 

förs lagsanslag 113 850 000 
B 6. Organisationer för internationell handel och 

råvarusamarbete m.m, förslagsanslag 9 018 000 
B 7. Internationell råvarulagring, förslagsanslag 1 750 000 
B 8. Övriga internationella organisationer m.m., 

förslagsanslag 2 964 000 
B 9. Fredsbevarande verksamhet, reservationsanslag 836 294 000 
B 10. Konferensen om säkerhet och samarbete i 

Europa (ESK), förslagsanslag 32 894 000 

1 498 771 000 

C. Internationellt utvecklingssamarbete 

C 1. Bidrag till internationella biståndsprogram, 
reservationsanslag 3 295 000 000 

C 2. Utvecklingssamarbete genom Styrelsen för 
internationell utveckling (SIDA), 
reservationsanslag 6 290 000 000 

C 3. Styrelsen för internationell utveckling (SIDA), 
ramanslag 314 700 000 
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c 4. Stöd till ekonomiska reformer och skuld-
lättnad, reservationsanslag 1 000 000 000 

c 5. U tvecklingssamarbete genom 
Beredningen för internationellt 
tekniskt-ekonomiskt samarbete (BITS), 
reservationsanslag 815 000 000 

c 6. Beredningen för internationellt tekniskt-
ekonomiskt samarbete (BITS), ramanslag 20 700 000 

c 7. U-landsforskning genom Styrelsen för 
u-landsforskning (SAREC), reservations-
anslag 425 000 000 

c 8. Styrelsen för u-landsforskning (SAREC), 
ramanslag 27 500 000 

c 9. Näringslivsbistånd genom Styrelsen för 
internationellt näringslivsbistånd 
(SWEDECORP) och Swedfund International AB, 
reservationsanslag 135 000 000 

c 10. Styrelsen för internationellt näringslivsbistånd 
(SWEDECORP), ramanslag 29 000 000 

c 11. Styrelsen för u-landsutbildning i Sandö 
(Sandö U-centrum), ramanslag 32 300 000 

c 12. Nordiska afrikainstitutet, ramanslag 6 100 000 
c 13. Projektbistånd till vissa länder m.m., 

reservationsanslag 66 900 000 

12 457 200 000 

D. Information om Sverige i utlandet m.m. 

D 1. Svenska institutet, reservationsanslag 60 264 000 
D2. Övrig information om Sverige i utlandet, 

reservationsanslag 13 754 000 

74 018 000 

E. Utrikeshandel och exportfrämjande 

E 1. Kommerskollegium, ramanslag 47 230 000* 
E 2. Exportfrämjande verksamhet, reservations-

anslag 149 785 000 
E 3. Exportkreditnämnden, täckande av vissa 

utgifter för skadeersättningar, förslagsanslag 1 000 
E 4. Krigsmaterielinspektionen, ramanslag 5 084 000 
E 5. Bidrag till Stiftelsen Östekonomiska Institutet, 

anslag 2 500 000 

* beräknat belopp 
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Prop. 1993/94:100 E 6. Medel för översätming av EG:s regelverk, 
reservationsanslag 11 500 000 Bilaga 4 

E 7. Kostnader för statsstödd exportkreditgivning 
genom AB Svensk Exportkredit, förslagsanslag 

E 8. Kostnader för statsstödd exportkreditgivning 
avseende export av furtyg m.m., förslagsanslag 

E 9. Ersättning för extra kostnader för förmånlig 
kreditgivning till u-länder, förslagsanslag 

1 000 

1 000 

50 000 000 

266 102 000 

F. Nedrustnings- och säkerhetspolitiska frågor m.m. 

F 1. 

F 2. 

F 3. 

F 4. 

F 5. 
F 6. 

Utredningar och andra insatser på det utrikes
politiska området, reservationsanslag 
Information och studier om säkerhetspolitik och 
fredsfrämjande utveckling, reservationsanslag 
Bidrag till Stockholms internationella freds
forskningsinstitut (SIPRI), reservationsanslag 
Forskning till stöd för nedrustning och 
internationell säkerhet, anslag 
Utrikespolitiska Institutet, anslag 
Forskningsverksamhet av särskild utrikes-
och säkerhetspolitisk betydelse, 
reservationsanslag 

G. Samarbete med Central- och Östeuropa 

G I. Samarbete med länderna i Central- och 

2 511 000 

10 000 000 

21 850 000 

12 259 000 
10 340 000 

3 588 000 

60 548 000 

Östeuropa, reservationsanslag 756 499 000 
G 2. Täckande av eventuella förluster i anledning av 

statliga garantier till länder i Central- och 
Östeuropa, förslagsanslag 1 000 

G 3. Avsättning för förlustrisker vad avser garantier 
för finansiellt stöd och exportkreditgarantier, 
reservationsanslag 240 000 000 

996 500 000 

Summa kr 16 959 481 000 
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Förord 

Utvecklingen i världen kan beskrivas ur flera olika perspektiv. 
Den mörka bilden visar att en miljard människor lever i djupaste 

fattigdom och ofta saknar mat för dagen. Ungefär lika många är an
alfabeter. Väpnade konflikter pågår i mer än 50 länder och 35 miljo
ner människor är på flykt. 

Det ljusa perspektivet visar framstegen de senaste 30 åren: Livs
längden i utvecklingsländema har ökat med en tredjedel. Mer än 70 
procent av befolkningen har nu tillgång till hälsovård. I många län
der har de senaste åren demokratiseringsprocessen tagit fart. Politis
ka och ekonomiska reformer banar vägen för en långsiktigt hållbar 
utveckling. 

Men framgångar och problem är ojämnt fördelade. Biståndet är 
en av de faktorer som kan bidra till en ekonomisk och social utjäm
ning, till en demokratisk samhällsutveckling och ökad respekt för 
de mänskliga rättigheterna. 

Årsberättelsen "Svenskt bistånd 1992/93" är en del av utvärde
ringen av utvecklingssamarbetet. Den är också bilaga till budget
propositionen. Det gångna biståndsåret har präglats av omfattande 
katastrofinsatser i det forna Jugoslavien, Somalia och andra länder. 
Samtidigt har det långsiktiga utvecklingssamarbetet fortsatt. 1992 
blev det faktiska utfallet av det svenska biståndet 1,03 procent av 
BNI - för första gången passerades alltså 1-procentsmålet! 

"Svenskt bistånd 1992/93" riktar sig till beslutsfattare och förtro
endevalda som sysslar med biståndsfrågor, men också till skol
elever, studerande vid högskolor och universitet liksom till en 
intresserad allmänhet. Min förhoppning är att redovisningen skall 
bekräfta det som är min fasta övertygelse: biståndet behövs! 

Alf Svensson 
biståndsminister 
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Lokaltransport i Bai Bang, Vietnam, 
ett vii/kiint svenskt biståndsprojekt. 

Foto: Helä11r Netocny, Bazaar. · 





En ny världsbild 

Biståndet står i dag inför en ny situation 
som innebär stora utmaningar. Den teknis
ka utvecklingen har knutit världsdelar och 
länder allt närmare varandra. Det går lätta
re och snabbare att överföra information 
och resurser från ett land till ett annat. 
Samtidigt har kraven på samarbete ökat. 

Blockgränserna från det kalla kriget har 
brutits upp. Nya stater har bildats. Vissa 
av de nya staterna, exempelvis i det forna 
Sovjetunionen, har lägre bruttonationalin-

En jordbruksarbetare i Birki, 
Pakistan, gör affärer med hjälp 
av sin mobiltelefon. Bättre och 
snabbare kommunikationer för 
i-länder och u-länder närmare 
varandra. Det ömsesidiga 
beroendet ökar. 

Foto: Orde Eliason, Baz:aar. 
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komst/ capita än Brasilien, Thailand m.fl. 
länder på det södra halvklotet. Traditionel
la u-länder, främst i Latinamerika och 
Asien, har på kort tid lyckats nå en hög 
utvecklingsnivå. 

I takt med dessa förändringar framträ
der spänningen mellan rika och fattiga i 
världen alltmer som den avgörande poli
tiska och ekonomiska frågan i vår tid. 

Det handlar inte längre enbart om mot
sättningar mellan det rika Nord och det 

En bosnisk soldat återfinner 
sin mor bland muslimska 
flyktingar i Travnik. 
Katastroferna i världen krä
ver stora resurser, vilket med
för allvarliga konsekvenser för 
det långsiktiga biståndet. 

Foto: Corinne Dufka, 
Reuter/Pressens Bild 



SVENSKT UTVECKUNGSSAMARBETE I VÄRLDSPERSPEKTIV 

,------------------ --- -- -·------···------------·-··- --------------------, 
! 
I Totala biståndsutbetalningar från DAC·länderna 1 netto 
I 

1976-81 1981-86 I 

I Löpande priser och I växelkurser, 
miljarder US dollar 

I 
totalt 20,0 28,5 

varav 

I 
bilateralt 13,3 19,7 

I multllate'8H 6,7 8,8 

1991 års priser och 
växelkurser, 
miljarder US dollar 

totalt 37,5 46,8 

varav 

bilateralt 24,8 32,1 

multilateralt 12,7 14,7 

Procentuella 
förändringar 

totalt 5,1 3,8 

varav 

bilateralt 5,2 3,9 

multilateralt 4,8 3, 1 

fattiga Syd. Bilden är nu mer brokig och 
fattigdomen har kommit näm1are inpå oss. 

Ökande flyktingströmmar från kris
drabbade områden, världsomfattande epi
demier och miljöproblem hotar den globa
la säkerheten. Det blir mer och mer 
påtagligt att fred och stabilitet i världen 
inte kan uppnås så länge klyftorna fortsät
ter att vidgas. 

Möjligheterna att gemensamt skapa en 
hållbar ekonomisk och ekologisk utveck
ling i världen har dock ökat efter det kalla 
krigets slut. Samarbetsklimatet har för
bättrats och biståndet behöver inte längre 
användas för att trygga intressesfärer. 

Den internationella lågkonjunkturen 
har emellertid väckt farhågor om ökad 

1988 1989 1990 1991 1992 

47,0 45,7 52,9 56,7 60,6 

31,9 32,9 37,1 41,3 41,1 

15, 1 12,8 15,8 15,4 19.5 

53,7 52,9 54,8 56,7 57,1 

36.4 37,9 38,4 41,3 38,7 

17,2 15,0 16,4 15.4 18,4 

7,5 -1,5 3,5 3,2 0,8 

-0,8 4,0 1,5 6,7 -6,6 

16,0 -14,5 8.2 -6.3 16,3 

protektionism och minskad biståndsvilja i 
den rika delen av världen. 

Det internationella 
utvecklingssamarbetet 

Statistik från OECD:s biståndskommitte 
(DAC) visar att det totala officiella bistån
det från DAC:s medlemsländer n till u
länder och multilaterala instih1tioner 1992 
ökade till 60,6 miljarder US dollar jämfört 
med 56,7 miljarder US dollar året innan, 
dvs. en ökning lllt'd 6,9 % . r reala termer, 
med hänsyn tagen till förändringar i priser 
och växelkurser mellan 1991och1992, blir 
ökningen 0,8 %. 

n DAC: Developrrent Assistance Comr1i''.ce~OECD s b standsKornmitte har följande medlemsländer: 
Austral en, Belgier;, Cariada, DanwarK, Finland, FrdnKr·,e. Irland. l:al:cn, Japan, Neoecländer·,a, Nya Zeeland. Norge, 
Portugal. Spa•1ien, Sverige. Schweiz. Storbritarm:un. Tysk:ano. USA. Österrike. EG och Luxernourg. 
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SVENSKT UTVECKLINGSSAMARBETE I VÄRLDSPERSPEKTIV 

USA, som traditionellt varit den största 
biståndsgivaren i världen räknat i absoluta 
termer, behöll sin förstaplats med 
biståndsutbetalningar på totalt 11,7 mil
jarder US dollar. Japan kom på andra 
plJts med 11,l miljarder US dollar, efter 
att ha ökat biståndsansträngningarna un
der hela 1980-talet. Sverige hamnade på 
nionde plats med sina 2,5 miljarder US 
dollar. (Se diagrammet nedan.) 

FN har formulerat ett mål för biståndet 
som innebär att 0,7 lJ,, av bnittonationalin
komsten (BNJ) i de industriellt utvecklade 
länderna skall användas till bistånd i u
länderna. DAC-statistiken visar dock att 
endast fyra länder (Norge, Danmark, 
Sverige och Nederländerna) uppfyllde 
FN:s volymmål förra året (se diagram sid. 
11). Med nuvarande långsamma öknings
takt av biståndsutbetalningarna från de 
industriellt utvecklade länderna kommer 
0,7 %,-målet inte att nås förrän långt inpå 

Totalt bistånd från ~o,s9 
DAC-länder, över · 
60 MDR USD 

nästa sekel. Den streckade lin
jen i diagrammet på nästa sida 
visar det kraftiga trendbrott 
som krävs om målet skall nås 
år 2000. 

Det svenska 
utvecklings. 
samarbetet 

Den svenska riksdagen har sla
git fast att minst 1 %1 av den 
svenska bnittonationalinkom
sten (BNJ) varje år skall avsättas 
till u-landsbistånd. Av dia
grammet nedan framgår att 

Utvecklingsbistånd från DAC:s medlemsländer 1992 
Färgade staplar: DAC-ländernas bistånd 1 procent av C3NI. 

Sva~ta stnplar: biståndets volym i USD. Krediter för rnilil~ira ändamål kan r vissa fall 

räknas in 1 biståndet (se stapeln för USA). I det totala biståndet från DAC-landcr räk

nas dock inte 1n avskrivningar av militära kmr1iter (rJAC = Development Assistancc 

Committee. OECD:s biståndskommitte) 

%av BNI 
---------------------------------------------------------------- Militärt stöd 

I•• bildtextenJ 
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Sverige förra året betalade 1,03 % av BNI i 
bistånd. 

Det övergripande målet för det svenska 
utvecklingssamarbetet är att förbättra lev
nadsvillkoren för de fattigaste folken. Som 
vägledning för hur fattigdomen i världen 
skall bekämpas har riksdagen även specifi
cerat fem delmål för biståndet: 

• Resurstillväxt 
• Ekonomisk och social utjämning 
• Ekonomisk och politisk själv

ständighet 
• Demokratisk samhällsutveckling 
• Framsynt hushållning med natur

resurser och omsorg om miljön 

Förhållandena i mottagarlandet spelar stor 
roll för i vilken grad biståndet bidrar till 
minskad fattigdom. Demokrati, respekt för 
mänskliga rättigheter, marknadsekonomi 
och effektivitet i biståndet är viktiga förut
sättningar för en mångsidig och fram
gångsrik utveckling. Dessa faktorer har 
därför betonats i dialogen med u-ländema. 
På senare år har de även, inom ramen för 
de biståndspolitiska målen, tjänat som kri
terier vid val av mottagarländer och vid 
fördelningen av biståndet. 

Genom erfarenhet och ökad kunskap 
förs Sveriges utvecklingssamarbete framåt. 
Under året har intresset fokuserats kring 
biståndskritcrierna och ett antal särskilt 
prioriterade områden. 

I ett demokratiskt samhälle, där med
borgarnas mänskliga rättigheter respekte
ras, finns de bästa möjligheterna för med
borgarna att fonna sitt samhälle och bygga 
förutsättningar för en dynamisk utveck
ling. Ett gynnsamt tillväxtklimat skapas i 
ett marknadsekonomiskt system, där 
marknadskrafterna styr resurserna till pro
duktiva delar av ekonomin. Privata initia
tiv och fri företagsamhet driver utveck
lingen fram<:'\t. Men marknadsorienterade 
lösningar 1m'\ste kombineras med en fung
erande offentlig sektor. Det krävs ett fast 
regelverk och starka institutioner för att 
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%BNI 
0,8 ·-------- ---------

0,7 - - - - - - - - -~~ ~~- - 0,7% 
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0,6 
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Om FN:s 0,7%-mål ska uppnås till år 2000 fordras 
ett kraftigt tre11dbrott (streckade linjen). DAC
lä11dernas bistånd har länge legat på en mede/11ivå 
strax över 0,3% av BNI. 

den privata sektorn skall kunna fungera 
väl som drivkraft i utvecklingen. 

Effektiviteten i biståndet har fått mer 
utrymme i diskussionerna än tidigare. 
Ytterst handlar det om vilken effekt bistån
det har på ett lands utveckling. Därför 
måste det svenska biståndet anpassas efter 
mottagarländernas möjligheter att använ
da resurserna på ett effektivt sätt. Mot 
denna bakgnmd görs särskilda insatser 
för att: 

• främja en effektiv och rättvis resurs
fördelning som bidrar till ekonomisk 
och social utveckling och dänned be
kämpar fattigdomen, 

• förhindra korruption, maktmissbruk 
och illegal kapitalflykt, 

• minska militämtgifter till fönnc'in för 
utvecklingsändamål, 

• bygga upp och stärka rättsliga institu
tioner. 

Andra områden som prioriterats under 
året och som fortsättningsvis kommer att 
ägnas särskild uppmärksamhet är befolk
ningsutvecklingen i världen, kvinnornas 
situation i u-länder och deras roll i utveck
lingssarnarbetet, en miljömässigt hållbar 
utveckling bl.a. inom ramen för uppfölj
ningen av den s.k. Agenda 21, insatser för 
att förstärka och effektivisera FN på det 
ekonomiska och sociala området samt 
stödet till enskilda organisationer och till 
katastrof- och återuppbyggnadsinsatser. 
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Internationell 
samordning av 
utvecklingssamarbetet 

Förändringarna i världen har ökat behovet 
av samordning på biståndsområdet. Om
fattande katastrofer, av det slag vi bevitt
nat i exempelvis Somalia och i det forna 
Jugoslavien, har tvingat fram gemensam
ma insatser. 

FN har därmed fått en utökad roll, i 
många fall med en kombination av freds
bevarande och humanitära insatser. 28% 
av det svenska biståndet kanaliserades 

Rildc11 ziisar en del azi de liindcr ocll 
bisfiindsorgm1 som zicrknr i Banglndcslz. 
Många !ti11dcr har c11 lik11a11dc situation. 
I fimntiden mtlstc bistd11det samord11as bättre. 

förra året genom FN:s biståndsorgan och 
andra internationella organ, främst världs
banken och de regionala utvecklingsban
kema. En allt viktigare fråga blir hur hela 
det multilaterala systemets insatser på bi
ståndsområdet skall kunna tillvaratas och 
maximeras. 

Lika viktig är en förstärkt samordning 
mellan bilaterala givare t.ex. när det gäller 
att försäkra sig om effektiviteten i bistån
det. Inom ramen för DAC har riktlinjer 
utarbetats för hur ett effektivt utvecklings
samarbete bör utformas. Kommitten gran
skar även regelbundet medlemsländernas 
bistånds program. 
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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 myndig
heterna. I det senare ligger att tilldela olika 
verksamheter anslag, att fastställa de när
mare villkoren för anslagens användning 
och att ange kraven på hur användningen 
av de anvisade medlen skall redovisas. 

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, 
som kommer in till regeringen under sep
tember månad. 

Riksdagens beslut om statens budget 
för det kommande budgetåret fattas lö
pande under våren och i takt med att riks
dagens olika utskott utarbetar och lägger 
fram sina yttranden över regeringens för
slag. Biståndsfrågorna behandlas av riks
dagens utrikesutskott. 

Riksdagens beslut om biståndets inrikt
ning i stort och biståndsbudgeten för det 
kommande budgetåret fattas i samband 
med den biståndspolitiska debatten, som 
vanligen hålls under april månad. Under 
juni fattar regeringen beslut om reglerings
breven, som närmare anger vilka anslags
belopp och övriga villkor som skall gälla 
för myndigheternas verksamheter. 

Regeringen styr de statliga myndighe
terna även i andra avseenden. Varje 
myndighet har en av regeringen beslutad. 

Riksdagen 

BITS
Beredningen för 
irdemationellt 
tekniskt-ekono
miskt samarbete 

SWEDECORP
Sty ........ föw 
int-~llt 
..-._u .... 
bistånd 

I den nya org1111is11tion som 1w inflirs, 
slå~ /1istå11dsko11toren :;111111111111 med 
11111bassadcrn11 i sa111t1rlicts/ii11dcmt1. 

Regeringen 

UD - Avdelningen 
för internationellt 
utvecklingsaam
arbete 

Nordiska 
Afrika· 
institutet 

SIDA
Styrelsen för 
intemationell 
utveckling 

SAREC
Styrelsen 
föru-land .. 
forskning 

Kontor i mottagarllnder, 
s.k. blst.indskontor 
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San dö 
U-centrum 



instruktion för sin verksamhet. I denna 
anges målen för myndighetens verksam
het, hur myndigheten leds och vilka tjäns
ter inom myndigheten som regeringen har 
att tillsätta. Instruktionernas närmare inne
håll·varierar från myndighet till myndig
het beroende på den aktuella verksam
hetens art och omfattning. 

UD:s avdelning för 
internationellt 
utvecklingssamarbete 

Utrikesdepartementets avdelning för interna
tionellt utvecklingssamarbete, i dagligt tal 
"U-avdelningen", är en av UD:s fem av
delningar och ansvarar inom regerings
kansliet för det svenska utvecklingssam
arbetet. 

Avdelningen är organiserad 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-landseko
nomiska frågor och informationsfrågor. 

V-avdelningen leds av ett statsråd och 
en statssekreterare och har totalt ett 60-tal 
tjänstemän. 
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FRÅN RIKSDAGSBESLUT TILL BISTÅNDSINSATS 

Så kommer budgeten till 

Biståndsmyndigheterna 
lämnar sina anslags
framställningar. 

1992 

f 
Riksdagen (utrikes
utskottet) behandlar 
förslaget.Bistånds
debatt och beslut 
i riksdagen. -----;;.. 

Myndigheterna får 
regleringsbrev med 
anslagsbelopp och 
övr-iga villkor för 
verksamheten 
under budgetåret. 

1993 

OKT 

NOV 

DEC 

JAN 

MAJ 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OKT 

NOV 

DEC 

JAN 

FES 

MAR 

APR 

MAJ 

JUN 

Regeringen 
utarbetar 
budgetpropo
sitionen. 

w 
Regeringen beslutar 
om regleringsbrev. 

~ 

J 

Budgetåret 
1992/93 



Statliga myndigheter och 
organ för Sveriges bistånd 

SIDA 

Styrelsen för internationell utveckling (SIDA) som 
inrättades år 1965, har till uppgift att planera, 
genomföra och administrera bilateralt utveck
lingssamarbete med u-länderna. Detta bistånd 
omfattar dels samarbetet med 19 programlän
der, dels andra typer av bistånd t.ex. katastrof
insatser, bidrag till utvecklingsprojekt via en
skilda svenska organisationer, bistånd till 
flyktingar och befrielserörelser, miljöinsatser 
och insatser för demokrati och mänskliga rät
tigheter. 

SIDA leds av en styrelse som utses av re
geringen. Vid SIDA finns ca 500 anställda. 

Sarec 

Styrelsen för u-landsforskning (Sarec) som inrät
tades år 1975 ombildades år 1979 till en själv
ständig myndighet. Sarec:s uppgift är att stär
ka u-ländernas kapacitet för forskning och att 
främja sådan forskning som kan bidra till en 
utveckling i enlighet med de biståndspolitiska 
målen. 

Sarec leds av en styrelse som utses av reger
ingen. Vid Sarec finns ca 40 anställda. 

BITS 

Beredningen för internationellt tekniskt-ekonomiskt 
samarbete (BITS) inrättades år 1975 under nam
net utbildningsberedningen och fick år 1979 
ställning som självständig myndighet under 
utrikesdepartementet. 

BITS har till uppgift att, inom ramen för de 
svenska biståndsmålen, främja ekonomisk och 
social utveckling i enskilda utvecklingsländer 
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samt utvidga och stärka Sveriges relationer 
med dessa länder genom insatser i samarbete 
med svenska institutioner och företag. Verk
samheten omfattar tekniskt samarbete genom 
bl.a. konsultinsatser och internationella kurser 
i Sverige samt utvecklingskrediter. Sedan bud
getåret 1989 /90 har BITS också ett huvudan
svar för genomförandet av det svenska bi
ståndsfinansierade samarbetet med Central
och Östeuropa. 

BITS leds av en styrelse som utses av reger
ingen. Vid BITS finns ca 35 anstallda. 

Swedecorp 

Styrelsen för internationellt näringslivsbistånd 
(Swedecorp) bildades år 1991. 

Swedecorp skall, inom ramen för de bi
ståndspolitiska målen, bidra till utvecklingen 
av näringslivet i u-länder samt i länder i Cen
tral- och Östeuropa. Genom kunskapsöverfö
ring till näringsliv och näringslivsorganisatio
ner skall Swedecorp verka för att gynnsamma 
förutsättningar skapas för investeringar och 
företagande i samarbetsländerna samt främja 
dessa länders handel bl.a. genom att svara för 
information och rådgivning om avsättnings
möjligheter på den svenska marknaden. 

Swedecorp leds av en styrelse som utses av 
regeringen. Vid Swedecorp finns ca 50 anställ
da. 

Swedfund 
lnternational AB 

Swedfund International AB tillkom år 1991 ge
nom en ombildning av stiftelsen Swedfund 
(Fonden för industriellt samarbete med u-län
der). Bolagets huvuduppgifter är att på indu-



striområdet förmedla kontakter mellan svens
ka företag och intressenter i u-länder och län
der i Central- och Östeuropa, bidra till förin
vesteringsstudier samt medverka i etable
ringen av samägda företag, s.k. joint ventures, 
genom insatser i form av aktiekapital, lån- och 
garantigivning. 

Bolaget är ett helägt statligt aktiebolag med 
ca 10 anställda. 

Sandö U-centrum 

Styrelsen för u-landsutbildning (Sandö U-centrum) 
bildades år 1971 och fick sin nuvarande inrikt
ning år 1987. Sandö U-centrum har till huvud
uppgift att vid Sandöskolan i Kramfors bedri
va utbildning i språk och u-landsutbildning 
som förberedelse för uppdrag i u-länder. Verk
samheten är till ca 75 % självfinansierande. 

Sandö U-centrum leds av en styrelse som 
utses av regeringen. Skolan har ca 50 anställda. 

Nordiska afrika· 
institutet 

Nordiska afrikainstitutet (NAJ) bildades 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 afrikanska för
hållanden bl.a. genom att främja och driva 
vetenskaplig forskning om Afrika. 

Institutet leds av en styrelse samt ett pro
gram- och forskningsråd som utses av reger
ingen. I program- och forskningsrådet ingår 
representanter för de övriga nordiska länder
na. Vid institutet finns ca 30 anställda. 

Sekretariatet för 
Analys av Utvecklings· 
samarbete 

Regeringen beslutade 1992 att inrätta en kom
mitte med uppdrag att analysera effektiviteten 
i det svenska utvecklingssamarbetet. Kommit
ten fick ett tvåårigt mandat och påbörjade sitt 
arbete under våren 1993. 

Under kommitten finns ett sekretariat, 
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FRÅN RIKSDAGSBESLUT TILL BISTÅNDSINSATS 

Sekretariatet för analys av utvecklingssamarbe
te (SAU), som bildades i början av 1993. Till 
SAU har knutits en referensgrupp, med repre
sentanter från samtliga enheter på u-avdel
ningen inom UD, biståndsmyndigheterna samt 
RRV. Sekretariatet kommer att producera en 
rapport till sommaren 1994, vilken skall ligga 
till grund för beslut om den fortsatta verksam
heten. 

Fram till sommaren 1994 kommer SAU att 
arbeta med olika studier, analyser och utvärde
ringar av den svenska biståndspolitiken och 
dess genomförande. En del studier utförs av 
SAU, men det mesta läggs ut på externa kon
sulter. 

Carl Tam 
SIDA 

Gunilla Olofsson 
BITS 

Olle Arefall 
Swedfund 

Anders Wijkman 
Sarec 

Lars Ekengren 
Swedecorp 

Tord Strömkvist 
Sandö U-centrum 

Lennart Wohlgemuth Claes Sandgren 
NAI SAU 



Styrnings- och sa111arbets
f or111er i biståndet 

Den 19 maj 1993 beslöt riksdagen att 
styrningen och samordningen av biståndet 

skall förbättras genom att regeringen efter 
samråd med mottagarlandet och i nära 
samverkan med myndigheter och ambas
sader skall lägga fast en långsiktig strategi 
för samarbetet med varje större mottagar
land, s.k. landstrategi, 

landramarna ersätts av mer flexibla 
planeringsramar och 

ambassadernas allmänna avdelningar och 
biståndskontor i programländerna slås sam
man och får gemensam chef och adminis
tration. 

Dessa föreslagna förändringar är ett led 
i arbetet med att förbättra biståndets ef c 

fektivitet. Förslagen har utformats i betän
kandet Styrnings- och samarbetsformer i 
biståndet (SOU 1993:1). 

Tydliga mål för verksamheten 
En viktig utgångspunkt är mål- och resul
tatstyrning, som numera tillämpas inom 
statsförvaltningen. Resultaten skall på ett 
tydligare sätt än hittills ligga till grund för 
beslut på olika nivåer. Kraven på regering
en att ange tydliga mål för verksamheten 
ökar. 

Samtidigt krävs att det beslutsunderlag 
som myndigheterna lämnar till regeringen 
är baserat på erfarenhets- och resultatana
lys. Mottagarländernas ansvar för utveck
lingen, samarbetets inriktning samt för
väntade och uppnådda resultat ställs i 
centrum. 

Regeringen skall mer effektivt utnyttja 
de styrinstrument som redan finns framför 
allt inom budgetprocessen. Regleringsbre
vet innehåller mer av uppdrag och anvis
ningar. Delegeringen till myndigheterna 

18 

av det praktiska arbetet, dess planering 
och genomförande, omfattar fler områden 
och verksamheter. Utrikesdepartementet 
blir därmed mindre belastat med detaljfrå
gor kring biståndets handläggning. 

Ökade krav på samordning 
Kraven på helhetsperspektiv i de svenska 
relationerna med u-länderna ökar liksom 
behoven av en fördjupad dialog med län
derna om den politik landet för. Bredden i 
det svenska utvecklingssamarbetet med 
flera organisationer verksamma i de en
skilda mottagarländerna ställer ökade 
krav på samordning. 

Landstrategierna blir ett instrument att 
pröva det samlade, långsiktiga svenska 
utvecklingssamarbetet med ett enskilt 
land. De utgör ett underlag för myndighe
ternas arbete. Överläggningar på reger
ingsnivå skall ske med mottagarlandet 
innan strategin läggs fast. 

Utarbetandet av sådana landstrategier 
pågår för Sri Lanka, Zambia, Botswana, 
Namibia, Tanzania och Vietnam. I budget
propositionen anges länder aktuella för 
1994/95. 

Biståndskontor i ambassaderna 
Sammanslagningen av ambassadernas 
allmänna avdelningar och biståndskonto
ren beräknas vara fullt genomförd under 
1994. Arbetsgrupper med representanter 
från UD och SIDA går systematiskt ige
nom olika krav på förändringar för ett 
praktiskt genomförande. 

Ambassaderna i Botswana, Namibia, 
Bangladesh, Zambia, Nicaragua och Sri 
Lanka kommer att vara integrerade före 
budgetårets slut. 



Ett förändrat sätt att planera biståndet 

Styrningen och samordningen av biståndet förstärks som följd av riksdagsbeslutet 
i maj 1993. Planeringsprocessen kan beskrivas på följande sätt 

Landöversikt 

Resultat
redovisningar 

lntressentmöte 

Regeringsöverläggningar 
med samarbetslandet 

Landstrategi 

Regeringsbeslut 

En bred landöversikt utarbetas på uppdrag av 
regeringskansliets biståndsavdelning. I denna 
analyseras mottagarlandets problem och priori
teringar och de mål och riktlinjer som riksdagen 
lagt fast för landsamarbetet. 

Översikten kompletteras med resu ltatredovisningar 
från biståndsmyndigheterna. Dessa bygger på 
utvärderingar och analyser där mottagarlandet 
spelat en aktiv roll. 

Med denna information som grund inbjuds 
biståndsmyndigheter, enskilda organisationer och 
andra intressenter i Sverige till ett intressentmöte, 
där man överlägger om biståndssamarbetet med 
det aktuella landet. 

Därefter har den svenska regeringen överlägg
ningar med samarbetslandet om vilka biståndsin
satser man kan vara överens om för de fö ljande 
åren. 

Med all denna info,rnation 
som grund, utarbetar 
regeringskansliet en över
gripande landstrategi. 
Regeringen fattar så 
beslut om landstrategin. 
Delegering sker till 
myndigheterna att bereda 
och genomföra insatser 

Den vanliga 
budgetprocessen 

11111 
·- ----. ...... . ..... . .... .. .............. ·• 

Delegering till 
biståndsmyndigheter 

Dessa planeringssteg 
upprepas cykliskt för varje 
land. Resultaten går 
successivt över i den 
vanliga budgetprocessen . 
Detta ger riksdagen 
bättre beslutsunderlag . l 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,._.... Riksdagsbeslut 

f Med riksdagsbeslutet som 
Regeringen verkställer underlag kan regeringen 
beslut, fortsätter med på vanligt sätt verkställa 

planeringen besluten , inhämta resultat
redovisning, fortsätta 
processen med att ta fram 
förnyade landstrategier etc. 
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Barn på sjukhus i Vietnam. Att förbättra situa
tionen för världens nödlidande barn är 

huvuduppgiften för UNICEF, FN:s barnfond, ett 
av många organ inom den mulitlaterala sektorn. 

Foto: Beppe Arvidsson, Bildhuset 





Bistånd genom det 
multilaterala systemet 

Ett grundläggande drag i Sveriges utrikes
och biståndspolitik är det starka stödet till 
de internationella organisationernas 
biståndsverksamhet, s.k. multilateralt 
bistånd. Det multilaterala systemet består 
dels av FN-systemet, dels av några fristå
ende internationella 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 såväl 
en betydande s.k. normativ verksamhet, 
dvs. informationsutbyte, förhandlings
verksamhet och överenskommelser, som 
s.k. operativ verksamhet, dvs. bistånd. 
Övergripande ansvar för FN:s arbete med 
de ekonomiska och sociala frågorna har 
FN:s ekonomiska och sociala råd (ECO
SOC) samt FN:s centrala organ, general
församlingen. 

Frivilliga bidrag utöver budgeten 
FN:s olika organ bedriver en omfattande 
biståndsverksamhet. Denna verksamhet 
finansieras från organisationernas reguljä-

I '
Aust:::·n~en 

~ "'lJ~:, 
~ f FN 

~ ""'1 
Bangladesh Bangladesh 

Bilateralt bistånd: 
Bistånd från land ti ll land . 

Multilateralt bistånd: 
Bistånd från många givare 
via internationella organisa
tioner 
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ra budgetar, från FN:s utvecklingsprogram 
(UNDP), från Världsbanken samt av med
lemsländernas frivilliga direkta bidrag. För 
Sveriges del härrör de frivilliga direkta 
bidragen dels från UD:s anslag, dels från 
Styrelsen för internationell utveckling 
(SIDA), Styrelsen för u-landsforskning 
(Sarec), BITS och Swedecorp. 

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 landprogram 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 specialorgan. En av FN utsedd lokal 
samordnare - 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 allmärlhet 
egen fältrepresentation. 

Onödigt många organisationer 
Inom ramen för Nordiska FN-projektet (se 
faktaruta sid 27) konstateras att det multi
laterala biståndssystemet har en föga ratio
nell struktur och att dess FN-baserade del 
är starkt fragmenterad. Antalet organisa
tioner förefaller onödigt stort, dera~ upp
gifter är delvis överlappande och deras 
inbördes relationer ofta oklara. Dessa för
hållanden bör ses mot bakgrund av att 
detta "system" aldrig skapats som ett så
dant utan vuxit fram efterhand. Dessutom 
har det övervägande flertalet av de organi-



FN-systemet 

Kommitteer 

Andra 
biträdande 

organ 

UNCTAD 
UNICEF 
UNHCR 

WFP 
WFC 

UNDP 
UNEP 

Världslivsmedelsrådet 
HABITAT 

UNFPA 
UNFDAC 

FN:s specialfonder 

sationer som medverkar i FN:s bistånd 
inte tillkommit primärt för detta ändamål. 

Till de internationella finansieringsorga
nen hör Världsbanksgruppen och de regio
nala utvecklingsbankerna. De styrs enligt 
principen om vägda röster, där vikterna 
motsvarar andelarna i bankens grundkapi
tal. Vid s.k. påfyllnadsförhandlingar för
handlar givarna i ett sammanhang den 
totala volymen, sina individuella bidrag 
organisationernas policyinriktning. Däri
genom har givarländerna ett avgörande 
inflytande över verksamheten, vilket 
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MULTILATERALT UTVECKLINGSSAMARBETE 

Freds-..._ __ bevarande 

WMO mfl 

Q FNs huvudorgan 

e Andra FN-organ 

styrkor 

IDA 
IBRD 
IFC 

O Specialorgan och andra 
självständiga organisationer 
inom systemet 

uppenbarligen förstärker deras bidrags
vilja. Världsbanken har formellt status som 
expertorgan inom FN-familjen medan 
regionalbankerna inte har någon koppling 
till FN. 

FN försvagas, Världsbanken stärks 
Relationerna mellan FN-familjen och då 
särskilt UNDP I fackorganen å ena sidan 
och utvecklingsbankerna å andra sidan är i 
första hand en fråga om resurser och roll
fördelning. Medan särskilt UNDP fått se 
sina resurser reducerade i reala termer un-



MULTILATERALT UTVECKLINGSSAMARBETE 

der 1970- och 1980-talen, har utvecklings
bankerna och deras fonder inte drabbats 
av någon liknande åderlåtning. Samtidigt 
har utvecklingsbankerna med Världs
banken i spetsen väsentligt vidgat sin 
verksamhet. Världsbanken är numera en 
avsevärt större finansiär av tekniskt bi
stånd än UNDP och har byggt upp en be
tydande egen kompetens på många 
fackorgans områden. Denna förskjutning 
av väsentliga delar av den tekniska bi
ståndsrådgivningen från UNDP mot 
Världsbanken innebär en försvagning av 
FN. I samma riktning verkar Världsban
kens växande roll på det allmänt bistånds
koordinerade och utvecklingspolitiska 
området. 

Bättre balans krävs 
Den svenska synen på arbetsfördelningen 
i det multilaterala biståndet innebär att 
detta skulle vara betjänt av en bättre ba
lans mellan FN-systemet och Världsban
ken. Det förutsätter en förstärkning både 
av FN:s program och fonder, och då sär
skilt UNDP, på det allmänna utvecklings
politiska området och av många fackorgan 
på de områden där dessa borde besitta en 
obestridd expertkompetens. Denna för
stärkning förutsätter de djupgående struk
turella reformer som föreslås i det Nordis
ka FN-projektet. Sedan presentationen av 
Nordiska FN-projektets slutrapport 1991 
har svenskt och nordiskt agerande i FN på 
utvecklingsområdet under det senaste året 
därför väsentligen fokuserats på olika 
organisationsförändringar för att stärka 
och effektivisera FN:s biståndsverksamhet. 

Förutom det löpande arbetet i de olika 
utvecklingsorganens styrelser samt arbetet 
i ECOSOC och generalförsamlingen har 
det gångna året främst präglats av reform
frågorna. 

Miljöfrågan viktig för Sverige 
En annan viktig fråga där Sverige engage
rat sig under det senaste året gäller miljö 
och utveckling, främst i samband med 
uppföljningen av konferensen för miljö 
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och utveckling (UNCED) i Rio. Detta har 
skett bl.a. genom aktivt deltagande i för
handlingarna kring den globala miljöfacili
teten (GEF) i förhandlingarna kring en 
ökenkonvention samt i arbetet i FN-syste
mets nya kommission för uthållig utveck
ling (CSD). Vidare har Sverige och övriga 
nordiska länder varit pådrivande i strä
vanden att förstärka FN:s samordnande 
roll vid svåra katastrofer och i att finna 
vägar att koordinera det humanitära bi
ståndet i konflikter med åtgärder av poli
tisk och fredsfrämjande karaktär. 

Förstärkt inrikting på fattigdom 
I förhandlingarna under 1992 om en re
surspåfyllnad av Världsbankens utveck
lingsfond (IDA) har Sverige drivit och fått 
gehör för en förstärkt fattigdomsinrikt
ning. Förberedelsearbetet för FN:s befolk
ningskonferens i september 1994 i Kairo 
har inletts såväl nationellt som globalt. I 
Sverige har upprättats en nationalkommit
te för befolkningskonferensen under led
ning av statssekreterare Alf Samuelsson. I 
generalförsamlingen, i ECOSOC och i ett 
särskilt s.k. förberedande möte i FN, har 
Sverige varit pådrivande i förberedelsear
betet för konferensen. Utvecklingsfrågor
nas starka samhörighet med frågor kring 
mänskliga rättigheter och demokrati har 
understrukits bl.a. vid FN:s stora konfe
rens för mänskliga rättigheter och demo
krati i juni 1993 i Wien och i uppföljnings
arbetet med barnkonventionen. 



FN:s biståndsorganisationer 

Till FN:s frivilligt finaniserade operativa 
verksamhet räknas främst FN:s utveck
lingsprogram (UNDP), FN:s kapitalut
vecklingsfond (UNCDF), FN:s befolk
ningsfond (UNFPA), FN:s kvinnofond 
(UNIFEM), FN:s barnfond (UNICEF), FN:s 
världslivsmedelsprogram (WFP), FN:s 
flyktingkommissarie (UNHCR) och Inter
nationella jordbruksutvecklingsfonden 
(IFAD). 

De olika FN-organen har angelägna och 
viktiga mandat på områden som kapaci
tetsuppbyggande bistånd, miljöfrågor, 
bistånd riktat till kvinnor och barn, livs
medelsbistånd, bistånd till flyktingar och 
bistånd i katastrofsituationer. FN:s sätt att 
möta nya behov har varit att skapa en ny 
organisation. 

Finansieras med gåvobistånd 
FN:s biståndsorganisationer är underor
gan till FN :s ekonomiska och sociala råd 
(ECOSOC). Verksamheten finansieras i allt 
väsentligt med gåvobistånd. Vid årliga 
bidragskonferenser utfäster sig givarna -
utan föregående överläggningar - att med 
vissa belopp bidra till nästkommande års 
verksamhet. Finansieringen brukar beteck
nas som "frivilliga bidrag", därav benäm
ningen frivilligfinansierade FN-organisa
tioner. Vissa bidrag är obundna, medan 
andra riktas till ett specifikt projekt eller 
program inom en organisation, s.k. multi
bistöd. På förslag av organisationernas 
sekretariat beslutar medlemsländerna i 
respektive styrelse hur resurserna skall 
utnyttjas. Det är svårt för organisationerna 
att långtidsplanera sin verksamhet bl.a. 
beroende på det faktum att de inte säkert 
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kan veta hur mycket medel som kommer 
att finnas tillgängligt. 

FN-systemet är politiskt till sin natur 
och styrs enligt principen ett land - en röst. 
Detta är ett uttryck för principen om 
staters suveränitet. I FN:s biståndsorgani
sationer består styrelserna av 40 - 50 med
lemmar samt observatörer. Varje medlem 
har en röst, men beslut tas av tradition i 
FN i normalfall med s.k. consensus. Obser
vatörerna deltar aktivt och det är i prakti
ken svårt att skilja dem från medlemmar
na. Det har visat sig svårt att få dessa stora 
styrelser och därigenom verksamheten att 
fungera effektivt och tillfredsställande. 

Sverige verkar för ett starkt FN 
Koordineringen i fält mellan de olika FN
organen har heller inte utvecklats på ett 
sätt som är önskvärt. Som konsekvens har 
ett antal medlemsländer emellertid ansett 
att FN:s arbetsmetoder ger dem ett mindre 
inflytande över besluten än vad som mot
svaras av deras bidrag. Detta har i sin tur 
påverkat storleken av bidragen. 

Sverige har som litet land alltid varit en 
stark anhängare av multilateralism och 
inte minst verkat för ett starkt FN. I den 
situation som råder i världen i dag ter sig 
ett starkt FN viktigare än någonsin. Nya 
problem, möjligheter och krav ställer där
för krav på reformer av FN-systemet. Det 
ställer också krav på att klyftan mellan 
omfattningen av uppgifter som läggs på 
FN och de resurser som ställs till dess för
fogande måste minska. Detta kommer att 
bli än viktigare under de närmaste åren 
då stora behov av finansiella resurser för 
multilateral verksamhet kan förutses. Det 



MULTILATERALT UTVECKLINGSSAMARBETE 

gäller bl.a. på katastrof-, flykting,- miljö
och befolkningsområdena. 

Det var bl.a. mot den här bakgrunden 
som det nordiska FN-projektet startade för 
mer än fem år sedan. Utgångspunkten i 
projektet var att för att få kvalitet och ef
fektivitet i verksamheten på det ekonomis
ka och sociala området i FN, var det nöd
vändigt med strukturella förändringar 
främst av styr- och finansieringformer. 

Tidigare reformförsök inom det ekono
miska och sociala området har inte lett till 
några mer långtgående resultat. Till följd 
av politiska låsningar och en allmän ovilja 
till förändringar bland i första hand med
lemsländerna har det varit svårt att ändra 
det som en gång har inrättats, trots många 

Tröga, stora styrelser ... 

goda förslag därom. Denna gång ser dock 
reformsträvandena ut att lyckas. I decem
ber 1993 fattade FN:s generalförsamling ett 
mycket viktigt beslut att reformera sin or
ganisation. Det nordiska FN-projektet pre
senteras i eft ~ärskilt avsnitt. 

Flera FN-organisationer har mycket stora styre lser. Vid styrelsemötena kan antalet 
deltagare och observatörer vara bortåt 200 personer. Besluten måste fattas i enighet, 
varför arbetet blir mycket komp licerat och tidsödande. 

ttt**id.Mltiif
''''''''''' 

... eller små effektiva? 

Nordiska FN-projektet ville ha små styrelser, 
som skulle träffas ofta . Inga observatörer 
skulle närvara. Idealet borde vara 15-20 
styre lsemed lemmar. 
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Fakta om Nordiska FN-projektet 

Nordiska FN-projektets slutrapport pre
senterades våren 1991. Förslagen i rap
porten går i huvudsak ut på att styr- och 
finansieringsformerna för FN:s program 
och fonder skall reformeras. Bl .a. föreslås 
att ett internationellt utvecklingsråd skall 
bildas där riktlinjer skall diskuteras och 
läggas fast för FN:s samlade bistånds
verksamhet. Vidare föreslås att mindre 
exekutiva styrelser skall inrättas för var 
och en av FN:s olika biståndsorganisatio
ner och som skall ersätta de nuvarande 
styrelserna som fungerar på ett mycket 
ineffektivt sätt. 

Nordiska FN-projektets slutrapport 
innehåller också förslag om hur finansie
ringsformerna för FN:s biståndsverksam
het skall förändras. Syftet med förslagen 
är att skapa en jämnare bördefördelning 
mellan de stora givarna liksom en högre 
grad av förutsägbarhet och därmed ökad 
möjlighet till långsiktig planering av verk
samheten. Den nuvarande formen med 
frivilliga bidrag föreslås kompletteras med 
två andra bidragsformer. Den första ut
görs av reguljära bidrag från alla med
lemsländer där hänsyn skall tas till betal
ningsförmågan. Den andra formen 
föreslås vara "förhandlade bidrag", vilket 
innebär att givarländerna samlat kommer 
överens om hur kostnaderna för den bi
ståndsverksamhet som medlemsländerna 
beslutat om skall finansieras. 

Efter diskussioner i ECOSOC:s högni
våmöte juni 1991 kom de nordiska försla
gen att gå in i en förhandlingsfas inom FN. 
Generalförsamlingen tillsatte hösten 1992 
en arbetsgrupp med uppgift att lämna 
förslag till församlingen för hur FN:s bi
ståndsverksamhet kan reformeras. Efter 
ett drygt år av förhandlingar fattade för
samlingen i december 1993 beslut om 
reformer. 

Beslutet innebär ett genombrott för nya 
principer för FN:s biståndsverksamhet 
som till stora delar bygger på Nordiska 
FN-projektets analys och förslag. De nord
iska ländernas bestämda vilja att nå beslut 
som innebär reella förändringar och ett 
mycket målmedvetet förhandlingsarbete 
gav efter långa och mycket komplicerade 
förhandlingar slutligen resultat. 
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Beslutet innebär att ECOSOC:s arbets
former förändras. Under en del av ECOSOC 
skall ett årligt högnivåmöte hållas om FN:s 
samlade biståndsverksamhet. I enlighet 
med Nordiska FN-projektets förslag kom- · 
mer då en diskussion att föras och riktlinjer 
ges för hur denna verksamhet skall drivas. 
Detta möjliggör att FN får en samlad policy 
och klarare prioriteringar för den ekonomis
ka och sociala verksamheten. 

En central del av beslutet är att de nuva
rande styrelserna för FN:s program och 
fonder skall ersättas med mindre exekutiva 
styrelser. De nuvarande styrelserna består 
av 50-tals medlemmar samt observatörer. 
Detta betyaer att 200 - 300 personer kan 
delta vid de möten som hålls en till två 
gånger per år. De nya exekutiva styrelserna 
skall bestå av 36 medlemmar och inga ob
servatörer. Styrelserna skall träffas regel
bundet under året för att löpande styra 
verksamheten med utgångspunkt från de 
övergripande riktlinjer som ges av ECO
SOC. Styrelserna skall inte som nu sam
manträda i FN:s lokaler utan i respektive 
organs huvudkvarter. 

Genom beslutet om förändrade styrfor
mer har ett första viktigt steg tagits för att få 
ett effektivare FN-bistånd. Det är ett grund
läggande och avgörande steg för att stop
pa fragmentiseringen av FN-biståndet lik
som för att hejda den marginalisering som 
pågått under senare år. Det är också ett 
avgörande steg i en förändringsprocess 
som nu har inletts. 

Förändringsprocessen kommer att fort
sätta under 1994. I beslutet uppmanas ge
neralsekreteraren att utreda hur ett nytt fi
nansieringssystem med i första hand 
förhandlade bidrag kan utformas. Denna 
rapport skall vara färdig i april och förhand
lingar om ett nytt finansieringssystem inle
das i maj 1994. 

Generalförsamlingens beslut innebär 
också att en översyn skall göras som under
lag för diskussioner om fortsatta reformer. 
Bland annat skall översynen se om antalet 
represen.tanter i de exekutiva styrelserna 
kan modifieras ytterligare. Översynen skall 
diskuteras vid ECOSOC:s högnivåmöte 
sommaren 1995 samt vid generalförsam
lingen samma år. 
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UNDP 

FN:s 
utvecklingsprogram 
(UNDP) 

Fakta om UNDP: 

Mål, huvuduppgifter 
UNDP är FN-systemets centrala fond för 
finansiering av tekniskt bistånd. UNDP 
har också ansvar för att FN:s samlade 
bistånd samordnas tillsammans med 
mottagarländerna. 
Budget 
Drygt en miljard dollar per år. 
Viktigaste givare 
USA, Japan, Danmark, Nederländerna 
och Tyskland. 
Sveriges bidrag 
560 miljoner kronor (1993). 
Styrelse 
48 medlemmar som träffas två gånger 
per år. UNDP:s styrelse är också 
beslutande organ för FN-sekretariatets 
tekniska biståndsprogram (DTCD), 
FN:s kapitalutvecklingsfond (UNCDF), 
FN:s befolkningsfond (UNFPA), FN:s 
Sahelkontor (UNSO), FN:s kvinnofond 
UNIFEM samt en rad andra specialfon
der. 
Antal anställda 
Sammanlagt finns omkring 3500 
anställda. 
Antal kontor 
124. Varje kontor leds av en landrepre
sentant som också oftast är FN:s fasta 
representant i landet. 
Huvudkontor 
New York med ca 600 fast anställda. 
Chef 
Fram till den 15 juli 1993 var William 
Draper 111 från USA administrator. Han 
efterträddes av James Gustave Speth 
från USA. 

28 

Mandat och huvuduppgifter 
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. UNDP har främst 
haft en finansierande, programplanerande 
och samordnande uppgift. Verksamheten 
har tidigare genomförts av FN:s fackorgan 
(WHO, ILO, FAO m.fl.). I ökad utsträck
ning görs nu detta av mottagarländerna 
själva medan fackorganen får en rådgivan
de roll. 

Verksamhet 
UNDP:s uppgift är att främja mottagarlän
dernas utveckling genom olika former av 
tekniskt bistånd. Denna typ av bistånd 
sker i huvudsak i form av expertrådgiv
ning, men också i form av stipendier, 
konsulttjänster och i viss mån utrustning. 
Huvudsyftet är att bygga upp mottagar
ländernas kapacitet att själva ta hand om 
sin egen utveckling. UNDP:s verksamhet 
är inte bunden till en specifik sektor. Verk
samheten omfattar för närvarande över 
5000 projekt i 174 länder och territorier. 

UNDP:s verksamhet bygger i huvud
sak på landprogrammering. Denna inne
bär att man för varje land fastställer hur 
mycket bistånd från UNDP landet kan 
räkna med under en femårsperiod. I sam
arbete mellan mottagarlandet och 
UNDP:s landrepresentant utarbetas sedan 
ett program för hur medlen skall utnytt
jas. Detta program fastställs slutligen av 
UNDP:s styrelse. 

Storleken på varje mottagarlands pro
gram bestäms främst av hur fattigt landet 

James G. Speth 
UNDP 

är och av befolkningens 
storlek. Vart femte år fast
ställs fördelningen för 
nästkommande femårs
period ("femårsplan"). 
De fattigaste länderna -
med en bruttonationalin
komst per capita på högst 
750 dollar - fick under 



programperioden 1987-199180 % av 
UNDP:s länderfördelade resurser. Under 
den programperiod som sträcker sig till 
1996 förstärks denna inriktning. 87 % av 
de länderfördelade resurserna kommer då 
att tillfalla denna kategori av länder. Det 
finns även ett beslut att 55 % av de länder
fördelade resurserna skall tillfalla de minst 
utvecklade länderna. Biståndet till motta
garländer med relativt hög BNP I capita 
trappas gradvis ned för att upphöra vid en 
per-capita inkomst över 6 000 dollar. 

År 1993 presenterade UNDP för fjärde 
gången sin rapport om mänsklig utveckling 
(Human Development Report). Genom rap
porten har UNDP lagt grunden till ett nytt 
mätinstrument som kan mäta begreppet ut
veckling. Rapporten klassificerar alla länder i 
ett s.k. mänskligt utvecklingsindex. Detta in
dex beaktar människors levnadsförhållanden 
såsom utbildning, sjukvård, barnadödlighet, 
arbetslöshet etc. Varje årsrapport har ett tema. 
Årets tema var folkligt deltagande i utveck
lingsprocessen. 

Året som gick 
1993 har varit ett omvälvande år för 
UNDP. Programmet har fått svåra ekono
miska problem. Flera bidragsgivare har 
liksom Sverige dragit ned i sina bistånds
budgetar vilket lett till minskade bidrag till 
UNDP. Detta liksom att många bidragsgi
vares valutor har minskat i värde i förhål
lande till den amerikanska dollarn har 
gjort att UNDP har fått ekonomiska pro
blem. Konsekvensen är att samtliga pro
gram har skurits ned med 25 %. 

En växande debatt har också kommit 
igång om UNDP:s framtida roll i det mul
tilaterala biståndsarbetet, framför allt 
bland givarländer. UNDP:s roll som cen
tral finansieringsmekanism för FN:s bi
ståndsverksamhet diskuteras, liksom hur 
UNDP effektivare skall kunna samordna 
FN:s biståndsinsatser på landnivå. Ett åter
kommande krav från givarländerna är att 
UNDP måste renodla sin verksamhet lik
som att den måste effektiviseras. 
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Årets upplaga av 
Human Development Report 
har som tema folkligt engagemang och deltagande. 
Rapporten konstaterar att demokratin fordrar lös
ningar på olika nivåer. "Nationalstaten är för liten 
för de stora problemen och för stor för de små ". 

Sverige e>ch UNDP 
Sverige har deltagit aktivt i debatten om 
att utveckla och reformera UNDP. I första 
hand har detta skett genom det nordiska 
FN-projektet. Sverige har aktivt drivit att 
UNDP inte kan effektiviseras utan att styr
och finansieringssystemen reformeras. Det 
nuvarande styrsystemet är ineffektivt och 
möjliggör inte en rationell styrning av 
verksamheten. Finansieringssystemet är 
helt uppbyggt på enskilda länders vilja att 
lämna bidrag. För att skapa ett kollektivt 
ansvarstagande för den långsiktiga finan
sieringen krävs ett finansieringssystem 
som dels bygger på att alla länder deltar i 
finansieringen av basadministrationen, 
dels på att givarländerna förhandlar sinse
mellan hur verksamheten skall finansieras. 

Sverige har under 1993 utarbetat en 
konsultrapport; UNDP QUO V ADIS, som 
diskuterar olika modeller för hur UNDP 
kan utvecklas. Rapporten har spridits till 
andra länder i syfte att skapa debatt om 
hur UNDP:s verksamhet kan fokuseras i 
större utsträckning och ännu tydligare bli 
ett organ som stöder de fattigaste länderna 
i deras utvecklingsansträngningar. 
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FN:s befolkningsfond 
(UNFPA) 

Mandat och huvuduppgifter 
Att bistå u-länderna med att bygga upp en 
egen kunskap och kapacitet för att kunna 
svara mot de behov som finns inom be-

Fakta om UNFPA: 

Mål och huvuduppgifter 
Att leda och samordna FN-systemets 
insatser på befolkningsområdet. 
Budget 
Verksamheten finansieras genom frivilliga 
bidrag. För 1992 uppgick inkomsterna till 
238, 2 miljoner US dollar, en ökning med 
6,3 % jämfört med föregående år. Utgif
terna uppgick till 193,6 miljoner US dollar. 

Viktigaste givare 
Japan, Nederländerna, Sverige, Norge, 
Tyskland och Danmark. 

Sveriges bidrag 
145 miljoner kronor, en ökning med 10 
miljoner kronor sedan 1991. Bidraget 
utgör 11,4 % av UNFPA:s budget. 
Styrelse 
UNFPA är underställd UNDP:s styrelse, 
som godkänner det långsiktiga arbetspro
grammet, budget och finansplan samt 
landprogram . 
Antal anställda 
801, varav 291 på handläggarnivå. 

Antal kontor 
Förutom de reguljära fältkontoren som 
lyder under UNDP-representanten, finns 
regionalkontor för UNFPA i alla världsde
lar. 

Huvudkontor 
Huvudkontoret ligger i New York, medan 
en liten filial finns i Geneve. 
Chef 
Nafis Sadik sedan 1987. Hon kommer från 
Pakistan. 
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folkningsområdet; att sprida kunskap i 
både i- och u-länder om de sociala, ekono
miska och miljömässiga konsekvenser som 
blir följden av nationella och internationel
la befolkningsproblem och att söka lös
ningar på dessa problem som står i över
ensstämmelse med varje lands egna 
prioriteringar; samt att spela en ledande 
roll inom FN-systemet för att främja och 
samordna FN:s befolkningsprogram. 

Verksamhet 
Fondens verksamhetsområden är familje
planering, information och utbildning, 
befolkningsstatistik, utarbetande av riktlin
jer på befolkningsområdet, forskning och 
särskilda program (t.ex om kvinnor, miljö 
och aids). 

Fonden samarbetar med en rad FN
organisationer, bl.a. med WHO, UNICEF, 
ILO och FAO. Samarbete med enskilda 
organisationer såsom Internationella famil
jeplaneringsfederationen (IPPF) bedrivs 
också. UNFP A samarbetar dessutom med 
bilaterala givare. En växande andel av 
UNFP A:s projekt genomförs av mottagar
länderna själva med stöd av fonden. 

Cirka 74 % av programresurserna avsat
tes 1992 för projekt i 58 länder. Av dessa 
länder ligger 32 i Afrika. Asien fick emel
lertid 37 % av de totala resurserna jämfört 
med 30 % för Afrika. 

Året som gick 
Förberedelserna för den internationella 
konferensen om befolkning och utveck
ling, som äger rum i Kairo i september 
1994, har präglat även UNFP A:s verksam
het. Den internationella uppmärksamheten 
kring befolkningsfrågor kan sägas ha fått 
ny näring efter UNCED-konferensen i Rio 
de Janeiro om miljö och utveckling. Hu
vudfrågan där var visserligen miljö, men 
sambandet med befolkningsfrågan var 
hela tiden uppenbar. 

Sverige och UNFPA 
Behoven av FN-reformer inom det sociala 
och ekonomiska området har avspeglats 



även inom UNFP A, där det årliga mötet 
domineras av ett litet antal aktörer och där 
styrelsebehandlingen inte på ett tillfreds
ställande sätt förmår ge organisationen 
den långsiktiga ledningen på huvudsakli
ga spörsmål. 

Fondens mandat kommer att granskas i 
ljuset av den kommande konferensen och 
en rapport föreläggas medlemmarna vid 
styrelsemötet 1995. 

FN:s BARNFOND 
(UNICEF) 

Mandat och huvuduppgifter 
FN:s barnfond UNICEF etablerades 1946 
som en tillfällig fond för katastrofstöd till 
barn i länder som drabbats hårt av andra 
världskriget. Fonden blev permanent 1956 
och mandatet omformades till att gälla 
mer långsiktiga insatser till förmån för 
barn i utvecklingsländer. Genom åren har 
verksamheten omfattat även mödrar då 
relationen barn - mor varit så nära. Under 
senare år har frågan aktualiserats om 
UNICEF:s mandat omfattar kvinnor utan 
begränsning till den reproduktiva rollen 
eller åldern. 

Verksamhet 
UNICEF:s verksamhet har numera tre hu
vudinriktningar, en normativ och två ope
rativa. Den normativa delen, som förstärkts 
under senare år, är UNICEF:s katalytiska 
roll som policyskapare och rådgivare på 
områden som berör barn. Det viktigaste 
exemplet är här arbetet med uppföljning
en av barnkonventionen och barntoppmö
tet 1990, som hade till syfte att föra upp 
barnens situation såväl på de nationella 
som på de internationella politiska dag
ordningarna. Detta har inneburit att UNI-
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CEF stött ett åttiotal utvecklingsländer 
med att ta fram nationella handlingsplaner 
i syfte att tillvarata barnets rätt i samhället. 

Den operativa verksamheten består av två 
delar, långsiktiga utvecklingsprogram och 
nödhjälpsinsatser vid katastrofer. UNICEF 
samarbetar med allt fler länder i världen, 
främst genom femåriga landprogram för 
utveckling. Utgångspunkten för samarbe
tet/ stödet är landets barnadödlighet, barn
täthet och BNP per capita. UNICEF kom
mer därför fortsättningsvis att prioritera 
insatser i Afrika. De långsiktiga land pro
grammen har ökat UNICEF:s engagemang 

Fakta om UNICEF: 

Mål, huvuduppgifter 
Att förbättra situationen för världens 
nödlidande barn. 
Budget 
1992 total inkomst 938 miljoner US dollar, 
varav 58 % i basbudgetstöd. Utgifterna 
uppgick 1992 till 922 miljoner US dollar. 
Viktigaste givare 
Sverige och USA, därefter Italien, övriga 
Norden, Nederländerna och Kanada. 
Sveriges bidrag 
735 miljoner kronor budgetåret 1992/93. 
Katastrof/utveckling 
1992 var 22 % av programmen katastrof
insatser ( 1988 8 % ) 1993 beräknas 
andelen öka till 25 %. 
Styrelse 
41 platser, geografisk fördelning. 
Antal anställda 
3900, varav 2199 fasta tjänster och 1701 
projektanställda. 
Antal kontor 
Fyra med specialuppg ifter, sex reg ional
kontor och 92 land kontor ( 1992). 
Nationalkommitteer finns etablerade i 30 
länder. Kommitteer är under bildande i 
flera (nya) länder. 
Huvudkontor 
New York. 
Chef 
Exekutivdirektör James Grant, USA 
(1980 - ) 
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i generella utvecklingsfrågor som struktur
anpassning, utbildning, familjeplanerings
åtgärder, vattenförsörjning, kvinnors situa
tion och aids-epidemins sociala och 
ekonomiska effekter på barn. En viktig 
uppgift för organisationen är att finna nya 
vägar för att tillgängliga resurser skall 
komma nödlidande barn i hela världen till 
godo. Ett arbetssätt är att föra fram enkla 
och billiga metoder för att radikalt minska 
dödligheten i diarreer och barnsjukdomar 
som mässling. En annan metod är att kom
plettera de långsiktiga insatserna med 
målrelaterade kampanjer. Ett exempel på 
detta är kampanjen för barnvänliga sjuk
hus som bl.a. skall stimulera till bättre am
ningsvanor. 

Insatser för barn i särskilt svåra omstän
digheter - barn i väpnade konflikter, barn 
som utsätts för övergrepp och gatubarn är 
en växande verksamhet. UNICEF:s ansvar 
i katastrofsammanhang har ökat avsevärt 
under senare år och ställer nu allt större 
krav på fondens resurser, struktur och per
sonal. Inom ramen för FN:s katastrofsam
ordning bidrar UNICEF tillsammans med 
andra organisationer ofta med hälsovård 
och vattenförsörjning. I andra situationer 
exempelvis i Somalia kan det bli aktuellt 
med distribution av näringstillskott. I sin 
verksamhet samarbetar UNICEF med en
skilda organisationer, andra FN-organ in
klusive Världsbanken och fackorgan som 
WHO och UNESCO. 

Året som gick 
UNICEF fick en allt intensivare roll i FN:s 
katastrofarbete. För organisationen innebar 
det att mer kraft lades på att utveckla en 
strategi för hantering av de nya kraven. 
Frågan om balans mellan mer långsiktiga 
utvecklingsfrågor och rena nödhjälpsin
satser aktualiserades av både i- och u
landsgruppen. De "nya" nationerna, 
främst i forna Sovjetunionen och Östeuro
pa, poängterade sitt behov av stöd från 
fonden. Den större utvärderingen som 
gjorts av UNICEF presenterades i början 
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av 1993. Utvärderingen belyste en rad stra
tegiska val som UNICEF måste ta för att i 
framtiden möta de krav som ställs (t.ex. i 
katastrofsammanhang). Några nyckelfak
torer är klargörande av fondens mandat, 
arbetsmetodik, dvs. vad ville man uppnå? 
Rapporten visade att UNICEF ofta priori
terade kvantitativa mål före kvalitativa. 
Utvärderingen blev inte officiellt en styrel
sefråga, då ett antal länder motsatte sig att 
den sattes upp som en dagordningspunkt. 
Ett antal större givare och sekretariatet tog 
dock upp utvärderingens resultat där det 
ansågs ändamålsenligt. 

Sverige drev under styrelsemötet aktivt 
frågan om en bredare syn på familjeplane
ringsinsatsef, dvs. man förordade ett hel
hetsperspektiv, med tonvikt på sexuell och 
reproduktiv hälsa, nationell politik på om
rådet och ungdomars roll. Frågan gick 
framåt, om än katolska kyrkan och några 
den närstående länder motsatte sig t.ex. att 
UNICEF skulle stödja sexualundervisning 
för ungdomar i bl.a Afrika och att preven
tivmedel skulle distribueras i samband 
med distribution av läkemedel. Flera län
der, inklusive Sverige, drev att UNICEF 
skulle se kvinnan som den resurs hon är 
och inte endast som ett medel att nå bar
nen. UNICEF hade under 80-talet minskat 
sina insatser på primärutbildningsområ
det. Sverige tillsammans med Schweiz 
föreslog därför att utbildningsprogram
men skulle ses över och att detta skulle 
redovisas 1995. 

UNICEF tillämpar tvåårsbudget. 
UNICEF såg fortfarande en ökning av 
sina intäkter, men att basbudgetstödet 
minskade och de "bundna bidragen öka
de. 

Vid ett extra styrelsemöte hösten 1993 
kunde UNICEF:s styrelse efter flera års 
diskussioner besluta, att huvudkontoret 
skall förbli på Manhattan. 

Sverige och UNICEF 
För andra året i rad var Sverige den största 
enskilda givaren till UNICEF med ett bi-



drag på 154,3 miljoner US dollar, tätt följt 
av USA med 152,6 miljoner. Tredje största 
givare var Italien med 62,9 miljoner US 
dollar. 

Under året har Sverige haft bilaterala 
konsultationer med UNICEF. Syftet har 
varit att få tillfälle att diskutera övergri
pande frågor som Sverige funnit särskilt 
angelägna då nuvarande styrelseform inte 
medger möjligheter till mer konstruktiva 
diskussioner mellan sekretariatet och med
lemmarna. Sverige har vid dessa möten 
tagit upp frågor som reformer på FN:s 
ekonomiska och sociala område, UNICEF 
som kanal för multibistånd via SIDA, den 
gjorda utvärderingen av UNICEF:s verk
samhet, UNICEF som katastroforganisa
tion, barn i särskilt utsatta omständigheter 
som gatubarn och barn i krig, kvinnofrå
gor, UNICEF:s familjeplaneringspolitik 
samt personalfrågor. Från svensk sida 
kommer samtalen att följas upp nästa år. 
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För alltiör många barn övergår leken i en kamp för 
livet . UNICEF söder utsatta barn världen runt. 
Sverige hnr i två år varit största enskilda givare till 
organisationen. 

Foto: Bo Dahlin, Bildhuset 
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FN:s KVINNOFOND 
(UNIFEM) 

Mandat och huvuduppgitter 
FN:s kvinnofond bildades 1976, men fick 
sin nuvarande form som en självständig 
enhet i samarbete med UNDP 1985. UNI
FEM har två huvudmål för sin verksam
het. Den ena är att tjänstgöra som en kata
lysator för att både kvinnan och mannens 
intressen tillvaratas i utvecklingssarbetet. 
Det andra är att stödja innovativa och ex
perimentella aktiviteter för kvinnor i linje 
med nationella och regionala prioritering
ar. Tanken är att kvinnor skall inkluderas 
på alla nivåer så att hennes möjligheter och 
rättigheter främjas i samhället och dess 
utveckling. 

Verksamhet 
UNIFEM:s huvudsakliga långsiktiga upp
gift består i att ge kvinnor tillgång till ut
bildning, krediter, marknader, information 
och teknologi. Det innebär att kvinnofon
den stödjer program inom områden som 
miljö, fattigdom, befolkningsfrågor, livs
medelsförsörjning, energi, urbanisering, 
skulder och anpassningsåtgärder. Ett ex
empel på projekt är stöd till ett småföreta
garinitiativ för kvinnor som bor i slumom
råden eller på landsbygden i Latinamerika. 
Fonden har en betydelsefull roll för att 
kvinnans medverkan och ställning upp
märksammas i programplaneringen i an
dra multilaterala program. 

Året som gick 
1992 ökade UNIFEM:s programverksam
het med 13 procent. Med förbättrad effek
tivitet och teknik kunde denna ökning ske 
utan motsvarande personalökning. Frågan 
om UNIFEM skall utveckla sin katalytiska 
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Fakta om UNIFEM: 

Mål, huvuduppgitter 
Att utveckla metoder och att verka som 
katalysator för att kvinnans roll och 
situation beaktas och integreras i utveck
lingssamarbetet. 
Budget 
1992 total inkomst 11 ,5 miljoner US 
dollar. Utgifterna uppgick till 14,7 miljoner 
US dollar. 
Viktigaste givare 
Nederländerna, Norge, Canada och 
Finland. Sverige kommer på åttonde 
plats. 
Sveriges bidrag 
4 miljoner kronor budgetåret 1992/93 
samt 2,5 miljoner kronor för uppföljning 
av UNCED-processen. 
Katastrof/utveckling 
Verksamhet riktad till flyktingkvinnor 
ökade. 
Styrelse 
Ingen egen styrelse. Sorterar formellt 
som separat enhet i samarbete med 
UNDP, men har en s.k. konsultativ 
kommitte som består av fem platser. 
Antal anställda 
37 anställda, varav 10 projektanställda 
(i fält). 
Antal kontor 
Inga egna. Är dock representerade på 13 
av UNDP:s kontor. i 14 länder finns 
nationella UNIFEM-kommitteer etable
rade. I sju länder är kommitteer under 
bildande. 
Huvudkontor 
New York. 
Chef 
Direktör Sharon Capeling-Alakija, Canada 
(1989 - ). 

roll eller den mer operativa har kommit 
upp till diskussion. Utvecklingen av 
UNIFEM:s operativa verksamhet tyder på 
att fonden gärna ser att den utvecklas, 
medan den begränsade budgeten talar för 
en koncentration av den katalytiska rollen. 
Fonden har uttryckt intresse för att öka 
samarbetet med FN:s fackorgan. Under 
året togs beslut om sammanslagningen 
mellan UNIFEM och INSTRA W (Interna-



tional Research and Training Institute for 
the Advancement of Women). Den kom
mande sammanslagningen har akualiserat 
frågan om UNIFEM:s roll i Östeuropa och 
f.d. Sovjetunionen. INSTRA W har ett glo
balt mandat, medan UNIFEM:s verksam
het riktar sig till u-länder. Andelen bidrag 
från medlemsstaterna av den totala bud
geten tycks minska, samtidigt som UNI
FEM i ökande grad söker pengar från 
andra källor, t.ex. privata företag. 

Sverige och UNIFEM 
Sverige företräds i den konsultativa kom
mitten, som fungerar som arbetsutskott, av 
Danmark som representerar västländerna. 
Denna sammanträder ett par, tre gånger 
per år. Mot bakgrund av det extra svenska 
stödet till uppföljning av UNCED har mil
jöfrågorna diskuterats med fonden. Inför 
kvinnokonferensen i Peking 1995 har 
Sverige poängterat vikten av att UNIFEM 
tar en aktiv roll i förberedelsearbetet, fram
för allt när det gäller strategifrågor. Sverige 
stöder via SIDA och UNIFEM gemensamt 
ett regionalt samarbete i Asien som syftar 
till att ta fram könssegregerad statistik. 

FN:s 
kapitalutvecklingsfond 
(UNCDF) 

Verksamhet 
FN:s kapitalutvecklingsfond kom till 1966 
med uppgift att ge gåvobistånd eller lån på 
förmånliga villkor till småskaliga investe
ringsprojekt i u-länderna. 

Kapitalutvecklingsfondens verksamhet 
är nästan helt inriktad på att ge stöd eller 
lån till de minst utvecklade länderna. 
Verksamheten är inriktad på att nå de fat
tigaste människorna. Projekten är utforma-
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de så att befolkningen aktivt deltar i ge
nomförandet. Till stor del är verksamheten 
inriktad på att stödja kvinnors utveckling. 

Fonden kan ta hand om projekt som 
andra givare tycker är för små. Den har ett 
tak på fem miljoner US dollar för enskilda 
projekt. Fonden finansierar för närvarande 
omkring 272 projekt i 54 länder till ett vär
de av 600 miljoner US dollar. Under fon
dens första 20 verksamhetsår har de vikti
gaste områdena varit jordbruk, vatten och 
transporter. Man har också ägnat sig åt 
småindustrier, hälso- och sjukvård, ener
gi, bostäder och utbildning. 

Organisation 
Fonden är underställd UNDP:s styrelse 
och arbetar i huvudsak genom UNDP:s 
fältorganisation. Fondens chef är under
ställd UNDP:s administrator. 

Sverige och FN:s 
kapitalutvecklingsfond 
Sverige är en av de största bidragsgivarna 
till kapitalutvecklingsfondens verksamhet. 
Fonden fungerar som ett viktigt komple
ment till UNDP:s tekniska bistånd och till 
de större projekt som utvecklingsbankerna 
stöder. 

Fakta om UNCDF: 

Mål, huvuduppgifter 
Att ge gåvobistånd eller lån på förmån
liga villkor till småskaliga investerings
projekt i de minst utvecklade länderna. 
Viktigaste givare 
Nederländerna, Norge och Sverige. 
Sveriges bidrag 
Av bidraget till UNDP skall 40 miljoner 
kronor gå till UNCDF:s verksamhet. 
Styrelse 
UNDP:s styrelse är styrelse tör UNCDF. 
Antal anställda 
95. 
Huvudkontor 
New York. 
Chef 
Jules Frippiat från Belgien . 
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FN:s 
världslivsmedelsprogram 
(WFP) 

Mandat 
WFP är FN:s livsmedelsbiståndsorganisa
tion. Organisationen ansvarar för livsmed
elsbiståndet inom FN:s katastrofverksam
het, livsmedelsbistånd till flyktingar under 
FN:s flyktingkommissaries mandat samt 
ger livsmedelsbistånd som en delkompo
nent i utvecklingsprojekt. 

Verksamhet 
WFP bedriver dels utvecklingsbistånd, 
dels katastrof- och flyktingbistånd. I dag 
kanaliseras ca 25 % av världens totala livs
medelsbistånd genom WFP. Den ständigt 
ökande verksamhetsvolymen har gjort 
WFP till det största av alla FN-organ. WFP 
är i högsta grad en operativ organisation 
och det FN-organ som tillsammans med 
UNHCR brukar framhävas som det mest 
effektiva och operativa i bl.a. katastrof
situationer. 

Katastrofbiståndet är idag WFP:s domi
nerande verksamhet, och har mer än för
dubblats under de senaste två åren. WFP 
samarbetar mycket nära med det nyinrät
tade Department of Humanitarian Affairs 
(DHA) som koordinerar FN:s katastrof
bistånd. 

WFP lämnar utvecklingsbistånd i form 
av livsmedel, där matransoner delas ut till 
anställda vid anläggningsarbeten, s.k. 
Food-for-Work-projekt. WFP ger också 
hjälp till ur näringssynpunkt särskilt behö
vande grupper, t.ex. kvinnor, spädbarn 
och skolbarn. I vissa fall säljs livsmedlen 
på den lokala marknaden för att med in
komsterna finansiera kommunala projekt. 

Projekt av mer socio-ekonomisk natur 
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Fakta om WFP: 

Mål, huvuduppgifter 
Att bekämpa hunger och främja ekono
misk och social utveckling för fattiga 
människor i fattiga länder. 
Budget 
1, 7 miljarder US dollar (varav 1,3 
miljarder till flykting- och katastrofopera
tioner). 
Viktigaste givare 
Canada, USA och EG. 

Sveriges bidrag 
282 miljoner kronor till den reguljära 
budgeten , 179 miljoner kronor från 
katastrofanslaget , totalt 461 miljoner 
kronor. 
Styrelse 
Består av 42 medlemmar som träffas 
två gånger per år. 
Antal anställda 
3718 under 1992. Av dessa har 1880 
kontrakt på ett år eller mer och 1838 
har korttidskontrakt i katastrofoperatio
ner. 
Antal fältkontor 
85. 
Huvudkontor 
Rom. 
Chef 
Katherine Bertini, USA. 

Katherine Bertini 
WFP 

inkluderar stöd till jord
bruksutveckling, förbätt
ring av infrastruktur på 
landsbygd, stöd till natio
nell livsmedelspolitik och 
hållning av matlager. 
WFP utnyttjas också i s.k. 
triangelaffärer. WFP bi
drar i dessa fall med livs-
medel till ett u-land i ut

byte 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 mot
tar ca 80 % av WFP:s utvecklingshjälp. 
WFP har en stor och mycket effektiv orga
nisation för transporter och logistik. Flera 
stora givare väljer att använda sig av WFP 
också för sitt bilaterala livsmedelsbistånd. 



Här har FN:s 
världslivs
medelsprogram 
levererat majs 
till återvändande 
flyktingar från 
Moqambique. 

Foto: C. Sattl
berger, UNHCR 

Året som gick 
Under 1992 fick uppskattningsvis 42 miljo
ner människor del av WFP:s matbistånd 
som uppgick till 5,2 miljoner ton motsva
rande nästan 1,7 miljarder dollar, vilket är 
ett rekordår. 1992 präglades av det stora 
antalet katastrofer. Under året kanalisera
des mer än 60 % av det totala livsmedels
bistånd i katastrofsituationer genom WFP. 
Mer än 27 miljoner människor, inklusive 
ca 14 miljoner flyktingar och internflyk
tingar fick del av detta bistånd. 

Ett samarbetsavtal mellan WFP och 
FN:s flyktingkommissarie (UNHCR) träd
de i kraft den 1 januari 1992 och innebär 
att WFP successivt tar över livsmedelsför
sörjningen till flyktingar. Detta ansvar har 
tidigare vilat på UNHCR. WFP har nu 
ansvar för att från givarna söka de nöd
vändiga resurserna och för att leverera 
livsmedelsbiståndet ända fram till flyk
tingarnas vistelseort. 

Utvecklingsverksamheten har fortsatt 
att minska i omfattning. Under 1992 stöd
de WFP 258 pågående utvecklingsprojekt 
som bidrog med matförsötjning till ca 15 
miljoner människor. Denna siffra är den 
lägsta sedan 1978. 

Den stora ökningen och förändringen 
av verksamheten har inneburit stora på-
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frestningar på WFP. Organisationsstruktu
ren har inte förändrats och byggts ut i 
samma utsträckning som den operationel
la verksamheten och WFP står därför i dag 
inför stora strukturella problem. 

Sverige och WFP 
Det är mycket viktigt att livsmedelsbistånd 
ges utifrån kunskap och kompetens efter
som det finns en risk att detta bistånd kan 
få negativa verkningar, bl.a. på känsliga 
marknader i u-länder. Risken är extra stor 
vid katastrofer då stora mängder mat är i 
omlopp. För att minimera denna risk ver
kar Sverige för att en större andel av värl
den sammanlagda livsmedelsbistånd skall 
gå genom WFP och för att WFP skall kun
na spela en mer aktiv roll för att lindra 
verkningarna av katastrofer av olika slag. 
Sverige förespråkar också en minskad 
bindning av bidragen till varor. Det svens
ka bidraget består av pengar som enbart är 
bundna till att de uppköp som görs skall 
ske antingen i u-länder med exportpro
duktion eller i Sverige. 

Sverige anser att det finns ett stort be
hov av att en diskussion om livsmedels
biståndets framtid och om WFP:s roll, 
organisation och dess samarbete med 
andra FN-organ. 
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FN:s hjälporganisation 
för palestinaflyktingar 
(UNRWA) 

Mandat 
Organisationens ursprungliga mandat var 
att tillhandahålla bistånd till de palestin
ska flyktingar som lämnade Palestina 1948 
vid staten Israels tillkomst. Utgångspunk
ten var från början att behovet för 
UNRW A:s verksamhet skulle vara snabbt 
övergående och organisationen skulle där
för planera för den situation då bistånd 
inte längre var nödvändigt. Så har dock 
inte varit fallet och UNRW A är nu för
längt till 1996. Det ursprungliga mandatet 
har successivt utvidgats genom olika FN
resolutioner och beslut, bl.a. har UNRW A 
fått i uppgift att också ge juridiskt stöd. 

Verksamhet 
Programmet för palestinaflyktingar om
fattar utbildning, hälsovård, social verk
samhet och livsmedelshjälp. UNRWA:s 
verksamhet kan jämställas med kommu
nal administration. I princip all personal 
såsom lärare, läkare, sjuksköterskor m .m . 
är själva palestinska flyktingar. Utbild
ningsprogrammet är UNRW A:s största 
enskilda verksamhet och omfattar bland 
annat grundskoleverksamhet och yrkesut
bildning. 

Hälsoarbetet sker i nära samarbete med 
WHO. Bl.a. bedriver UNRWA hälsoklini
ker som främst inriktar sig på primärhäl
sovård. Tack vare denna verksamhet är 
hälsoläget bland flyktingarna förhållande
vis bra. På Västbanken och Gaza finns 
också program för mental hälsa med 
tyngdpunkt på "posttraumatic stress dis
orders" för barn. 

På grund av den försämrade säkerhets-
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Fakta om UNRWA: 

Mål, huvuduppgifter 
Att svara för utbildning, hälsovård, social 
verksamhet och livsmedelshjälp till de 
registrerade palestinska flyktingar som 
finns i Jordanien, Libanon, Syrien samt 
Västbanken och Gaza. 
Budget 
306 miljoner US dollar under 1992. 
Viktigaste givare 
USA, EG, Japan och Sverige. 
Sveriges bidrag 
Det svenska bidraget för år 1992 uppgick 
till 146 miljoner kronor. 
Styrelse 
En rådgivande kommitte bestående av tio 
medlemsländer som tillsattes vid UNRWA:s 
bildande 1949 finns för planering av 
verksamheten. Sverige ingår inte. 
Antal anställda 
Cirka 19000 lokalt anställda palestinier och 
180 anställda på internationella kontrakt. 
Antal fältkontor 
Fem. 
Huvudkontor 
Wien samt Amman. 
Chef 
liter Turkmen från Turkiet. 

Ilter Turkmen 
UNRWA 

situationen på Västban
ken/Gaza har UNRWA 
kommit att utveckla en 
skyddsfunktion för flyk
tingarna. 

Året som gick 
Året präglades av de 
fredsförhandlingar som 

ledde fram till det ömsesidiga erkännandet 
av PLO och Israel i september 1993. Situa
tionen på de ockuperade områdena för
sämrades dock och kulminerade i avstäng
ningen i slutet av mars. Våldet drabbade 
också UNRW A och två av organisationens 
anställda dödades av israeliska säkerhets
styrkor. 

UNRW A gav under året stöd till när
mare 2,8 miljoner palestinska flyktingar. 
Organisationen lyckades trots ekonomiska 



svårigheter utveckla en del av verksamhe
ten för att motsvara nya behov. Nya pro
gram sattes upp, samarbetet med natio
nella och internationella frivilligorganisa
tioner utvecklades liksom samarbetet med 
palestinska institutioner. 

Närmare 400 000 barn gick under året i 
den tioåriga grundskolan. Över sex miljo
ner sjukbesök gjordes på hälsoklinikerna 
och 180 000 familjer fick del av direkt bi
stånd. 

Sverige och UNRWA 
Sverige är en av de största bidragsgivarna 
till UNRW A och anser att organisationen 
bedriver bra verksamhet, är kostnads
effektiv och väl fungerande. UNRW A 
spelar en viktig roll i området och bör 
göra så också i ett övergångsskede till en 
palestinsk administration. 

FN:s 
flyktingkommissarie 
(UNHCR) 

Mandat och målsättning 
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 på 
grund av välgrundad fruktan för förföljel
se flytt sitt hemland, finns nedlagt i 1951 

Sadako Ogata 
UNHCR 

års flyktingkonvention 
och 1967 års tilläggspro
tokoll. I Afrika och Cen
tralamerika har definitio
nen av flyktingar 
breddats till att även 
innefatta dem som flyr på 
grund av konflikter som 
inte nödvändigtvis är 
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riktade mot enskilda personer. 
Arbetet med att finna varaktiga lösning

ar på flyktingproblemen har kommit att bli 
allt viktigare för flyktingkommissarien. 
Detta sker i första hand genom frivillig 
repatriering, lokal integrering i mottagar
landet (då hemvändande ej är möjligt 
inom överskådlig framtid) eller genom 
omplacering till tredje land (då fara för den 
enskildes säkerhet föreligger). Under de 
senaste åren har dock arbetet med att före-

Fakta om UNHCR: 

Mål, huvuduppgifter 
Att utifrån 1951 års flyktingkonvention ge 
rättsligt skydd åt personer som på grund 
av välgrundad fruktan för förföljelse flytt 
sitt hemland. 
Budget 
Verksamhetsåret 1992 1, 1 miljarder US 
dollar. 
Viktigaste givare 
USA, EG, Japan och Sverige. 
Sveriges bidrag 
Totalt för verksamhetsåret 1992: 92 
miljoner US dollar (8,5 % av organisatio
nens totala budget) fördelade på ett 
årligt reguljärt bidrag på 235 miljoner 
kronor (budgetåret 1992/93) samt 
bidrag för speciella insatser finansierade 
över katastrofanslaget. 
Styrelse 
UNHCR:s styrelse består av 47 länder 
som möts en gång per år. Inom styrel
sen finns det två underkommitteer, en 
för skyddsfrågor och en för administra
tiva och finansiella frågor. Dessa · 
kommitteer möts ungefär var tredje 
månad. 
Antal anställda 
Sammanlagt ca 2900 anställda. 
Antal kontor 
95. Varje kontor leds av en representant 
för flyktingkommissarien (större kontor) 
eller en Charge de Mission (underställd 
representanten vid regionalkontoret). 
Huvudkontor 
Geneve med ca 700 fast anställda. 
Chef 
Mme Sadako Ogata från Japan fram 
t.o.m. 1998. 
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bygga uppkomsten av flyktingströmmar 
blivit allt viktigare inom UNHCR. 

I samband med framför allt stora s.k. 
komplexa katastrofer har flyktingproble
met kommit att få en alltmer framträdande 
roll. Under de senaste åren har därför lagts 
en ökad betoning på förebyggande insat
ser och förbättrad katastrofberedskap. 

Verksamhet 
UNHCR:s verksamhet varierar mycket 
mellan olika kontinenter och länder. I Afri
ka och Asien, där de största flyktinggrup
perna finns, är arbetet huvudsakligen in
riktat på att ge humanitär hjälp åt 
människor som flytt undan krig eller 
krigsliknande förhållanden. Detta kan 
både gälla flyktingar som befunnit sig un
der många år i asyllandet, somt.ex. i Iran 
och Pakistan (afghaner) eller i Malawi 
(mocambikier), eller om att ge skydd och 
hjälp i akuta katastrofsituationer. I det ena 
fallet är det fråga om att ge humanitärt 
bistånd som i viss utsträckning är att likna 
vid utvecklingsbistånd. I det andra fallet 
gäller det att i samarbete med framförallt 
FN:s världslivsmedelsprogram (WFP) dist
ribuera mat och andra förnödenheter till 
dessa stora grupper av flyktingar. 

Det latinamerikanska flyktingproblemet 
har genom den allmänt positiva utveck
lingen i regionen i stort sett närmat sig en 
lösning. Den största enskilda flyktinggrup
pen är i dag de guatemalanska flyktingar
na i Mexiko. Även för denna grupp före
faller det dock finnas en relativt snar 
lösning genom det återvandringsprogram 
som har inletts. UNHCR:s verksamhet i 
Centralamerika har till stor del präglats av 
den s.k. CIREFCA-processen som har 
inneburit en närmare koppling mellan den 
regionala fredsprocessen och humanitära 
insatser till förmån för flyktingar, repatrie
rade och internflyktingar. 

UNHCR har av generalsekreteraren 
givits rollen som koordinator inom FN för 
de humanitära insatserna i f.d. Jugoslavi
en. Detta program har under två år vuxit 
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till det i särklass största inom UNHCR och 
inneburit i väsentliga avseenden helt nya 
uppgifter för organisationen. Det stora 
antalet flyktingar som skapats som konse
kvens av kriget i f.d. Jugoslavien präglar 
även till stor del organisationens arbete i 
de övriga europeiska länderna. 

Generellt sett kan man säga att UNHCR 
i allt större utsträckning har tvingats att 
utvidga sitt mandat till att omfatta även 
grupper som traditionellt sett inte har 
kommit i åtnjutande av skydd och hjälp 
från flyktingkommissarien. Detta gäller 
framförallt internflyktingarna, där flyk
tingkommissarien har åtagit sig att inklu
dera dessa grupper i de sammanhang då 
en direkt koppling finns till en existerande 
flyktinggrupp. 

Året som gick 
1993 har liksom 1992 präglats av en omfat
tande utvidgning och ökning av verksam
heten. Situationen i f.d. Jugoslavien och 
UNHCR:s roll som koordinator inom FN 
för de humanitära insatserna har präglat 
hela organisationen. Samtidigt har omfat
tande repatrieringsprogram påbörjats i 
framförallt södra Afrika och på Afrikas 
Horn. 

Antalet flyktingar i världen fortsätter att 
öka och uppgår i dag till omkring 19 miljo
ner. En central fråga under det gångna året 
har varit huruvida UNHCR bör påta sig 
ett större ansvar för världens internflyk
tingar, en grupp som beräknas uppgå till 
minst lika många människor som antalet 
flyktingar. Vidare har UNHCR:s roll som 
ett av de viktigaste FN-organen inom kata
strofområdet kommit att uppmärksammas 
allt mer i takt med det ökande antalet s.k. 
komplexa katastrofer. 

UNHCR:s omsättning har under den 
senaste fyraårsperioden ökat från 544 mil
joner US dollar till 1,1 miljarder US dollar. 
Minskande biståndsbudgetar i de stora 
givarländerna har gjort det allt svårare för 
UNHCR att leva upp till de krav som 
medlemsländerna ställer på organisatio-
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FN:s flyktingkommissarie har betecknat 1992 som repatrieringarnas år. Flyktingar återvänder i stora skaror 
till bl.a. Kambodja, Afghanistan, Eritrea, Moqambique och El Salvador. Här välkomnas flyktingar som åter
vänder till Kambodja från Thailand . Foto: M . Kobayashi, UNHCR. 

nen. Flyktingkommissarien har vid flera 
tillfällen låtit förstå att organisationen bör
jar närma sig gränsen för vad som är möj
ligt att genomföra med bibehållen effekti
vitet och kvalitet. Resursfrågan kommer 
sannolikt att även fortsättningsvis bli en 
nyckelfråga inom UNHCR. 

Sverige och UNHCR 
Utvecklingen inom flyktingområdet har 
gjort det alltmer uppenbart att åtgärder 
måste vidtas för att i möjligaste mån för
hindra uppkomsten av flyktingströmmar. 
Från svensk sida har vi särskilt framhållit 
kopplingen mellan flyktingströmmar och 
bristande respekt för de mänskliga rättig
heterna samt staternas ansvar i detta avse
ende. Genom problemets omfattning och 
karaktär är det uppenbart att UNHCR inte 
ensamt kan påta sig ansvaret för dessa frå
gor. Sverige har därför starkt framhållit 
kravet på att samverkan måste ske mellan 
de olika FN-organen och kommissionen 
för de mänskliga rättigheterna i Geneve. 
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Internflyktingproblematiken har sär
skilt uppmärksammats av Sverige. Från 
svensk sida har vi hävdat att det i situatio
ner då denna grupp inte går att urskilja 
från övriga konventionsflyktingar, så skall 
de i praktiken åtnjuta samma skydd och 
hjälp som dessa. Däremot har vi inte ansett 
att UNHCR i dagsläget bör ges ett gene
rellt mandat och ansvar för interflykting
frågor inom FN. 

Särskilt i samband med s.k. komplexa 
katastrofer har UNHCR genom det stora 
antalet flyktingar alltmer kommit att spela 
en viktig roll inom FN. Inom katastrofom
rådet har Sverige varit starkt pådrivande i 
skapandet av nya strukturer (se avsnittet 
om DHA sid. 65) för att uppnå en bättre 
samverkan och samordning mellan de oli
ka FN-organen och FN-sekretariatet. UN
HCR har liksom övriga FN-organ ett an
svar för att denna samordning fungerar 
och Sverige har vid upprepade tillfällen ~ 
krävt av UNHCR att organisationen lever 
upp till detta ansvar. 
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FN:s narkotikaprogram 
(UNDCP) 

Fakta om UNDCP: 

Mål, huvuduppgifter 
Att utgöra FN:s kunskapscentrum i 
narkotikabekämpningsfrågor. Organi
sationen skall samordna insatserna på 
narkotikabekämpningsområdet och 
stimulera andra delar av FN-systemet 
att i sin verksamhet ta hänsyn till 
narkotikaaspekten. Målsättningen är att 
narkotikan skall bekämpas i alla led : 
när den produceras (oftast i u-länder), 
när den smugglas och när den konsu
meras. 
Budget 
Cirka 70 miljoner kronor US dollar per 
år. 
Viktigaste givare 
Italien, Sverige, USA och Tyskland. 
Sveriges bidrag 
1992/93: 54 miljoner kronor (10 % av 
UNDCP:s intäkter). 
Styrelse 
UNDCP har ingen egentlig styrelse, 
men narkotikakommissionens årliga 
möte utgör i praktiken en sådan. 
Kommissionen har 53 medlemmar med 
FN:s övriga 131 medlemsländer som 
observatörer. 
Antal anställda 
228, varav 190 vid kontoret i Wien. 
Antal kontor 
18. därutöver används UNDP:s kontor i 
hög grad. 
Huvudkontor 
Wien . 
Chef 
Giorgio Giacomelli (Italien) sedan 
programmet startade 1991. 
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Mandat och huvuduppgifter 
FN:s narkotikaprogram (UNDCP) skall ha 
en samordnande roll i den internationella 
narkotikabekämpningen. UNDCP skall 
även utgöra ett kunskapscentrum för nar
kotikabekämpning, så att andra organisa
tioner kan vända sig till UNDCP för att få 
hjälp med narkotikabekämpning. 

Målsättningen är a~t bekämpa narkoti
kan i alla led: när den produceras, när den 
smugglas, när den säljs och när den kon
sumeras. 

Verksamheten 
Produktionen av narkotika söker UNDCP 
minska genom att främja övergången till 
alternativa grödor för de bönder som i dag 
odlar narkotikaråvaran. Apelsiner växer 
exempelvis på samma typ av mark som 
koka (av vilket kokain framställs) . 

Stöd till bönder att odla och sälja apelsi
ner kan därför leda till minskad koka(in)
produktion. Vidare söker UNDCP bidra 
till att kontrollera handeln av de tillsats
ämnen som behövs vid framställningen av 
droger. Dessa tillsatsämnen är främst ke
mikalier som ofta exporteras från andra 
länder än t.ex. de kokainproducerande 
länderna. En hårdare kontroll av dessa 
ämnen kan således också minska drogpro
duktionen. 

UNDCP söker också samordna värl
dens narkotikalagstiftning i syfte att möj
liggöra ett effektivt motarbetande av nar
kotikahandeln. Internationell behandling 
och delgivning av polisiär- och tullinfor
mation främjas av UNDCP:s samord
ningsinsatser och tillåter effektivare kon
troll av bl.a. den organiserade brottslig-

Giordio Giaco
melli, UNDCP 

heten. Att påverka efter
frågan sköter de flesta 
industrialiserade länder 
var för sig. Utvecklings
länder behöver däremot 
ofta stöd vid exempelvis 
behandling, rehabilite
ring och återanpassning 
av missbrukare. De behö
ver också stöd till utbild-



ning av polis för tillämpning av narkotika
lagar. 

Inom ovanstående områden driver 
UNDCP pilotprojekt i samarbete med an
dra organisationer, t.ex. UNDP (lands
bygdsutveckling) och WHO (hälsa och 
rehabilitering). UNDCP ska också aktivt 
arbeta för att påverka andra organisatio
ner och institutioner att beakta narkotika
problemet vid projektutformning. 

UNDCP fungerar som rådgivare till 
regeringar och utvecklar i samarbete med 
dessa också nationella och regionala hand
lingsplaner för bekämpning av narkotikan 
på alla plan. 

Året som gick 
Under året som gått har UNDCP satsat på 
att utveckla regional samordning av nar
kotikabekämpningsinsatser i Södra Asien, 
Sydostasien och Östeuropa. Vidare har 
UNDCP strävat efter ökad komplementa
ritet mellan sina egna projekt. 

Sverige och UNDCP 
Sverige har sedan 1970-talet haft en hög 
profil inom FN i narkotikafrågor. Detta har 
kompletterats med ett omfattande finan
siellt stöd som gjort Sverige till en av de tre 
största bidragsgivarna till FN:s narkotika
bekämpning de senaste 20 åren. De två 
andra stora bidragsgivarna har varit USA 
och Italien. Sverige har också en mycket 
markerad policy i narkotikafrågor som går 
ut på att samma linje skall drivas interna
tionellt som nationellt. Detta innebär att 
Sverige står för en bokstavstrogen tolkning 
av FN:s konventioner i narkotikafrågor: 
inga droger får legaliseras och ingen han
del eller produktion får tillåtas. FN:s nar
kotikakontrollstyrelse, som består av 15 
oberoende experter, har under det gångna 
året berömt den svenska linjen och kon
staterat att den utgör ett exempel på en 
lyckad politik. 
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UNCTAD/GATT:S 
internationella 
handelscentrum (ITC) 

Verksamhet 
ITC är FN-systemets centrala organ för 
handelsfrämjande frågor. Det utgör ett 
gemensamt dotterorgan till Allmänna Tull 

Fakta om ITC: 
Mål, huvuduppgifter 
Att främja u-ländernas export genom 
medverkan i marknadsundersökningar, 
utveckling av nya produkter, marknadsfö
ring och uppbyggnad av nya institutioner 
för export. Aven importrelatrerade projekt 
förekommer. 
Budget 
Den administrativa budgeten för 1992 
uppgick till 17,9 miljoner US dollar. 
Programmet för projektverksamheten 
uppgick till drygt 30 miljoner dollar. 
'Viktigaste givare 
Sverige, Schweiz, Nederländerna, Norge, 
Italien och Finland. 
Sveriges bidrag 
Under budgetåret 1992/93 har 15 
miljoner kronor betalats ut. Sverige har, 
liksom flera andra länder, hållit inne vissa 
bidrag i avvaktan på en lösning av 
chefsfrågan. 
Styrelse 
Joint Advisory Group är GATT:s och 
UNCTAD:s gemensamma policyorgan för 
ITC. 
Antal anställda 
Cirka 300. 
Huvudkontor 
Säte i Geneve. 
Chef 
Chefsposten är sedan 1992 otillsatt på 
grund av oenighet mellan FN och GATT 
om nivå och anställningsvillkor. Tillförord
nad chef är Reju Makil , Indien. 
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och Handelsavtalet (GATI) och FN:s kon
ferens om handel och utveckling (UNC
TAD). Till skillnad från sina moderorgan 
är det i huvudsak en rent operativ bi
ståndsorganisation. 

Dess verksamhet är främst inriktad på 
handelsproblem såsom svårigheter att an
passa produktion till främmande länders 
behov, identifikation av nya marknader, 
kvalitetskontroll samt prissättning. Han
delsutveckling, t.ex. utveckling av nya pro
dukter för export, bedrivs i nära samarbete 
med UNIOO och FAO. 

Riktlinjerna för ITC:s verksamhet dras 
upp av en rådgivande grupp "Joint Advi
sory Group on ITC" GAG), i vilken alla 
FN:s och GATI:s medlemsländer kan del
ta. För den löpande verksamheten svarar 
ett sekretariat i Geneve med ca 270 anställ
da, vartill kommer ca 700 expertkonsult
uppdrag i ITC:s samarbetsländer. Åren 
1981- 92 var svensken Göran Engblom exe
kutivdirektör. Posten är sedan januari 1992 
vakant på grund av oenighet mellan 
GATI och FN om ställning och anställ
ningsvillkor för en ny ITC-chef. 

Finansiering 
UNCTAD och GATI svarar till lika delar 
för ITC:s administrativa budget, som 1992 

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-ländemas egna prioriteringar 
sätts i främsta rummet. 

Hittills har gällt att UNDP främst bör 
utnyttja olika fackorgan som skall genom-
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uppgick till 17,9 miljoner dollar. Projekt
verksamheten finansieras dels genom 
UNDP-bidrag, dels genom frivilliga bidrag 
från medlemsländer. 

Denna finansiering uppgick 1992 till 
drygt 30 miljoner dollar, varav UNDP sva
rade för 11,4 miljoner. Sverige har sedan 
ITC:s tillkomst 1964 varit dess största fri
villiga bidragsgivare. 

Året som gick 
Närmare 300 projekt för bl.a. institutionell 
infrastruktur, produkt- och marknads
forskning, importsystem samt kapacitets
uppbyggnad för handelsfrämjande verk
ställdes under 1992. 

Samtidigt har oenighet mellan FN och 
GATI om status och anställningsvillkor 
för en ny ITC-chef medfört tilltagande osä
kerhet om organisationens framtid. 

Sverige och ITC 
Sverige har under de senaste åren lagt 
fram förslag till nya finansierings- och styr
former för ITC. 

Dessa har fått ett utbrett stöd men har i 
rådande situation inte kunnat antas. Tills 
chefsfrågan har lösts har Sverige, liksom 
flera andra länder, hållit inne vissa utbetal
ningar av bidrag. 

föra projekt inom sina kompetensområ
den. Samtidigt lämnas även tekniskt bi
stånd i fackorganens egen regi. 

Fackorganen är ju självständiga FN
organ inom sina ansvarsområden med 
egna styrelser, årskonferenser etc. Detta 
har gjort arbetsfördelningen inom FN-sys
temet oklar. 



Enligt beslut i UNDP 1990 och 1991 
skall dess tekniska bistånd i allt större ut
sträckning användas av mottagarländerna 
som på ett friare sätt skall bestämma hur 
UNDP-finansierat bistånd skall genomför
as (s.k. "national execution"). Vidare skall 
fackorganen i högre grad bistå med exper
tis och i mindre utsträckning engagera sig i 
förvaltningen av hela biståndsprojekt. Det 
nordiska FN-projektet har studerat frågor
na och lämnat värdefulla bidrag till att 
effektivisera FN:s tekniska bistånd. Därige
nom skulle fackorganens roll av "center of 
excellence" betonas. Hur ett sådant system 
skall se ut är ännu inte fastställt i detalj. 

Fackorganens reguljära budget finansie
ras genom medlemsavgifter. Därutöver 
har flertalet fackorgan en frivilligt finansie
rad budget till vilken givarna ger öron
märkta bidrag. I vissa fall är den frivilligt 
finansierade budgeten större än den regul
jära. 

FN:s livsmedels- och 
jordbruksorganisation 
(FAO) 

FN:s livsmedels- och jordbruksorganisa
tion, FAO, 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. 
Generaldirektören för F AO är sedan år 
1976 libanesen Edouard Saouma. 

F AO 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 i dag till något mindre än 
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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 givit visst stöd till fältpro
grammet genom SIDA, främst då det gäl
ler projekt av försöks- och metodutveck
lingskaraktär jämte stöd i katastrof
situationer. Under senare år har Sverige 
och flera andra länder riktat omfattande 
kritik mot FAO:s ledning och styrformer 
och mot bristen av rationellt utnyttjande 
av organisationens tekniska kompetens. 
Under 1993 kommer val av en ny general
direktör att äga rum. 

Jordbruksdepartementet har huvudan
svaret för Sveriges medlemskap i FAO. 

FN:s organisation för 
utbildning, vetenskap 
och kultur (UNESCO) 

FN:s organisationen för utbildning, veten
skap och kultur, UNESCO, bildades år 
1945 och bidrar till fred och säkerhet ge
nom att främja samarbete mellan nationer
na inom kultur, medier, utbildning och 
forskning. Respekten för mänskliga rättig
heter och allmän rättvisa utan hänsyn till 
ras, kön, språk eller religion är viktiga mål. 
Ett annat är att utrota analfabetismen fram 
till sekelskiftet. 

Det svenska biståndet till UNESCO be
står dels av ett reguljärt bidrag, dels av 
frivilliga bidrag. Under budgetåret 
1992/93 uppgick det reguljära bidraget till 
drygt 21 miljoner kronor. Ungefär lika 
mycket betalades i form av frivilliga bidrag 
till bl.a. UNESCO:s kulturfond och 
UNESCO:s program för medieutveckling. 

UNESCO genomgick en förtroendekris 
i början av 1980-talet, som bl.a. ledde till att 
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USA och Storbritannien lämnade organisa
tionen. UNESCO:s generaldirektör är se
dan år 1987 spanjoren Federico Mayor. 

Utbildningsdepartementet har huvud
ansvaret för Sveriges medlemskap i 
UNESCO, som har 170 medlemmar. 

Världshälsoorganisa· 
tionen (WHO) 

WHO grundades 1946. I dag är 186 länder 
medlemmar. Generalsekretarare sedan 
1988 är Dr Nakjima, Japan. 

Organisationens huvudsakliga mål är 
att genom normativt arbete och bistånd 
förbättra hälsotillståndet hos världens be
folkning. Den normativa verksamheten 
påverkar hälso- och sjukvårdens villkor 
inom ett brett spektrum från hälsoupplys
ning till sofistikerad diagnostik och be
handling. 

WHO:s biståndsinriktade verksamhet 
bygger på begreppet primärhälsovård. 
Strategin för att genom främst primärhäl
sovård uppnå målet hälsa för alla år 2000 
formulerades först i Alma Ata 1978. 

Den nedjusterade budgeten 1992/93 
uppgick till drygt 830 miljoner US dollar. 

Socialdepartementet har huvudansvaret 
för det svenska medlemskapet i WHO. 

Biståndssamarbete 
UD, SIDA och Sarec har genom åren haft 
ett nära och aktivt samarbete med WHO. 
Den svenska stödet till WHO:s stora pro
gram, t.ex. aids-programmet, tropiska 
sjukdomar, mödrahälsovård etc. har fått 
och får stora bidrag. 

Totalt uppgick det svenska bilaterala 
stödet 1992/93 till 204,6 miljoner kronor. 

WHO har under senare år skakats av 
brist på fungerande ledarskap, såväl på 
central som regional nivå. WHO internt 
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arbetar för närvarande på en reformpro
cess som bl.a. skall leda fram till en uttalad 
strategi för organisationens verksamhet 
inför 2000-talet. 

Hösten 1992 genomförde SIDA och Sa
rec gemensamt en utvärdering av WHO:s 
verksamhet ur ett biståndspolitiskt per
spektiv. Utvärderingen låg senare som 
underlag för konsultationer med WHO 
om biståndssamarbete. 

FN:s industriprogram 
(UNIDO) 

Mandat och huvuduppgifter 
UNIDO skall uppmuntra och bistå med 
stöd till utvecklingsländer för utveckling, 

Fakta om UNIDO: 

Mål, huvuduppgifter 
Att främja u-ländernas industriutveckling 
samt öka industriernas konkurrenskraft 
som ett led i en övergripande strävan mot 
en globalt rättvis och hållbar utveckling. 
Budget 
197 miljoner US dollar för tvåårsperioden 
1994-95. 
Viktigaste givare 
USA, Tyskland, Japan, Ryssland och 
Frankrike. 
Sveriges bidrag 
6,9 miljoner kronor. 
Styrelse 
53 medlemmar. 
Antal anställda 
1200. 
Antal kontor 
36 ut$kickade representanter, oftast 
verksamma i UNDP:s kontor. 
Huvudkontor 
Wien. 
Chef 
Mauricio de Maria y Campos (Mexico) 
sedan våren 1993. 



expandering och modernisering av deras 
industrier, samt bidra till att dessa länder 
fullt ut utnyttjar sina egna mänskliga till
gångar och naturtillgångar. UNIDO skall 
också samordna all FN-verksamhet med 
inriktning på industri. 

Verksamhet 
Förutsättningarna för UNIDO:s verksam
het har förändrats på senare år. När UNI-
00 omvandlades till fackorgan 1986 var 
dess uppgift i första hand att bistå länder 
med centralplanerade ekonomier. I dag 
har dessa länder omvandlats till mark
nadsekonomier. De nya förutsättningarna 
för UNIDO:s verksamhet ställer därige
nom krav på genomgripande reformer av 
organisationer. Förslag till sådana föränd
ringar finns och innebär en ökad fokuse
ring av verksamheten kring prioriterade 
områden: utveckling av mänskliga resur
ser, utveckling och överföring av teknolo
gi, industriupprustning och modernise
ring, utveckling av små och medelstora 
industrier, miljö och energi och integration 
av kvinnor i industriutvecklingen. 

Året som gick 
Året som gått har präglats av bytet på 
chefsposten och reformarbetet. Den nye 
chefen är starkt engagerad i reformproces
sen. Verksamheten har påverkats av att ett 
medlemsland, Kanada, har valt att träda ur 
organisationen. 

Sverige och UNIDO 
Sverige har följt utvecklingen i UNIDO 
samt varit medlem i organisationens pro
gram- och budgetkommitte 1992-1993. 
Sverige räknar med att för en fyraårsperi
od bli invalt i UNIOOs styrelse fr.o.m. års
skiftet 93/94. 
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Internationella 
arbetsorganisationen 
(ILO) 

Internationella arbetsorganisationen, ILO, 
som är en av de äldsta medlemmarna i 
FN-familjen, har som övergripande mål att 
verka för varaktig fred grundad på social 
rättvisa. ILO skiljer sig från övriga FN
organ genom sin trepartsstruktur- såväl 
regeringar som arbetsgivare och arbetsta
gare är representerade. 

ILO har 167 medlemmar. ILO:s general
direktör är sedan mars 1989 belgaren 
Michel Hansenne. 

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 utbildningspaket utarbetat av Sveriges 
Arbetsgivareförening, samt några syssel
sättningsinsatser på vägbyggnads- och 
transportområdena. 

Arbetsmarknadsdepartementet har 
inom regeringskansliet huvudansvaret för 
Sveriges medlemskap i ILO. 



Internationella 
finansieringsorgan 

Världsbanksgruppen 
och regionala 
utvecklingsbanker 

Den äldsta och största utvecklingsbanken 
är Världsbanken (IBRD), som även utgjort 
modell för uppbyggnaden av övriga ut
vecklingsbanker. Världsbanken är verk
sam i alla världsdelar och har numera i 
stort sett alla länder utom Kuba och Nord
korea som medlemmar. Afrikanska ut
vecklingsbanken (AfDB) har Afrika som 
verksamhetsområde. Asiatiska utveck
lingsbanken (AsDB) arbetar i Asien och 
stillahavsområdet. Interamerikanska ut
vecklingsbanken (IDB) har sin verksamhet 
i Latinamerika och Karibien. 

Nära knutna till utvecklingsbankerna 
är de s.k. utvecklingsfonderna, som arbe
tar i de fattigaste länderna inom respektive 
banks verksamhetsområde. Till dessa fon
der räknas Internationella utvecklingsfon
den (IDA) som tillsammans med IBRD 
utgör Världsbanken, Afrikanska utveck
lingsfonden (AfDF), Asiatiska utvecklings
fonden (AsDF) samt Fonden för särskild 
verksamhet (FSO), som är knuten till Inter
amerikanska utvecklingsbanken. 

I Världsbanksgruppen ingår också det 
Internationella Finansieringsbolaget (IFC) 
och det Internationella Multilaterala In
vesteringsorganet (MIGA). 

Verksamhet 
De internationella utvecklingsbankerna 
och deras fonder har som uppgift att ge 
förmånliga lån för utvecklingsändamål i 
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låg- och medelinkomstländer (av Världs
banken definierade som länder med högst 
7911 US dollar i per capita-inkomst i 1991 
års penningvärde). Lånen är antingen av
sedda för enskilda projekt eller som stöd 
för policyreformer och strukturanpass
ftingsprogram. Till lånen kopplas normalt 
experthjälp som skall bistå i genomföran
det av projekt eller strukturanpassning 
(s.k. tekniskt bistånd). Bankerna har dess
utom en viktig funktion i att mobilisera 
ytterligare stöd till mottagarländerna, bl.a. 
i form av sarnfinansieringsbidrag från an
dra källor. 

Utlåningsvolym 
Totalt uppgår utlåningen från utvecklings
bankerna och -fonderna till drygt 37 miljar
der US dollar per år - varav nästan 10 miljar
der utlånas räntefritt. Världsbanken/ 
Internationella utvecklingsfonden är i sär
klass störst med drygt 20 miljarder US dollar 
per år, medan de regionala utvecklingsban
kerna vardera lånar ut mellan 3 och 6 miljar
der US dollar årligen. ( Se tabell sid 50. ) 

Utlåningens fördelning 
mellan olika länder 
Utvecklingsbankerna och -fonderna riktar 
sig till mottagarländer på olika utveck
lingsnivåer och med varierande kreditvär
dighet. Medan bankernas lån i första hand 
går till medelinkomstländer, domineras 
fondernas verksamhet av lån till de fatti
gaste låntagarna med begränsad eller ing
en kreditvärdighet på den ordinarie kapi
talmarknaden. Som framgår av tabellen på 
sidan 50 skiljer sig t.ex. Världsbankens 
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Världsbanksgruppen 
Regionala utvecklingsbanker 

Världbanken 
IBRD 

tillkom 
1946 

176 medlemsländer 

Internationella tillkom 142 medlemsländer 
(ca 160 före 1993) utvecklingsfonden 1960 

IDA 

Huvudkontor i 
Washington 

lnteramerikanska 
utvecklingsbanken 
IDB 
tillkom 1959 
45 medlemsländer 

Fonden för 
särskild verk
samhet (FSO) 
tillkom 1959 
45 medlemsländer 

Antal anställda 
ca 6 000 

S Afrikanska 
utvecklings
banken AfDB 
tillkom 1963 
46 medlems!. 

Afrikanska 
utvecklings
fonden AfDF 
tillkom 1972 
26 medlems!. 

Asiatiska 
tvecklings
anken AsDB 

tillkom 1966 
53 medlemsländer 

Asiatiska 
utvecklingsfonden 
ASDF 
tillkom 1974 
53 medlemsländer 

Huvudkontor i Washington 
Antal anstälda ca 1 800 

Huvudkontor i Abidjan 
Antal anstälda ca 1 300 

Huvudkontor i Manila 
Antal anstälda ca 1 800 

49 



MULTILATERALT UTVECKLINGSSAMARBETE 

insatser i olika delar av världen åt såväl 
vad gäller antal lån, total utlåning, som 
andelen lån på IDA-villkor. Medan Latina
merika och Karibien är den region som 

Utvecklingsbankernas och 
- fondernas utlåningsvolym 

IBRD 

IDA 

Totalt IDA/IBRD 

AfDB 

AfDF 

Totalt AfDB/AfDB 

AsDB 

AsDF 

Totalt AsDB/AsDF 

IDB 

FSO 

Totalt IDA/FSO 

Total ackumulerad 
utlåning t.o.m. 
31 december Utlåning 
1992 år 1992 
(miljoner (miljoner 
USD) USD) 

2351541 16 9452 

+ 77 816 1 + 6 751 2 

312 971 1 23 6962 

15 735 1 868 

+ 9 307 + 1 099 

25 042 2 967 

29 097 3 954 

+ 13 564 + 1155 

42 661 5109 

43 818 5 534 

+ 11 381 + 459 

55 199 5 993 
1) Avser per den 30 juni 1993 
2l Avser 1 juli 1992 - 30 juni 1993 

Världsbankens lån fördelade på 
geografiska regioner 1992/93 

Region Total Därav 
utlåning IDA-lån 
(i miljarder (i miljarder Antal 
USD) USD) lån 

Afrika 2,8 2,8 75 

Sydostasien 
och 
Stillahavs-
regionen 5,6 1,2 45 

Sydasien 3,4 2,3 26 

Europa och 
Centralasien 3,8 0,1 30 

Latinamerika 
och Karibien 6,2 0,3 50 

Mellanöstern 
och 
Nordafrika 1,9 0,1 19 

Summa 23,7 6,8 245 
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absolut sett lånat mest under föregående 
budgetår är det Afrika exklusive Nordafri
ka som fått de flesta lånen och de största 
totala IDA-lånen. Nära 90 % av IDA:s utlå
ning går till länder med en per capita-in
komst under 635 US dollar (i 1991 års pen
ningvärde). 
För att ytterligare förstärka resursbasen för 
Världsbanksgruppens utlåning till de fatti
gaste länderna i Afrika söder om Sahara 
upprättades under perioden 1985-1987 en 
särskild s.k. Afrikafacilitet. Denna fond 
fick särskilda bidrag från ett antal givar
länder, däribland Sverige, på totalt 1,5 mil
jarder US dollar. Som en uppföljning till 
detta tog Världsbanken 1987 initiativ till 
ett särskilt handlingsprogram, det s.k. Spe
cial Program for Assistance to Africa 
(SPA). Inom ramen för detta samorrhas 
och mobiliseras givarstödet till de struk
turanpassningsprogram som nu pågår i ett 
drygt tjugotal skuldtyngda länder i Afrika 
söder om Sahara. Sverige arbetar aktivt 
inom och lämnar bidrag till detta program, 
som nu går in i en andra fas. 

Världsbanken har vidare spelat en cen
tral roll för att, i samråd med enskilda u
länder, upprätta grupper för biståndssam
verkan i enskilda mottagarländer, s.k. 
konsultativa grupper. Det finns för närva
rande ett tjugotal sådana grupper under 
ordförandeskap av representanter för 
Världsbanken. Sverige är medlem i de 
grupper som berör länder som tar emot 
svenskt bilateralt bistånd. (Jfr ovan 
UNDP:s rundabordsmöten). 

I Afrikanska utvecklingsbci.nken har 
under senare år huvuddelen (nära 80 % 
under 1992) av banklånen lämnats till de 
relativt sett mer kreditvärdiga länderna i 
Nord- och Västafrika, medan den räntefria 
AfDF-utlåningen till ca 90 % gått till de 
fattigaste medlemsländerna. 

I Asiatiska utvecklingsbanken går en 
stor del av banklånen till de folkrika län
derna i sydöstra Asien, medan de räntefria 
lånen från AsDF framför allt har kommit 
de fattigaste länderna till godo. Det är vi-
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Fördelning av utlåningen på sektorer 

Världs banken 
(IBRD) 
Internationella 
utvecklings-
fonden (IDA) 

Afrikanska 
utvecklings-
banken (AFDB) 
Afrikanska 
utvecklings-
fonden (AFDF) 

lnteramerikanska 
utvecklings-
banken IDB/FSO 

Asiatiska 
utvecklings-
banken (ASDB) 
Asiatiska 
utvecklings-
fonden (ASDF) 

% 
lllBRD 

~[i 
Jordbruk och 
landsbygds-
utveckling 

% 
llAFDB 

~~ 
Jordbruk 

% ll lDB/FSO 
40 

30 

20 

10 

0 

Jordbruk 

llASDB 

50 

40 

30 

20 

10 

0 

Jordbruk 

IDA 

I 
Sociala 
sektorer 

AFDF 

• Sociala 
sektorer 

Utbildning, 
hälsovård 

ASDF 

Sociala 
sektorer 

dare värt att notera att vissa länder, t.ex. 
Sydkorea, har nått en sådan kreditvärdig
het och utvecklingsnivå att man har upp
hört att låna i AsDB och i stället blivit bi
dragsgivare i AsDF. 

Fördelning på sektorer 
Utvecklingsbankernas och -fondernas utlå
ning fördelad på olika sektorer framgår av 

I • 
Ekonomisk Industri och 
infrastruktur nationella 

utvecklings-
bolag 

I I 
Transport & Industri 
kommunika .. 
tion, Energi 

Infrastruktur Industri 

Transport & Industri 
kommunika-
tion, Energi 

I 
Övrigt 

I 
Övrigt 

Struktur- Övrigt 
anpassning 

Finansiella Övrigt 
sektorn 

figur ovan. Det kan konstateras att utlå
ningen har en fattigdomsinriktad profil, 
vilken är särskilt tydlig vad gäller utlå
ningen från utvecklingsfonderna. 
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Man har under senare år i hög grad 
strävat efter att låta utlåningen gå till så
dana samhällssektorer där resurserna 
kommer de fattigaste befolkningsgrupper
na till godo. Detta har bl.a. skett genom 
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satsningar på jordbruks- och landsbygds
utveckling samt socialt inriktade projekt 
inom utbildning, hälsovård, befolkning, 
stadsutveckling och vattenförsörjning. Ut
låningen grundas på insikten om dessa 
sektorers betydelse för utveckling och att 
det inte finns någon motsättning mellan 
satsningen på basbehov, som i hög grad 
tillfredställs genom sociala projekt, och 
ekonomisk tillväxt. Så hart.ex. i IDB fast
slagits att minst 50 % av bankens utlåning 
skall inriktas på projekt som särskilt gyn
nar fattiga befolkningsgrupper. Liknande 
förslag diskuteras även i den pågående 
förhandlingen om en kapitalökning i 
AsDB. 

Världsbankens långivning är särskilt 
inriktad mot de utvecklingspolitiska mål 
som överenskommits för banken för 1990-
talet, nämligen bärkraftig tillväxt, fattig
domsreduktion (inklusive utveckling) av 
humankapitalet samt åtgärder för att 
skydda miljön. 

För en allsidig utveckling krävs emel
lertid även en satsning på ekonomisk och 
samhällelig infrastruktur såsom energi, 
transport, kommunikation och industri. 
Dessa sektorer får fortfarande en betydan
de del av utvecklingsbankernas utlåning. 

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 utvecklingsbankerna 
under de senaste åren också haft en bety
dande långivning till s.k. struktur- och sek
toranpassning. Sådana lån är inte knutna 
till specifika projekt utan utformas för att 
ge stöd till genomförandet av ekonomisk
politiska åtgärder som, inom ramen för ett 
avtalat ekonomiskt program, syftar till att 
åstadkomma ekonomisk återhämtning och 
tillväxt. 

Anpassningslånen svarade under verk
samhetsåret 1992/93för17 % av IBRD/ 
IDA:s totala långivning. I AfDB/ AfDF 
utgjorde denna typ av utlåning under 
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1992 ca 20 % av den totala, medan den i 
AsDB/ AsDF uppgick till 9 %. I IDB var 
motsvarande andel 28 %. Gemensamt för 
de regionala utvecklingsbankerna är att 
anpassningslångivningen främst använts 
för strukturanpassning på sektornivå, inte 
minst för jordbrukssektorn. Oftast har de 
genomförts i direkt samarbete med Världs
banken. Ett tecken på att strukturomvand
lingen i många länder gått in i en andra, 
något mindre resurskrävande fas är att 
långivningen för struktur- och sektoran
passning minskat något under de senaste 
verksamhetsåren. 

Utvecklingsbankerna har under senare 
delen av 1980-talet ägnat miljöfrågor en 
allt större uppmärksamhet. Bankerna för
söker i sitt forskningsarbete utarbeta ana
lyser och förslag på miljöområdet paral
lellt med att ansträngningarna att integrera 
miljöfrågorna i det löpande arbetet fortsät
ter. Avsikten är att samtliga lån som för
väntas ha effekter på miljön - även struk
turanpassningslån - skall behandlas av 
bankernas miljöavdelningar innan försla
gen läggs framför respektive styrelse. 
Verksamhetsåret 1992/93 godkände 
Världsbanken 24 projekt med direkt miljö
inriktning samtidigt som ytterligare 30 
projekt innehöll betydande miljökompo
nenter. 

Utvecklingsbankerna har också en cen
tral roll i uppföljningen av det handlings
program (Agenda 21) som antogs vid den 
internationella miljökonferensen i Rio. 
IDA skall utgöra finansieringsmekanis
men för miljöprogram och -åtgärder på 
nationell nivå. Även de regionala utveck
lingsfonderna utgör viktiga kanaler här
vidlag. 

Världsbanken har dessutom ingått ett 
trepartssamarbete tillsammans med FN:s 
utvecklings- respektive miljöprogram 
(UNDP och UNEP) för att inrätta den s.k. 
Globala miljöfonden (GEF). Denna är av
sedd att utgöra finansieringsmekanism för 
sådana nationella miljöåtgärder som även 
innebär en positiv inverkan på miljön ut-
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Så styrs utvecklingsbankerna 

Regerings· 
representanter 
från samtliga 
medlemsländer 

Högsta beslutande organ i utvecklingsbankerna/fonderna är guvenörsstyrelsen. 
Den löpande verksamheten leds av direktörsstyrelsen. Den är sammansatt av repre
sentanter som väljs i olika röstgrupper. En direktb"r representerar alltså flera länder. 

anför landets gränser. Regionalbankernas 
roll i detta sammanhang är att genomföra 
projekt med hjälp av medel från fonden. 

Organisation 
Det högsta beslutande organet i respektive 
institution kallas guvemörsstyrelsen (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 ambassadören Len
nart Båge. 

Bankernas löpande verksamhet styrs av 
en direktörsstyrelse (Board of Directors) som 
möts en eller flera gånger i veckan (i AfDB 
en till två gånger i månaden). Eftersom 
antalet medlemsländer överstiger antalet 
platser i direktörsstyrelsen samlas länder-
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na i ett antal röstgrupper, som utser var sin 
representant i styrelsen (exekutivdirektör). 
Denne representerar således i regel flera 
länder. 

De nordiska länderna ingår i samma 
röstgrupp i samtliga styrelser (Island är 
dock inte medlem i de regionala utveck
lingsbankerna). I IBRD/IDA bildar de se
dan 1992 en röstgrupp tillsammans med 
de baltiska länderna. I AfDB/ AfDF består 
röstgruppen förutom av de nordiska län
derna av Schweiz och Indien. I AsDB/ 
AsDF agerar Norden tillsammans med 
Canada och Nederländerna och i IDB/ 
FSO med Belgien, Italien, Nederländerna, 
Storbritannien och Tyskland. 

Under direktörsstyrelserna leds utveck
lingsbankernas verksamhet av respektive 
institutions president. 

Medlemsländernas röststyrka i utveck
lingsbankernas guvernörs- och direktörs
styrelser är i princip vägd i förhållande till 
andelen tecknat kapital respektive lämna-
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de bidrag. För att ge de många små och 
fattiga länderna ett större inflytande tillde
las dock i regel varje medlemsland också 
ett visst antal röster, oberoende av landets 
kapital- och bidragsandelar. 

U-ländernas röststyrka, och därmed 
inflytande, är störst i AfDB och AfDF, där 
den uppgår till 65 % respektive 50 % av 
rösterna. I IDB/FSO är siffran 54 %. I 
IBRD/IDA är andelarna 35 % resp 39 %. I 
AsDB I AsDF ligger motsvarande siffra 
inom intervallet 37 - 45 % beroende på till 
vilken kategori man räknar länder som 
Korea, Hong Kong och Singapore. 

Det bör påpekas att arbetet i styrelserna 
normalt präglas av en strävan mot samför
ståndslösningar där omröstningar und
viks. Möjligheten till inflytande i organisa
tionerna kan därför inte helt sägas 
avspeglas i de olika medlemsländernas 
formella röststyrkeandelar. De svenska 
bidragen till banker och fonder, och därav 
följande röststyrka, framgår av tabellerna 
nedan. 

Utvecklings-
bankernas kapital Tecknat kapital 
per den 31 decem- (miljoner USD) 

ber1992 Varav inbetalt kapital 

Sveriges andel av 
tecknade kapitalet 
(procent) 

Sveriges röstande! 
(procent) 

Finansiering 
Utvecklingsbankernas finansiella bas ut
görs av det aktiekapital som medlemslän
derna bidrar med. Av ländernas totala 
kapitalinsats (s.k. tecknat kapital) är det 
dock endast en mindre del som betalas in 
till bankerna (inbetalt kapital) medan hu
vuddelen utgörs av garantiåtaganden. 
Den löpande utlåningsverksamheten fi
nansieras till helt övervägande del genom 
att bankerna lånar upp medel på de inter
nationella kapitalmarknaderna. 
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
ner kring fondernas policyinriktning och 
användning av medel äger rum. Det finns 

IBRD1 AfDB AsDB 108 

165 589 21 017 23100 54174 

10 531 2 523 2 787 3167 

1,09 1,36 0,358 0,16 

1,07 1,38 0,67 0,17 
1 Avser per den 30 juni 1993 

Inbetalda bidrag IDA1 AfDF AsDF FSO 

till utvecklings- Ackumulerade totala bi-
fonderna per den drag (miljoner USD) 72 911 10 474 16 641 8 667 

31december1992 Ackumulerade svenska 
bidrag (miljoner USD) 1 840 527 175 29 

Sveriges bidragsandel 
under innevarande påtyll-
nadsperiod (procent) 2,62 4,5 2,0 0,35 

Sveriges röstande! 
under innevarande påtyll-
nadsperiod (procent) 2,01 2,48 0,67 0,17 
1 Avser per den 30 juni 1993 
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därmed ett direkt samband mellan finan
sieringen av fondernas verksamhet och 
medlemsländernas styrning av densam
ma. 

Bankerna kan även själva bidra till sin 
respektive fonds verksamhet. IDA har un
der en rad år tillförts en del av IBRD:s net
toinkomst och AfDB lämnar bidrag till 
AfDF i samband med påfyllnader. AsDB 
bidrar till en särskild fond som finansierar 
tekniskt bistånd i fattiga låntagarländer. 

Lånevillkor 
Utvecklingsbankerna kan sägas fungera 
som ett mellanled mellan den internatio
nella kapitalmarknaden och u-länderna. 
De lånar upp privat kapital och vidareför
medlar detta som lån på villkor som är 
förmånligare än vad de allra flesta u-län
der på andra sätt skulle kunna få (se tabell 
till höger). Skillnaden i löptid för enskilda 
lån beror på olikheter beträffande lånta
garländernas utvecklingsnivå och/ eller 
projektets karaktär medan utlåningsräntan 
huvudsakligen bestäms i förhållande till 
de upplåningsvillkor bankerna kan uppnå. 

Många av de fattigare u-länderna sak
nar den nödvändiga återbetalningsförmå
gan även när det gäller utvecklingsbanker
nas relativt förmånliga lån och är därför 
beroende av lån från utvecklingsfonderna. 
Dessa lämnas på mycket förmånliga vill
kor. Räntefrihet och lång återbetalningstid 
gör att det s.k. gåvoelementet i fondernas 
långivning är ca 75 %, vilket innebär att ett 
fondlån på 100 miljoner dollar kan sägas 
motsvara en gåva på 75 miljoner dollar. 

Utvecklings- Fond Löptid 

fondernas ut-
låningsvillkor IDA 35-40 år 

AsDF 35-40 år 
AfDF 50 år 
FSO 25-40 år 
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Utvecklingsbankernas 
utlåningsvillkor 

Bank Löptid Ränta per 
31 december 1992 

IBRD 15-20 år 7,43% 1 

AfDB 12-20 år 8,09% 
AsDB 10-30 år 6,51 % 

IDB 15-25 år 7,23% 

1 Avser per den 30 juni 1993 

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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Året som gick 

Utvecklingsbankernas aktiviteter under 
det gångna verksamhetsåret har i hög grad 
varit inriktade på frågor som Sverige, till
sammans med andra likasinnade länder, 
arbetar för. 

Världsbanken 

Lewis T Preston, 
Världsbanken 

Fattigdomsreduktion, som 
länge varit vägledande 
för bankens långivning, 
har under de senaste åren 
kommit alltmer i fokus. 
Man kom överens om den 
tionde påfyllnaden av IDA i 
december 1992 -18 mil-
jarder US dollar för perio

den 1994- 96. Detta innebär att fondens 
realvärde från den nionde påfyllnadsperi
oden bibehölls. 

Med tanke på det ökande behovet arbe
tade Sverige aktivt, tillsammans med ett 
mindre antal givarländer, för en större på
fyllnad. Mot bakgrund av de kraftigt för
sämrade utsikterna för den internationella 
ekonomin får resultatet, trots allt, ses som 
ett uttryck för starkt stöd för Världsbanks
gruppens insatser i de fattigaste länderna. 
Sverige utfäste ett bidrag svarande mot 
samma andel som i den nionde påfyllna
den dvs. 2,62 procent. 

I påfyllnadsförhandlingen bestämdes 
att IDA skall fortsätta att ha tre huvudmål 
för sin långivning: fattigdomsreduktion, 
ekonomisk anpassning och tillväxt samt 
miljöskydd och miljöförbättring - en foku
sering som ligger helt i linje med målsätt
ningarna för svensk biståndspolitik. 

FN:s miljökonferens i Rio fick återverk
ningar också på Världsbankens verksam-
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het. World Development Report 1992 äg
nades åt kopplingen mellan utveckling och 
miljö. I och med IDA 10-förhand:ingarna 
har kraven på att integrera natiorella miljö
aspekter i alla världsbanksprogram för
stärkts och arbetet med att ta fram natio
nella handlingsplaner på miljöområdet 
intensifierats. Under verksamhetsåret togs 
också beslut om en permanentning av den 
globala miljöfaciliteten (GEF), i vilken 
Världsbanken ingår tillsammans med FN:s 
utvecklingsprogram (UNDP) och FN:s 
miljöprogram (UNEP). 

Under verksamhetsåret tillkom ett bety
dande antal nya medlemsländer - däri
bland 11 republiker från f.d. Sovjetunio
nen. Antalet medlemsländer är därvid 
uppe i 176. 

De nya medlemsländerna i Central- och 
Östeuropa har satt sin prägel på bankens 
utlåning. Denna region är den som kan 
notera störst låneökning - från knappt 2 
miljarder till 4 miljarder US dollar. Samti
digt kan en nedgång i lånevolymen till 
Afrika noteras - från knappt 4 till strax un
der 3 miljarder US dollar. Utvecklingen 
förklaras främst av att regionerna är i olika 
faser vad gäller behovet av stora struktur
anpassningslån. Denna typ av lån är en 
förutsättning för anpassningsprocessen i 
de tidigare planekonomierna medan beho
vet klingar av i Afrika till förmån för mer 
riktad, och beloppsmässigt mindre, inves
teringslångivning. Det bör noteras att den 
svenska biståndspolitikens traditionella 



inriktning mot Afrika inte ändrats på 
grund av det nyuppkomna behovet av 
stöd till Central- och Östeuropa.Den sena
re regionen lånar främst på !BRO-villkor 
och det har inte varit någon svårighet för 
Världsbanken att låna upp nödvändiga 
medel på kapitalmarknaden. För att även 
undvika problem i framtiden har Sverige 
varit med och stött en ökning av reservupp
byggnaden i banken. 

Det kärva ekonomiska läget i flertalet 
givarländer har under verksamhetsåret 
bidragit till att underbygga strävan att öka 
kvaliteten i långivningen. Bankens verksam
het har varit föremål för utvärderingar, 
främst genom den s.k. Wapenhans-rap
porten som på ett konstruktivt och själv
kritiskt sätt granskat bankens lånepro
gram. Man fann därvid att ungefär en 
fjärdedel av alla projekt visade större eller 
mindre svårigheter i genomförandefasen 
och att denna andel ökat. Det omedelbara 
resultatet är att ett antal institutitionella 
förändringar satts in för att öka sannolik
heten att nå målen genom att förstärka och 
ändra bankens strategi. Centralt har alltid 
varit att Världsbanken inte skall ta ifrån 
mottagarlandet dess rätt till och ansvar för 
genomförandet av bankprogrammen. Ge
nom att öka ansträngningarna att förankra 
programmen lokalt och engagera grupper 
med lokal kännedom i planering och ge
nomförande hoppas man kunna nå när
mare målen. Samtidigt ges denna typ av 
uppgifter i banken högre status för att inte 
resurserna i alltför hög grad skall koncen
treras på planerings- och förhandlingsfa
sen av ett program. Styrelsens arbete med 
att effektivisera långivningen har stötts av 
Sverige, eftersom detta arbete ligger helt i 
linje med vår betoning av kvalitet i genom
förandet och ett ökat samarbete med andra 
organisationer i mottagarländerna - inte 
minst FN:s utvecklingsprogram (UNDP). 

Ansträngningarna att öka effektiviteten 
av bankens verksamhet har också tagit sig 
uttryck i en ökad satsning på de mänskliga 
resurserna - en utveckling som Sverige varit 
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med och drivit fram. Andelen lån inom 
områdena undervisning, befolkning, hälsa 
och näring har ökat från 5 till 16 procent 
under den senaste tioårsperioden. En vik
tig del av denna satsning är riktad mot 
kvinnorna. Under den senaste fyraårsperi
oden har andelen lån, i vilka kvinnoaspek
ten särskilt beaktas, ökat från 11 till 45 pro
cent. Denna ökande inriktning mot 
kunskaps- och hälsouppbyggnad som 
grund för utveckling är ett uttryck för den 
förskjutning som skett i bankens uppfatt
ning. 

En viktig fråga under verksamhetsåret, 
i vilken Sverige varit med och agerat på
drivande, är en mer öppen informationspolitik 
än tidigare. Ett antal förändringar håller på 
att genomföras som alla syftar till att öka 
tillgängligheten till det innehåll i världs
banksrapporterna som inte direkt kan ska
da det berörda mottagarlandet. 

Afrikanska 
utvecklingsbanken 

De frågor som dominera
de debatten och policyut
vecklingen i Världsban
ken hade i hög grad en 
direkt motsvarighet i 
Afrikanska utvecklings
banken. 

Medlemsländerna be
Babacar Ndiaye, 
AfDB 

kräftade att fattigdomsbe
kämpning var det primära målet för verk
samheten, inte bara för Afrikanska 
utvecklingsfonden (AfDF), utan för bank
gruppen i sin helhet. Mot den bakgrunden 
formulerade banken en fattigdomsstrategi 
som fick ett positivt mottagande i styrel
sen. 

Fattigdomsbekämpningens centrala roll 
markerades också av att förhandlingarna 
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om en påfyllnad av resurser i AfDF (ADF 
VII) inleddes och en halvtidsöversyn 
av verksamheten under den innevarande 
påfyllnadsperioden genomfördes. 

På uppmaning av många medlemslän
der, däribland Sverige, stärktes under året 
bankens fokusering på frågor som rör effek
tivitet och kvalitet i långivningen, samt kvin
noinriktad verksamhet. På miljöområdet upp
manades AfDB/ AfDF att fortsätta strävan 
att helt integrera miljöaspekter i verksam
heten, att följa upp Riokonferensen samt 
att utnyttja den globala miljöfacilitetens 
(GEF) resurser. 

Vid sidan av dessa policyfrågor kom ett 
tema att dominera diskussionerna i AfDB; 
bankens utlåningsvolym. Verksamhetsåret 
1992 kom för bankens del att betyda något 
av ett trendbrott härvidlag, då med
lemsländerna, efter flera år av tämligen 
snabb tillväxt i bankens utlåning, enades 
om en reducering i utlåningsprogrammet 
för åren 1992-1996. För 1992 innebar detta 
en minskning med ca 17% i förhållande till 
det föregående året. Sverige var bland de 
medlemsländer (företrädesvis icke-afri
kanska) som starkt underströk att bankens 
verksamhet under de närmaste åren borde 
karaktäriseras av konsolidering snarare än 
expansion. Detta innebar, menade man, att 
uppmärksamhet borde ägnas åt en upp
stramad finanspolitik, högre kvalitet i långiv
ningen samt institutionella förbättringar. 

Sverige var också bland de länder som 
under året kritiserade banken för dess sätt 
att ge bankmässiga lån till de fattigaste afri
kanska medlemsländerna. Till skillnad från 
förhållandena i Världsbanken finns det i 
AfDB ingen fast etablerad gräns som anger 
när ett låntagarland endast har tillgång till 
fondlån. Genom den bristande betalnings
förmågan hos en stor del av AfDB:s lånta
gare har betalningseftersläpningarna växt 
under de senaste åren, och ett flertal län
der, som t.ex. Zaire, Sudan och Liberia, har 
i dag stora skulder till banken. Detta har 
haft en negativ effekt på bankens finansiel
la ställning och kreditvärdighet och har 
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understrukit behovet av åtgärder på det 
finansiella området. Frågan är dock poli
tiskt känslig, och bland de afrikanska med
lemmarna finns en stark motvilja mot att 
begränsa vissa medlemsländers möjlighet 
att få lån från AfDB. 

Utöver grundbidraget till AfDF:s verk
samhet lämnade Sverige under 1992 ytter
ligare stöd till vissa aktiviteter som ansågs 
särskilt viktiga. Här bör nämnas det finan
siella stöd banken erhöll från de nordiska 
länderna för att med hjälp av en kvalifice
rad grupp konsulter genomföra en studie 
av förutsättningarna för ekonomisk integration 
i södi:a Afrika. Studien förväntas, när den 
blir färdig, få stor betydelse för de kom
mande årens diskussion om den ekono
miska utvecklingen i regionen. De nordis
ka länderna finansierade under året också 
en förstärkning av bankens enhet för stöd 
till den privata sektorn. 

Asiatiska 
utvecklingsbanken 

Det som mer än något 
annat präglade verksam
hetsåret 1992 i AsDB var 
förhandlingarna om den 
fjärde ökningen av ban
kens kapital, vilka inled-

Kimimasa Taru- des i början av 1991. 
mizu, AsDB Dessa har ej ännu kunnat 

avslutas på grund av oli
ka åsikter i medlemsländerna vad gäller 
behovet av en kapitalökning, dess storlek, 
när den bör träda i kraft etc. Däremot har 
banken genomgått en omfattande föränd
ring vad gäller inriktningen på sin verk
samhet, bl.a. som en följd av dessa för
handlingar. 

Ambitionen har varit att förändra ban
ken från att ha karaktären av en traditio-



nell projektfinansiär till att bli e~ s~ate~ 
giskt tänkande och planerande mshtuhon. 
Utgångspunkten för all verksamhe~ ska~ 
vara mottagarlandet, där behoven identi
fieras i en samlad strategi för landet. Ett 
system för strategisk planering ha~ ut
vecklats, och de första landstrategierna 
har diskuterats i styrelsen under det gång
na året. 

En annan viktig komponent i kapital
ökningsprocessen har varit att skapa me
kanismer för att bättre kunna integrera 
tvärgående frågor såsom fattigdoms
reduktion, miljö, kvinnofrågor, hälsa och 
utveckling av mänskliga resurser i ban
kens verksamhet. Under året skapades en 
särskild enhet för sociala dimensioner som 
ansvarar för detta arbete. 

En avdelning inrättades också för att 
stärka bankens agerande för stöd till den 
privata sektorn i låntagarländerna. 

Banken återupptog efter 22 år sin lån
givning till Kambodja där man tillsam
mans med FN:s utvecklingsprogram, 
UNDP, arbetat för en återuppbyggnad av 
infrastrukturen, som blivit allvarligt ska
dad av det långvariga kriget. 

Vidare flyttade banken in i sitt nya 
kontor i Manila, Filippinerna och öppnade 
ett nytt regionkontor i New Delhi, Indien. 

Den valgrupp där Sverige ingår har 
aktivt arbetat för att få till stånd de organi
satoriska förändringar som beskrivits 
ovan och har varit en av deras starkaste 
föres~råkare i styrelsen. Sverige har också 
uttalat sitt stöd för kapitalökningen och 
har arbetat för att förhandlingarna skall 
kunna avslutas så snart som möjligt för att 
säkra bankens tillgång på kapital. 

Under 1992 slöts ett samarbetsavtal 
mellan Sverige (SIDA) och banken där 14 
miljoner kronor kommer att kanaliseras 
via banken för att stödja tekniskt bistånd 
inom området marin- och kustmiljö samt 
ett hållbart utnyttjande av naturresurser. 
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lnteramerikanska 
utvecklingsbanken 

Enrique V. 
Iglesias, IDB 

Även i IDB sattes fattig
domsbekämpningen högst 
på dagordningen under 
1992. Detta ansågs sär
skilt viktigt i ett Latina
merika där den på många 
sätt framgångsrika struk
turanpassning som ägt 
rum under senare år sna

rare ökat fattigdomsproblemet än minskat 
det. Mot den bakgrunden blev IDB:s upp
drag att dels utarbeta en sammanhållen 
fattigdomsstrategi för verksamheten, dels 
att bistå de latinamerikanska regeringarna 
med lån och rådgivning inom de sociala 
sektorerna. 

Bankens kommande resursbehov för olika 
ändamål blev ett annat framträdande tema 
under året. Under hösten 1992 inleddes 
förhandlingar om en ny kapitalökning i 
banken (IDB 8), en resurspåfyllnad i FSO 
(Fonden för särskilt förmånlig långivning) 
samt en kapitalökning i IIC (bankens or
gan för lån till den privata sektorn). .. 

En viktig fråga i dessa sammanhang ar 
på vilket sätt de icke-regionala ~edl~~
marna i banken, dvs. de europeiska lan
derna samt Japan och Israel, ska kunna 
uppnå ett större inflytande i banken. Denna 
domineras i dag av USA och de latiname
rikanska medlemmarna, medan de icke
regionala medlemmarna endast har en 
marginell andel av kapital och röststyrka. 

Sverige har under de senaste åren sökt 
intensifiera och bredda kontakterna med 
IDB. Bland annat upprättades i början av 
1992 två svenska fonder i IDB, vars ändamål 
är att dels finansiera svenska konsultinsat
ser i anslutning till IDB:s verksamhet, dels 
lämna bidrag till småskaligt företagande i 
Latinamerika. 
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Internationella 
finansieringsbolaget 
(IFC) 

Inom världsbanksgruppen finns, sedan 
1956, ett särskilt organ, Internationella fi
nansieringsbolaget (IFC), vars syfte är att 
främja ekonomisk utveckling i u-länder 
genom att medverka till upprättande av 
privata företag och främjande av produkti
va privata investeringar i u-länder. IFC har 
härigenom kommit att få en allt större be
tydelse. 

Verksamhet 
IFC skall enligt stadgan endast investera i 
privata företag. Statligt delägande utesluts 
inte men för att få stöd från IFC krävs att 
företaget drivs affärsmässigt och inte är 
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 
att med hög sannolikhet vara vinstgivan
de. 

Under verksamhetsåret 1992/93 god
kände IFC sammanlagt 185 investeringar i 
54 länder, till ett värde av 12,1 miljarder 
US dollar. De totala kostnaderna för de 
investeringar i vilka IFC deltog var dock 
betydligt större och uppgick till 17 miljar
der US dollar. De resterande medlen kom 
från andra finansieringskällor, i första 
hand privata banker. 

Under verksamhetsåret 1992/93 har 
Östeuropa och f.d. Sovjetunionen framträtt 
som ett område av allt större betydelse i 
IFC:s aktiviteter, men tyngdpunkten i in
vesteringsvolymen ligger fortfarande i 
Asien och Sydamerika. Av den totala voly-
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men går 29 % till investeringar i länder 
med högst 400 US dollar i per capita-in
komst. Investeringsobjekten finns inom 
snart sagt alla produktiva sektorer. IFC 
arbetar för övrigt aktivt med att söka upp
nå en hög grad av diversifiering såväl vad 
gäller land- som sektorfördelning. 

Organisation 
IFC har för närvarande 155 medlemslän
der. För medlemskap i IFC krävs att man 
först är medlem i Världsbanken. Rösträt
ten 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. Inför det nya verksamhets
året efterträddes engelsmannen Sir Wil
liam Ryrie av norrmannen Janick Lind
baeck. Antalet anställda uppgår till drygt 
800. 

Finansiering 
IFC:s kapital nära fördubblades vid kapi
talpåfyllnaden 1991till2,3 miljarder US 
dollar. Dessutom beslutades om 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. För närvarande är Sveri
ges röstande} 1,22 %. IFC:s verksamhet 
finansieras dels via kapitalet, dels via vin
ster från tidigare investeringar och genom 
lån från IBRD. 

Regionalbankernas stöd till den 
privata sektorn 
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 
lnvestment Corporation (AFIC) som upp
rättades i september 1989. AFIC ägs i öv
rigt av ett konsortium av privata affärs_
banker från Japan, Korea, Taiwan, USA, 
Frankrike, Nederländerna m.fl. 

I AfDB har nyligen en speciell enhet för 
privatsektorstöd upprättats, men verksam
heten är ännu relativt begränsad. 

Inom IDB skapades 1988 Interamerican 
lnvestment Corporation (IIC) efter möns
ter av IFC. Tillsammans med privat kapital 
ska IIC medverka till etablering, expansion 
och modernisering av små och medelstora 
privata företag, bl.a. genom att tillskjuta 
aktiekapital och erbjuda lån. Man ska ock
så bistå företag med teknisk och adminis
trativ rådgivning. IIC är nära knutet till 
IDB men är ett självständigt organ med 
separat kapitaltäckning och administra
tion. 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 1992/93 
utfärdade MIGA garantier för 27 projekt. 
Guvernörs- och direktörsstyrelserna är or
ganiserade 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 1,15 %. 
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MIGA har växt stadigt och 107 länder 
av de total 139 som skrivit under den kon
vention som styr verksamheten är nu 
medlemmar. MIGA:stotala 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 % inbeta
lats och 10 % lagts i ett skuldbevis utfärdat 
av riksgäldskontoret på MIGA. Återstoden 
av kapitalandelen är en garantidel som 
endast betalas om så behövs för att MIGA 
skall kunna uppfylla sina förpliktelser. 

Nordic Development 
Fund (NDF) 

Nordic Development Pund, NDF, är ett 
nordiskt organ för finansiering av angeläg
na utvecklingsprojekt i u-länder. Fonden 
ger krediter endast i samfinansiering med 
andra finansiärer, främst andra multilate
rala finansieringsinstitutioner. Lånen ges 
för högt prioriterade projekt som främjar 
ekonomisk och social utveckling i u-län
der. Projekten skall vara av nordiskt intres
se. Särskild vikt läggs vid projekt med po
sitiva miljöeffekter. 

NDF finansieras helt genom bidrag från 
de fem nordiska länderna. Fonden har ett 
grundkapital på 250 miljoner SDR. Utlå
ningen sker på mycket förmånliga villkor 
motsvarande 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 1992 hade NDF 
undertecknat kreditavtal till ett samman
lagt belopp om 69,3 miljoner SDR. 

NDF är lokaliserat till Helsingfors och 
har en stab på sex personer under ledning 
av svensken Carl-Ivar Öhman. 



•• 

Ovriga utvecklingsfonder 

Internationella 
jordbruksutvecklings
fonden (IFAD) 

Fakta om: 

Mål, huvuduppgifter 
Att stödja projekt och utvecklingspro
gram för livsmedelsproduktion och 
livsmedelshantering i u-länderna, 
särskilt de fattigaste. 
Budget 
Den administrativa budgeten för 1992 
uppgick till 53,24 miljoner US dollar. 
Viktigaste givare 
USA, Japan, Danmark, Frankrike, 
Saudiarabien och Venezuela. 
Styrelse 
I 8 medlemmar som väljs för tre år. 
Sveriges bidrag 
I avvaktan på överenskommelse om den 
4:e kapitalpåfyllnaden utgick under 
1992 inte något påfyllnadsbidrag. 
Däremot bidrog Sverige under året till 
IFAD:s särskilda program för Afrika med 
25 miljoner kronor. 
Antal anställda 
Knappt 200 personer. 
Chef 
Fawzi Al-Sultan från Kuwait 

Verksamhet 
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 förutsättningar att 
öka livsmedelsproduktionen. Särskild vikt 
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skall läggas vid näringsstandard och livs
villkor för de fattigaste befolkningsgrup
perna. 

Under åren 1978-92 beviljade IFAD 313 
lån till drygt 90 olika länder till ett sam
manlagt 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 amorte
ringstiden femtio år, varav de första tio 
åren är amorteringsfria. Av de lån som har 
givits på de mest gynnsamma villkoren 
har huvuddelen gått till länder med en per 
capita-inkomst på 300 US dollar eller min
dre i 1976 års priser. Omkring 37 % av 
IF AD:s resurser gick till kategorin minst 
utvecklade länder. Av de totala resurserna 
har ungefär 39 % gått till asiatiska u-län
der, 30 % till afrikanska, 14 % till latiname
rikanska länder och 17 % till länder i Mel
lanöstern och Nordafrika. Under det 
särskilda Afrikaprogrammet, som finan
sieras med frivilliga medel och som inled
des år 1986, har IFAD hittills beviljat lån 
och bidrag om drygt 300 miljoner US 
dollar. Utöver lån lämnar IFAD även tek
niskt bistånd som hittills uppgått till ca 115 
miljoner Speciella dragningsrätter (SDR). 
Av IFAD:s projekt har 61 % utarbetats av 
fonden, medan övriga utarbetats i samar
bete med andra internationella utveck
lingsorgan, främst Internationella utveck
lingsfonden IDA. 

Organisation 
IF AD:s medlemsländer - för närvarande 
149 stycken - är indelade i tre kategorier: 
OECD-länder, OPEC-länder och mottagar
länder. Samtliga länder ingår i en styrande 
församling. Varje kategori har 600 röster. 
Inom de bidragsgivande kategorierna för
delas rösträtten i huvudsak i relation till 
bidragsandel. IFAD:s styrelse består av 18 



medlemmar, sex från varje kategori. Sty
relsen väljs för tre år. Sverige är från och 
med år 1993 ordinarie styrelsemedlem för 
de nordiska länderna med Danmark som 
suppleant. 

Finansiering 
Fonden hade för sin första verksamhets
period (1977 - 81) 1 961 US dollar till sitt 
förfogande, varav 57 % kom från OECD
länderna och 43 % från OPEC-länderna. 
Sveriges bidrag under perioden uppgick 
till sammanlagt 115 miljoner kronor. 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
fyllnadsbeloppet. Inbetalningen till den 
första påfyllnaden gick långsammare än 
väntat och IF AD tvingades därför att skära 
ned utlåningen. 

Den andra påfyllnaden för perioden 
1985 - 87 innebar att bördefördelningen 
förändrades mellan de båda bidragsgivan
de kategorierna från 58 - 42 % till 60 - 40 %. 

Som en följd av Afrikas svåra situation 
utarbetade IF AD 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 på
fyllnaden av IFAD:s finansiella resurser för 
tvåårsperioden 1990 - 92 nåddes i juni 
1989. Den uppgår till 562 miljoner dollar 
varav OECD-länderna svarar för 375 mil
joner dollar, OPEC-länderna för endast 124 
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miljoner dollar och, som en nyhet denna 
gång, u-länderna för 63 miljoner US dollar. 
Därmed har bördefördelningen mellan de 
två traditionella givarkategorierna i prakti
ken förändrats i än högre grad än vid de 
tidigare påfyllnaderna. Sveriges andel har 
ökat till 3,9 % av den totala påfyllnaden. 
Den uppgår därmed till 143,9 miljoner 
kronor. 

Under år 1992 påbörjades förhandling
arna om en fjärde kapitalpåfyllnad för peri
oden 1994 - 96. Förhandlingsmålet är att en 
påfyllnad om 600 - 650 miljoner dollar skall 
uppnås. Det är dock osäkert om detta mål 
kan uppfyllas. Liksom i tidigare förhand
lingar är den finansiella bördefördelningen 
mellan OECD- och OPEC-länder den svåra 
stötestenen. Det är i detta perspektiv mo
derniseringsarbetet beträffande fondens 
struktur och finansiering skall ses. 

Året som gick 
IF AD är en finansiell institution stadd i 
förändring. Dess relativa litenhet i FN-sys
temet gör det naturligt att kontinuerligt 
pröva att verksamhetens komplementära 
karaktär renodlas. Fondens insatser är ofta 
av experimentell natur. Förändringsarbetet 
har intensifierats i och med den nye presi
denten som arbetar på att ytterligare kon
centrera fondens verksamhet på kärnan i 
mandatet: att förbättra levnadsvillkoren för 
de fattigaste människorna, på de fattigaste 
jordarna i de fattigaste länderna. Under 
1993 har utredningar pågått om miljöas
pekter och nutritionsaspekter i utlånings
verksamheten, lånevillkoren har setts över 
och investeringsportföljen har granskats. 
Dessa utredningar kan sägas utgöra delar i 
ett större arbete som avser IF AD:s framtida 
struktur och långsiktiga finansiering. För
ändringar i världsekonomin och i enskilda 
medlemsländer gör en sådan översyn nöd
vändig. 

Sverige och IFAD 
Sverige spelar en aktiv roll i IFAD, i sam
band med den pågående moderniserings
processen inom organisationen. 



•• 

Ovriga organisationer 

Internationella 
familjeplanerings. 
federationen (IPPF) 

Mandat och huvuduppgifter 
Inom ramen för det övergripande målet att 

Fakta om IPPF: 

Mål, huvuduppgifter 
Att främja ett ansvarsfullt föräldraskap ge
nom att främja och försvara kvinnors och 
mäns rätt att fritt besluta om de vil l ha 
barn, när och hur många barn samt att 
försvara människors rätt till sexuell och 
reproduktiv hälsa. 
Budget 
Drygt 87 miljoner dollar. 

Viktigaste givare 
Japan, Sverige, Storbritannien, Norge, 
Canada, Danmark. 

Sveriges bidrag 
96 miljoner kronor, en ökning med 6 miljo
ner kronor jämfört med 1991. Bidraget 
utgör drygt 20 % av regeringsbidragen. 

Styrelse 
IPPF är en global federation av enskilda 
organisationer. Svensk medlem är Riksför
bundet för sexuell upplysning. 

Antal kontor 
Huvudkontoret ligger i London. 

Chef 
Halfdan Mahler från Danmark. 
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främja ett ansvarsfullt föräldraskap beto
nas följande : familjeplanering som en 
mänsklig rättighet, att verka för reproduk
tiv och sexuell hälsa för alla, att motverka 
osäkra aborter och öka tillgången till säker 
abort, att stärka kvinnors roll, att stödja 
ungdomar så att de kan förverkliga sin 
sexualitet på ett positivt och ansvarsfullt 
sätt samt att verka för kvalitetstänkande 
inom hela federationen. 

Verksamhet 
Federationen verkar för att öka medveten
heten om befolkningsfrågornas betydelse i 
nationell och internationell utvecklingspla
nering och för att utveckla och förbättra 
servicen inom ramen för reproduktiv och 
sexuell hälsa. Särskilda ansträngningar 
görs för att uppmärksamma kvinnornas 
och ungdomarnas roll. Genom att vidga 
samarbetet med andra enskilda och mel
lanstatliga organisationer söker IPPF bred
da och intensifiera sin verksamhet. Federa
tionen samarbetar nära med UNFP A, 
WHO och enskilda organisationer. 

Året som gick 
Under 1992 firade organisationen sitt fyr
tioårsjublileum. En strategisk plan för nit
tiotalet antogs vid styrelsemötet. Planen 
fick också givarnas erkännande vid det 
årliga givarmötet. Under året aviserades 
att USA skulle komma att återuppta sina 
bidrag till federationen. 

Sverige och IPPF 
Sverige var en av grundarna till organisa
tionen och har traditionellt tillhört de 
största bidragsgivarna. Bidraget belastar 



den multilaterala budgeten, men dispone
ras av SIDA, som sluter avtal och följer 
organisationens verksamhet löpande. 

FN:s avdelning för 
humanitära frågor 
(DHA) 

FN:s avdelning för humanitära frågor, 
Department for Humanitarian Affairs 
(DHA), inrättades 1991 som en konse
kvens av generalförsamlingens antagande 
av resolution 46/182, den s.k. katastro
fresolutionen. Inom ramen för resolutio
nen skapades även en tjänst som kata
strofkoordinator ( undergeneralsekreterare 
för humanitära frågor), en revolverande 
katastroffond samt en särskild komrnitte 
(Inter-Agency Standing Comrnitte, IASC) 
för samordning av de FN-organ som är 
verksamma inom katastrofområdet. 

Organisation 
DHA är organisatoriskt en avdelning inom 
FN-sekretariatet, med kontor i New York 
och Geneve. Katastrofkoordinatorn är pla
cerad i New York, men den operativa sam
ordningen av FN:s katastrofinsatser sker 
huvudsakligen i Geneve. Koordineringen i 
fält skall ske genom förstärkning av den 
redan existerande FN-strukturen i landet. 
Verksamheten finansieras med såväl re
guljära som frivilliga medel. 

Målsättning och verksamhet samt 
Sveriges inställning 
Katastroferna i världen har under de se
naste åren såväl ökat i antal som ändrats 
till sin karaktär. Många katastrofer, t.ex. 
f.d. Jugoslavien, Somalia och Angola, är så 
komplexa och stora att de kräver insatser 
av flera FN-organ och åtgärder av politisk 
och fredsfrämjande natur. Det övergripan
de målet för DHA är att garantera god och 
ändamålsenlig samordning mellan FN
organen såväl på huvudkontorsnivå som 
på fältnivå samt att länka samman FN:s 
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katastrofinsatser med det politiska och 
fredsfrämjande arbetet. 

Sveriges inställning är att FN bör ha en 
ledande roll vid stora och framförallt kom
plexa katastrofer i nära samarbete med det 
katastrofdrabbade landet, givarländerna 
och de enskilda organisationerna. Dagens 
komplexa katastrofer måste bemötas med 
en kombination av politiska och humanitä
ra insatser. Dessa relationer måste stärkas, 
och tydliga beslutsvägar och klar arbets
fördelning måste uppnås mellan FN-orga
nen och mellan övriga inblandade parter. 
DHA har ett huvudansvar för att uppfylla 
dessa målsättningar. 

Globala miljöfonden 
(GEF) 

Fakta om GEF: 

Mål, huvuduppgifter 
Att hjälpa utvecklingsländer att bidra til l att 
lösa globala miljöproblem. 

Budget 
Under pilotfasen 1991-93 1 miljard Särski l
da dragningsrätter (SDR). Omförhandlas 
för närvarande med sikte på avsevärd höj
ning. 

Viktigaste givare till kärnfonden 
Frankrike och Tyskland. 

Sveriges bidrag 
Under pilotfasen 65,3 miljoner kronor per 
år, dvs. 2,65 % (inklusive bidraget till Mont
real protokollet). 

Styrelse 
Verksamheten inklusive styrelsen håller för 
närvarande på att omstruktureras. 

Verksamhet 
Den Globala Miljöfonden (GEF) med dess 
tre verkställande organ Världsbanken, 
UNEP och UNDP, inledde sin verksamhet 
under 1991. Den kom till för att ge u-län
derna möjlighet att genomföra projekt som 
är ekonomiskt oförsvarbara men där miljö-
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komponenten försvarar projekten. Finan
siering kan ske för projekt inom fyra områ
den; att reducera globala klimatföränd
ringar, att upprätthålla biologisk mång
fald, att skydda internationella vatten och 
att förhindra uttunning av ozonskiktet. 

Organisation 
Organisationen har under hösten 1993 va
rit inne i en total omstruktureringsfas inför 
att GEF skall permanentas. Den går därför 
inte nu att helt precisera. 

Finansiering 
Under pilotfasen 1991 - 93 har fonden fått 
bidrag från 30 länder, varav 13 u-länder. 
Dessa utgör också de länder som nu för
handlar om en påfyllnad. 

Året som gick 
De båda konventioner, en ramkonvention 
om globala klimatförändringar och en 
konvention om biologisk mångfald, som 
öppnades för undertecknande vid FN :s 
konferens om Miljö och Utveckling 1992 
beslutade båda om att GEF skall utgöra 
den interimistiska finansiella mekanismen. 
Under innevarande år sker därför för
handlingar inom såväl GEF som konven
tionerna för att ge förutsättningar för den
na anpassning. 

Sverige och GEF 
Sverige spelar en aktiv roll i GEF-samman
hang och ser fondens funktion som mycket 
viktig. Det är också viktigt att den även i 
sin omstrukturerade form opererar som en 
enhet i gott samarbete med bl.a. de två 
globala konventionerna. 

Montrealprotokollets 
multilaterala fond för 
u-länder 

Verksamhet 
Fonden skall huvudsakligen användas för 
att täcka sådana merkostnader som upp-
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Fakta om Montrealprotokollets 
multilaterala fond: 

Mål, huvuduppgifter 
Montrealprotokollet är ett avtal som förbin
der dess parter att genomföra en avveck
ling av ozonnedbrytande ämnen. Fonden 
avser att underlätta för u-länderna att ge
nomföra detta. 

Budget 
Budgeten var ursprungligen satt till 160 mil
joner US dollar för perioden 1991-93 men 
då alltfler bidragsberättigade u-länder ratifi
cerat höjdes den till 240 miljoner US dollar. 

Viktigaste givare till kärnfonden 
USA, Japan och Tyskland. 

Sveriges bidrag 
för 1993 motsvarade 12,5 miljoner kronor. 

Administration 
Fonden administreras av en exekutivkom
mitte som består av 7 representanter från u
länder och sju i-landsrepresentanter. EFT A
l änderna representeras av Norge. Ett 
exekutivsekretariat finns i Montreal. 

kommer i u-länderna vid övergång till 
teknik som baseras på användning av icke
ozonnedbrytande ämnen. 

Organisation 
Verkställande organ för fondens verksam
het är UNEP, UNDP, UNIDO och Världs
banken. 

Finansiering 
Under dess interimsfas har fonden fått 
bidrag från 42 länder. Bidragens storlek 
uttaxeras efter en modifierad FN-skala 
gällande 1991, vilket medför att öststater 
som Ryssland, Ungern och Ukraina saknar 
betalningsförmåga i dag. Detta innebär att 
endast ca 70 % av de uttaxerade bidragen 
influtit. 

Året som gick 
Under omförhandlingar i Köpenhamn i 
november 1992 permanentades fonden. Då 
flera ozonnedbrytande substanser identi
fierats och inkluderats i protokollet och 



den ekonomiska situationen i flera länder 
avsevärt försämrat, beräknas bidraget för 
den kommande treårsperioden minst be
höva fördubblas. 

Sverige och Montrealprotokollet med 
den multilaterala fonden 
Sverige bedriver i förhandlingssamman
hang en aktiv linje, speciellt när det gäller 
avvecklingen av freoner och haloner och 
förutser därför också en betydande höj
ning av det svenska bidraget till fonden. 

Internationella 
organisationen för 
tropiskt timmer (ITTO) 

Verksamhet 
År 1983 förhandlades ett internationellt av
tal om handel med tropiska träslag fram 
som en del av det program som styr han
deln med vissa varor. För att genomföra 
verksamhet enligt denna överenskommel
se skapades Internationella organisationen 
för tropiskt timmer, IITO. 

Organisation 
mo har 50 medlemmar, uppdelade på 
konsumenter och producenter. Organisa
tionen bygger på samarbete mellan reger-

Fakta om ITTO: 

Mål, huvuduppgifter 
Att inom området internationellt tropiskt 
timmer bedriva projektverksamhet inom 
ekonomisk information, återbeskogning 
och skogsskötsel samt skogsindustri. Har 
dessutom handelsinriktning. 

Budget 
Den administrativa budgeten är 4, 185 mil
joner US dollar varav Sverige bidrar med 
23 018 dollar. Projektverksamheten finan
sieras utanför genom bilateral budgivning. 
Kontor 
Verksamheten bedrivs genom lnternational 
Tropical Timber Council med kontor i Yo
kohama. 
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ingar, representanter för handel och indu
stri och icke-statliga organisationer. 

Året som gick 
För närvarande håller överenskommelsen 
på att omförhandlas. Detta kan få åter
verkningar på organisationen. 

Sverige och ITTO 
Sverige försöker i mo bl.a., förutom vissa 
handelsaspekter, hävda de skogsprinciper 
som man kom överens om vid UNCED. 

Fakta om IJO: 

Mål, huvuduppgifter 
Att förbättra de strukturella förhållandena 
för världens jutemarknad. 

Budget 
911 520 US dollar (administrativ budget) 
varav Sverige bidrar med 2 282 dollar. 
Projektbidrag betalas enligt budgivning bi
lateralt. 

Huvudkontor 
Ligger i Dhaka med sex anställda i den 
professionella staben och 20 sekondera
de poster. 

Internationella 
juteorganisationen 
(IJO) 

Verksamhet 
Organisationen har 27 medlemsstater va
rav fem exporterande och 22 importerande 
länder. Projekten bedrivs inom jordbruk, 
industriprojekt och marknadsstödjande 
projekt. 
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Habitat 

Fakta om Habitat: 

Mål, huvuduppgifter 
Att ge stöd till teknisk biståndsverksam
het i boende- och bebyggelsefrågor 
inom u-länder. 

Budget 
För 1992 10 276 640 US dollar (den fri
villigfinansierade delen) varav Sverige 
bidrog med 820 883 US dollar. Delar av 
verksamheten går dessutom över FN:s 
reguljära budget. 

Viktigaste givare 
För 1992 Danmark, Finland, Nederlän
derna och Sverige. Redovisningen för 
de tre första inkluderar projektverksam
het. 
Sveriges bidrag 
För 1993 uppgick till fem miljoner kronor. 

Chef 
Verksamheten håller i sina administrativa 
delar på att delvis samordnas med 
UNEP. UNEP:s exekutivd irektör är också 
verkställande direktör för HABITA T. 

Verksamhet 
Verksamheten inom ramen för Commissi
on of Human Settlement, Habitat, syftar 
till förbättrad mobilisering av u-ländernas 
egna resurser till boende- och bebyggelse
åtgärder. Arbetet koncentreras till att möta 
behoven för de mest utsatta gmpperna i 
storstadsområden. 

Organisation 
Centret är lokaliserat till Nairobi i samma 
byggnad som UNEP. För närvarande på
går omstrukturering av verksamheten i 
syfte att effektivisera den och förhindra 
dubbelarbete. Omstruktureringen kommer 
sannolikt att medföra en starkare koppling 
mellan de båda organisationerna. 

Finansiering 
Delar av verksamheten går över FN:s re
gionala budget. Utöver detta tillkommer 
frivillig finansiering med ca 60 givare. 
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Bland dessa ingår såväl några u-länder 
som några öststater, vilka har svårigheter 
att uppfylla sina åtaganden. Projekt finan
sieras genom budgivning utanför budge
ten. Sverige bidrar bl.a. med 3 miljoner 
kronor för 1993 till Urban Management 
Programme som genomförs via Världs
banken. 

Året som gick 
Vid generalförsamlingen 1992 beslutades 
om en ny internationell konferens om bo
ende- och bebyggelsefrågor 1996, Habitat 
Il. Frågor relaterade till detta behandlades 
på det kommissionsmöte som hölls i 
april/maj i år. Sverige spelade i det sam
manhanget en aktiv roll, som ytterligare 
kommer att förstärkas genom Sveriges 
ordförandeskap i ECE:s bosättningskom
rnitte. En svensk förberedelsegmpp som 
skall förbereda svenskt deltagande i konfe
rensen har bildats. 

Som ett led i uppföljningen av FN:s 
konferens om miljö och utveckling på bo
ende- och bebyggelseområdet arrangera
des i mars ett expertmöte vid Lunds uni
versitet med deltagande på ministernivå. 
Mötet samfinansierades av de svenska och 
holländska regeringarna. 

Sverige och Habitat 
Sverige spelar en aktiv roll i de frågor som 
berör Habitat och avser att göra så även 
inför och under Habitat Il-konferensen. 

Trädplantering i Tanzania. 
Foto: Mats Wirström 





Bilateralt bistånd 
från land till land 

Sammanlagt ett 90-tal länder nås av det 
bilaterala svenska biståndet. Det bilaterala 
biståndet förmedlas direkt från givaren till 
mottagarlandet. Kanalen kan vara någon 
av biståndsmyndigheterna eller en enskild 
organisation. 

Det bilaterala biståndet spänner över ett 
brett fält: utveckling av hälsovård, kata
strofhjälp, stöd till demokratisering, miljö
vård, forskningssamarbete, skuldlättnad, 
kurser, investeringsprojekt m m. 

Idag är 25 länder huvudmottagare av 
svenskt bistånd. I absoluta tal är Tanzania, 
Mocambique och Indien de största bi
ståndsmottagarna. Om biståndet slås ut 
per person är Kap Verde, Botswana, och 
Guinea-Bissau störst. 

Vad görs då ute på fältet? Några exem
pel får illustrera biståndsmyndigheternas 
bilaterala arbete: 

Vattenprojekt i Tanzania 

Jemima svingar vant upp plastdunken, 
placerar den på huvudet och lämnar plats 
för nästa kvinna vid brunnen. Den gamla 
vattentäkten låg långt från byn. Ikväll har 
hon bråttom hem. Hon ska besöka en kvin
na som är höggravid. Det ingår i f emimas 
arbete som byns hälsorådgivare. 

Runt Victoriasjön ligger 450 byar som 
får bättre vattenförsörjning, hälsoupplys
ning, latriner m.m. Byarna ingår i Tanzani
as eget program Health through Sanitation 
and Water, HESAWA. SIDA:s bidrag till 
programmet uppgår till 38 miljoner kronor 
per år. 
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Kvinnligt företagande 
i Filippinerna 

Linda är 19 år. Hon gick ut gymnasiet för
ra året, den första hittills i sin familj. Idag 
deltar hon i ett seminarium som ska vägle
da henne och 49 andra kvinnor i konsten 
att starta eget företag eller kooperativ. Lin
das moster är med i ett kvinnokooperativ 
som odlar och säljer blommor. Inspiration 
och produktion är rubriken på dagens före
läsning. I morgon ska Linda och hennes 
moster presentera ett leveransavtal på det 
nya stora hotellet. 

SwedeCorp, styrelsen för internationellt 
näringsbistånd, stöder ett projekt i Filippi
nerna med inriktning på kvinnligt företa
gande. Lokala myndigheter har arrangerat 
kurser för sammanlagt 150 kvinnor som 
bl.a. har fått informatiom om vilket stöd de 
kan få från Handelsdepartementets regio
nala och lokala kontor. 

Ombyggda fyrar vid 
Suezkanalen 

Oljetankern glider framåt i skymningen. 
Den har bara några kilometer kvar till Su
ezkanalens mynning där fyrarna lyser 
klart. Mamdouh från hamnkontoret släcker 
cigaretten, skakar sanden av sandalerna, 
vänder sig om och går tillbaka till kontoret. 
Sjösäkerheten har förbättrats betydligt sen 
han började arbeta för tio år sen. 

Suezkanalen och Suezbukten har fått ett 
nytt övervakningssystem, kustradio, nya 
och ombyggda fyrar och lysflottar. I pro-



!sabel byter vapnet mat ett nytt liv i El Salvador. 

Linda startar eget företag i Filippinerna. 

Filomina lever själv med sju syskon i Zimbabwe. 

jektet ingår också personalutbildning. 
BITS, Beredningen för internationellt tek
niskt-ekonomiskt samarbete, bidrar till 
projektet med en u-kredit på 60 miljoner 
kronor som täcker 75 % av den totala kost
naden. 
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Soldat blir civil i El Salvador 

!sabel hade sedan trettonårsåldern varit 
gerillasoldat i inbördeskrigets El Salvador. 
En januaridag 1992 tecknades ett fredsav
tal. Tillsammans med sex tusen andra sol
dater står hon nu plötsligt inför en annan 
verklighet. Smygandets och det oreglerade 
våldets hantverk efterfrågas inte längre. 
Hon lämnar ifrån sig sitt vapen, får bostad 
till familjen och erbjuds utbildning för 
tjänst i den nya civila poliskåren. Ett nytt 
liv för !sabel och en ny epok El Salvador 
står för dörren. 

Tillsammans med Förenta Nationerna 
och enskilda organisationer stöder Sverige 
aktivt övergången från krig till fred i El 
Salvador. Det finns program för att om
vandla och reducera de väpnade styrkor
na, demobilisera gerillan, bygga upp en 
ny, civil poliskår, reformera rättsväsendet 
och valsystemet och förbättra de sociala 
och ekonomiska villkoren för ett stort antal 
krigsdrabbade. 

Det svenska stödet till fredsprocessen 
kan komma att uppgå till mellan 60 och 90 
miljoner kronor under vardera tre år. 

Barn föder barn i Zimbabwe 

Filomina är 15 år och väntar redan sitt 
första barn. Tyget spänner över magen. 
Hennes bästa väninna dog i barnsäng förra 
veckan. Själv har hon sju syskon. Mam
man ligger sjuk i aids. Därför måste Filo
mina och farmor ta hand om småsyskonen. 

SAREC, Styrelsen för u-landsforskning 
stöder sedan fem år forskning och medi
cinskt inriktade projekt om mödrahälsa i 
framför allt Zimbabwe, Zambia, Mocambi
que och Tanzania. Mödrahälsovård, orsa
ker till mödradödlighet, tonårsfertilitet och 
abortproblematik står i centrum. 

Foton: Pressens Bild, Bildhuset, IBL Bildbyrå 



Afrika 

KAP 
VERDE 
~.! 

GAMBI 

De flesta afrikanska staterna berörs 
direkt eller indirekt av det svenska, 
bilaterala biståndet. Uinder som är 
markerade med färg, får någon form 
av bistånd - i många fall begränsade 
insatser via enskilda organisationer 
eller via regionala program. 
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Afrika var befolkat redan för fyra miljoner 
år sedan. Den moderna människans vagga 
kan ha stått i Afrika någon gång för 
200 000 år sedan. Många riken och kultu
rer har blomstrat i Afrika: det nubiska riket 
i det nuvarande Egypten och shonariket 
som på 1400-talet sträckte sig från Kalaha
riöknen till Indiska oceanen, är några ex
empel. Etiopien har en av världens äldsta 
kristna kyrkor. 

Dagens Afrika är en heterogen samling 
av ett femtiotal länder med sammanlagt 
650 miljoner invånare. Kontinenten rym
mer ytterligheter som lilla Ghana som 
framgångsrikt genomför ekonomiska re
former och Angola som slits sönder av ett 
långvarigt inbördeskrig. 

Många tendenser är dystra. De länder 
som hamnar längst ner på listan över för
väntad medellivslängd, tillgång till rent 
vatten, hälsovård, läskunnighet m.m. lig
ger med något undantag i Afrika söder om 
Sahara. Flera av de afrikanska länderna 
lider av en tung skuldbörda, hög arbetslös
het och hög befolkningstillväxt. Återkom
mande torka, konflikter och flyktingström
mar är andra problem. 

Men allt detta får inte skymma det för
hållandet att andra trender pekar åt rätt 
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håll. Avregleringar, marknadsekonomiskt 
spelrum och öppnare handelspolitik öpp
nar vägen till en återhämtning för Afrika. 
De länder som genomför ekonomiska re
former i riktning mot marknadsekonomi, 
framför allt vad gäller devalveringar av de 
övervärderade växelkurserna, visar en 
ökad ekonomisk tillväxt. Flera länder har 
genomfört sina första allmänna val efter 
självständigheten. I Sydafrika har parterna 
enats om att hålla allmänna val den 27 
april 1994. 

Svenskt bistånd utgår i någon form till 
majoriteten av Afrikas 53 länder. Av 
SIDA:s nitton samarbetsländer ligger tret
ton i södra och östra Afrika. Sarec:s största 
mottagare är Etiopien och Tanzania. BITS 
samarbete spänner över nästan hela konti
nenten, utom Centralafrika och sydvästra 
Afrika. Swedecorp koncentrerar sig till 
Afrika söder om Sahara. 

Tabellen nedan sammanfattar det 
svenska biståndet till de större mottagar
länderna. I vissa fall är det inte möjligt att 
hänföra belopp till enskilda länder. Det 
gäller t.ex. FN:s regionala appeller för ka
tastrofbistånd. Siffrorna visar således inte 
hela bilden av det svenska biståndet till de 
olika länderna. 

Biståndet till Afrika, utbetalningar 1992/93, mkr 

Land SIDA BITS Sarec Swedecorp Betalnings- Totalt 
balansstöd 
via UD 

Södra Afrika 1 795 46 29 15 154 2 039 
Östra Afrika 716 10 21 12 168 927 
Afrikas Horn 423 2 22 0,2 447,2 
Väst/Central/ 
Nordafrika 287 60 2 10 359 
ej ländertör-
delat Afrika 395 0,1 35 11 441,1 
Afrika totalt 3 616 118,1 107 40,2 332 4 213,3 
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Angola 
Inbördeskriget och den försämrade säkerheten i landet ledde till att 
biståndspersonal fick evakueras i oktober 1992. Verksamheten kunde 
återupptas först i början av 1993. Krigstillståndet har inneburit att 
insatser blivit försenade. Samarbetet har koncentrerats till katastrof
insatser och till områden diir resultat kunde nås även på kort sikt. 

N.lMIBIA 

Yta .. .. .... 1.246 i'OO km2 (1991) 

Befolkning .. ...ca 10 milj. (1 990) 

Befolkningstillväxt/år .. .. ..... ... . 2,9% (1989) 

Andel läskunniga 

män. .. .... .... .. 56% 

kvinnor .. . .. .. .. .. .. .. .. .. ......... 29% 

Förväntad medellivslängd vid fö1ilseln 

män . .. .... ...... ........... 45,5 år 

kvinnor .. .. ..... 47,0 år 

Dödlighet, barn under 5 år .. .. .... .. . 29,2% 

&NI/invånare .. .. 1043 USD 

Total\ bistånd, andel av BNI . .......... 3,5% 

Skuldtjänstkvot * . .............. 7% 

(1990) 

(1990) 

(1990) 

(1992) 
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väg 
- järnväg 

300 

Andel av arbetskraft 

----------Industri 9,5% 

- - +-- -Tjänste och 
service 16,7% 

-+---Jordbruk 73,8% 

• Skuldtjänstkvot = betalda räntor och 
amorteringar i procent av exportintäkterna 



Ekonomi, politik och 
samhälle 

Efter de allmänna valen i september 1992, 
som gav det regerande MPLA-partiet en 
majoritet i nationalförsamlingen, tog oppo
sitionspartiet UNIT A åter till vapen. Där
efter har situationen präglats av krig och 
förödelse. USA:s erkännande i maj 1993 
gav den nya regeringen viss styrka. FN:s 
resolution i september om blockad för va
pen och oljeprodukter till UNITA har ock
så stärkt regeringens ställning. Förhand
lingar mellan regering och UNIT A om en 
lösning på konflikten har pågått i omgång
ar under året men ännu inte givit konkreta 
resultat. I inbördeskriget har UNITA fått 
kontroll över ca 60 % av landet, men på 
senare tid har regeringen haft vissa militä
ra framgångar. Inbördeskriget har innebu
rit att ca 100 000 personer har dött och ca 2 
miljoner befinner sig på flykt i landet. 

Efter valen påbörjade regeringen ett 
nytt ekonomiskt stabiliseringsprogram. 
Detta avbröts genom införande av krigs
ekonomi med ökande budgetunderskott 
och hög inflation. Planerade besök av re
presentanter för Internationella valutafon
den och Världsbanken har därför inte 
kommit till stånd. Det finns i dag inget 
utrymme för diskussion om den ekono
miska och sociala utvecklingen i landet. 
Det ekonomiska läget är kritiskt. 

Dödligheten i Angola är en av de hög
sta i världen, särskilt bland mödrar och 
barn, trots höga födelsetal. Hälsostandar
den är mycket låg, då en stor del av klini
kerna förstörts under tidigare och nu på
gående krig. Bristen på utbildad personal 
har ytterligare förvärrat situationen. En
dast hälften av alla barn i åldern 6 till 9 år 
skrivs in i skolorna. Av dessa fullföljer en
dast 14 % utbildningen t.o.m. fjärde klass. 
Endast 42 % av den vuxna befolkningen 
är läskunnig och bara 29 % av kvinnorna. 
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Bistånd 
Offentligt nettobistånd/person 
1991, USD 

Totalt . .............. . 

Sverige 

.... 26,0 

.... . 3,2 

Bistånd från Sverige, utbetalningar 
1992/93, mkr 

SIDA total ................ . . ........ 124,4 

BITS .... . ....... 0,5 

Summa 124,9 

Mänskliga rättigheter, 
demokrati 

Den demokratiseringsprocess, som påbör
jades genom fredsavtalet i maj 1991, har 
genom inbördeskriget avbrutits. Det åter
upptagna kriget har polariserat det politis
ka livet och totalt marginaliserat de nya 
partierna och civila strukturerna. K vin
nans situation har försämrats genom att 
kriget splittrar familjer, med tilltagande 
våld och diskriminering av kvinnor som 
följd. 

Militärutgifter, hotbild 
och väpnade konflikter 

Inbördeskriget har inneburit drastiskt öka
de militärutgifter, både för regeringen och 
för UNIT A. Det finns inga officiella upp
gifter på omfattningen av dessa utgifter. 

Biståndet · givare och 
administration 

Angola har fått relativt litet internationellt 
bistånd genom åren. Sverige är den största 
bilaterala givaren, följt av Italien, Portugal 
och EG. Ett flertal FN-organisationer är 
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verksamma i Angola, särskilt med inrikt
ning på katastrofinsatser. Administratio
nen är mycket bristfällig. 

Sveriges bistånd! 

Målet har varit att stödja en pföörjad sam
hällsomdaning i demokratisk riktning för 
nationell konsolidering samt social och 
ekonomisk utveckling. Krigssituationen 
medförde att det långsiktiga målet inte 
kunde vara styrande för biståndsinsatser
na under året. Samarbetet koncentrerades 
därför till katastrofinsatser och till områ
den där resultat kunde nås även på kort 
sikt. 

Bistånd genom SIDA, 11nkr 

Disponibelt 1992/9'.3 1993/94 

Anslag 210,0 160,0 

Ingående reservation 59,7 154,3 

Summa 269,7 314,3 

Fördelning Utbetal't Planerat 
1992/9:3 1993/94 

Fiske 23,15 50,0 

Hälsovård 35. ~3 40,0 

Tele 19,:2 30,0 

Övrigt 36,:3 40,0 

Summa 115,:5 160,0 

Utgående reservation 

Utom landramen 

Katastrofbistånd 1,:2 

Demokrati, mänskliga 

rättigheter 0,4 

Regionalt samarbete 0,4 

Enskilda organisationer 3,'.3 

Övrigt 3,1 

Summa 9,0 

Totalt SIDA 124,4 

76 

Bistånd genom SIDA 
Det svenska biståndet till Angola kanalise
ras genom SIDA eller genom enskilda och 
multilaterala organisationer. SIDA inledde 
biståndssamarbete med Angola 1976. Det 
regleras i ett samarbetsavtal som förlängts 
i omgångar t.o.m. 1993. Landram för 
1992/93 uppgick till 210 miljoner kronor. 

Den försämrade säkerhetssituationen 
ledde till att biståndsfinansierad personal 
fick evakueras i oktober 1992. Verksamhe
ten återupptogs först i bötjan av 1993. 
Krigstillståndet har inneburit att insatser 
blivit kraftigt försenade. Trots detta utbeta
lade SIDA 121,4 miljoner kronor. Den ack
umulerade reservationen uppgick vid 
budgetårsskiftet till 154 miljoner kronor. 

Hälsovård 

Målsättningen med hälsoinsatserna har 
delvis haft en långsiktig inriktning, t.ex. 
genom utbildning av personal och stöd till 
övergripande planering. Dock har det na
tionella läget inneburit att stödet alltmer 
inriktats på akuta insatser och begränsats 
till områden kring huvudstaden. Mödra
vård, vaccinering och läkemedelsprogram 
har ingått. 

Telekommunikation 

Målet har varit att bidra till en omstruktu
rering av telesektom och att utveckla teleo
peratören Angola Telecom. Trots det all
männa katastrofläget har vissa positiva 
resultat kunnat uppnås. 

Fiske 

Yrkesutbildningen genom fiskeskolan har 
reducerats på grund av kriget. Stödet till 
fiskeministeriet och fiskeundersökningar
na fortsätter. Kriget har hittills haft en be
gränsad effekt på fiskesektom och fiskets 
betydelse har ökat ur försötjningssyn
punkt. 



Övrigt stöd genom SIDA 

I det bilaterala stödet ingår även några 
mindre infrastrukturella projekt, import av 
reservdelar till lastbilar, konsultinsatser till 
kvinnosekretariatet inom regeringen och 
inom det makroekonomiska området. Ge
nom FN har stöd kanaliserats för freds
och demokratiprocessen samt för kata
strofinsatser. Utanför landramen har SIDA 
även stött mindre kultur-, demokrati- och 
kvinnoinsatser under året. 

Bistånd genom BITS 

I BITS internationella kurser deltog 6 ango
laner under 1992/93. 

Katastrofinsatser genom FN 
Det återupptagna kriget har medfört att 
Angolas katastrofbehov successivt har 
ökat. FN har gått ut med samordnade ap
peller, som Sverige har varit bland de 
största bidragsgivarna till. Under budget
åren 1991/92 och 1992/93 bidrog Sverige 
med sammanlagt 75 miljoner kronor, va
rav 6,5 miljoner kronor för budgetåret 
1992/93. 
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Demokratiseringsprocessen i Angola har avbrutits 
genom inbördeskriget. Därmed har också bistånds
insatserna blivit försenade. 
Foto: Anders Gunnartz, Bazaar. 



Botswana 
Som en följd av landets goda ekonomi liar det traditionella biståndet förändrats från 
fysiska investeringar till kunskapsöverföring och institutionsbyggande. De goda eko
nomiska framtidsutsikterna liar dock något fördunklats av det dalande världsmark
nadspriset på landets rikedomar, diamanter. Det gångna året liar också präglats av 
efterdyningarna av den korruptionsskandal som uppdagades under 1992. 

ANGOLA 

NAMIBIA 

Yta .. 

Befolkning . 

Befolkningstillväxt/år .. 

Andel läskunniga 

män. 

kvinnor .. . 

väg 
mindre väg 

__.......järnväg 

.. 582.000km2 (1991) 

.ca1,3milj. (1991) 

.. 2,9% (1980-91) 

..... 84% 

. ... . 65% 

Förväntad medellivslängd vid födneln 

m~. . .... ~fu 

kvinnor .. . .. . 70 år 

Dödlighet, barn under 5 år .. ..... 2530 USD 

Totalt bistånd, andel av BNI . . ... 3,7% 

Skuldtjänstkvot ....... 3% (1991) 

78 

km 
Karta: Sti Söderlind, ©SIDA 

Andel av arbetskraft 

•-+---.>.---Industri 5% 

---+----Tjänste och 
service 52% 

-+----(---- Jordbruk 43% 



Ekonomi, politik och 
samhälle 

Botswana betraktas ofta som ett mönster
land för utvecklingen i södra Afrika. Sedan 
självständigheten 1966 har landet varit en 
parlamentarisk demokrati. 

Det gångna året har emellertid präglats 
av efterdyningarna av den korruptions
skandal som uppdagades under 1992. 
Bland annat har ytterligare avskedanden 
av höga statstjänstemän skett. Byggandet 
av ett stort militärflygfält fortsätter att kri
tiseras, och det politiska livet har domine
rats av förberedelser inför de allmänna val 
som skall hållas under hösten 1994. 

Utrikespolitiskt har man, genom en 
skicklig balansgång, lyckats upprätthålla 
viss självständighet mot Sydafrika, trots 
det stora ekonomiska beroendet och ett 
flertal militära ingripanden därifrån under 
80-talet. 

Tack vare diamantfyndigheter har den 
ekonomiska utvecklingen sedan självstän
digheten varit rekordartad och Botswana 
har kunnat ståta med betydande handels
och budgetöverskott. Valutareserven är 
imponerande och motsvarar ca 20 måna
ders import. Diamanterna står idag för 40 
% av BNP och 80 % av exportinkomsterna, 
vilket gör ekonomin sårbar för förändring
ar i världsmarknadspriset på diamanter. 

Under 1992/93 var den ekonomiska 
utvecklingen sämre. Efterfrågan på dia
manter på världsmarknaden sjönk, vilket 
orsakade minskade inkomster för den bot
swanska staten. Botswana uppvisande 
därför 1992/93, för första gången på 
många år, ett budgetunderskott. Handels
balansen är dock fortfarande positiv. 

BNP per capita uppgick 1991 /92 till ca 
2700 US dollar. Inkomstfördelningen är 
dock extremt skev. De fattigaste 40 % av 
befolkningen erhåller endast 11 % av in
komsterna. 
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Bistånd 
Offentligt nettobistånd/person 
1991, USD 

Totalt (1991) 103,0 

Sverige (1992/93) 10,5 

Bistånd från Sverige, utbetalningar 
1992/93, mkr 

SIDA total 112,3 

BITS 1,3 

Swedecorp 1,0 

Sarec 4,6 

Summa 119,2 

Mänskliga rättigheter, 
demokrati 

Fria och allmänna val har genomförts vart 
femte år sedan självständigheten. Nästa 
val planeras till hösten 1994. Yttrandefrihe
ten är, i jämförelse med de flesta afrikans
ka länder, betydande. Pressen är till stor 
del oberoende och har spelat en viktig roll 
för att avslöja korruption och maktmiss
bruk. 

Några politiska fångar anses inte före
komma, men i några fall har flyktingar 
hållits i fängsligt förvar under lång tid i 
väntan på att deras asylansökan behand
lats. 

Enligt botswansk grundlag åtnjuter alla 
medborgare lika mänskliga och politiska 
rättigheter. Men i praktiken diskrimineras 
ofta kvinnor och minoritetsfolk, särskilt 
bushmännen eller basarwa. 
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Militärutgifter, he>tbild 
och väpnade konflikter 

Militärutgifternas andel av statsbudgeten 
har ökat de senaste åren. Anledningen är 
byggandet av en ny stor militärflygplats. 
Militärutgifternas andel av BNP är ca 2,5% 
och av utvecklingsbudgeten 15 % 
(1991/92). 

Biståndet • gival'le och 
administration 

Biståndet per capita till Botswana tillhör de 
högsta i världen. Bland de viktigaste bila
terala givarna återfinns Norge, Tyskland, 
Storbritannien och Sverige. Inom FN-fa-

Bistånd genom SIDA, rnkr 

Disponibelt 1992/93 1993/94 

Anslag 90,0 67,5 

Ingående reservation 33,4 13,7 

Summa 123,4 81,2 

Fördelning Utbetallt Planerat 
1992/93 1993/94 

Vattenförsörjning 27,4 

Undervisning 16,0 18,0 

Insatser mot torka 4,15 10,4 

Distriktsutveckling 23,1 25,0 

Personal- och katastroffond 25,0 25,0 

Övrigt 8,13 1,0 

Summa 107,7 79,4 

Utgående reservation 13,7 1,8 

Utom landramen 

Kvinnor i ,4 

Miljö 0,!5 

Övrigt 0,1 

Summa 2,G 

Totalt SIDA 112,a 

80 

miljen märks UNDP, UNICEF och Världs
livsmedelsprogrammet (WFP). 
Botswanas förvaltning är förhållandevis 
effektiv och landet har en god mottagarka
pacitet. 

Sveriges bistånd 

De övergripande målen för svenskt bi
stånd till Botswana har varit att minska 
beroendet av Sydafrika samt social och 
ekonomisk utjämning. Under de senaste 
åren har, som följd av landets goda ekono
mi, en omorientering av det traditionella 
biståndet ägt rum från fysiska investering
ar till insatser för kunskapsöverföring och 
institutionsbyggande. De närmaste åren 
planeras gåvobiståndet genom SIDA mins
ka till förmån för ett bredare samarbete 
genom BITS och Swedecorp. Sarec bedri
ver forskningssamarbete som rör bl.a. mil
jö, vatten, energi och demokrati. Totalt 
uppgick biståndet under budgetåret 
1992/93 till nästan 120 miljoner kronor. 

Biståndet genom SIDA 
Preliminära slutsatser från en utvärdering 
av SIDA:s bistånd till Botswana sedan 
självständigheten visar att det svenska 
stödet varit effektivt. Biståndet är koncen
trerat till undervisning/kultur, distriktsut
veckling samt vatten/ miljö. Stöd lämnas 
också till järnvägen, enskilda organisatio
ner och insatser för jämlikhet mellan kö
nen och mänskliga rättigheter I demokrati. 

Undervisning 

Sektorstödet för undervisning/kultur syf
tar till kapacitetsuppbyggnad främst rik
tad till underpriviligierade grupper, han
dikappade, nylitterata etc. I stödet ingår 
flera institutionssamarbeten bl.a. med ut
bildningsradion och nationalmuseet. 



Distriktsutveckling 

Sektorstödet för distriktsutveckling syftar 
till att stärka den lokala förvaltningen på 
distriktsnivå för att möjliggöra en ökad 
decentralisering. I stödet ingår utblidning 
av personal i kommunförvaltningen, fy
sisk planering, markregistrering och kart
produktion. 

Vatten 

Programmet för vattenförsörjning på 
landsbydgen avslutades i juni 1993. Då 
hade programmet pågått i 20 år och bidra
git till att förse en majoritet av byarna på 
landsbygden med vatten. Stödet har förut
om konstruktion av vattenanläggningar 
och underhåll också innehållit stöd till 
hygien samt sanitetsfrågor. Framtida stöd 
till vattensektorn kommer framför allt att 
inriktas på hushållning med och effektiv 
drift av knappa vattenresurser. 

Personal· och konsultfond 

Personal- och konsultfonden används 
framför allt för konsultinsatser och perso
nal inom SIDA:s koncentrationssektorer. 
Fonden utnyttjas även för institutionssam
arbete, t.ex. inom revisionsområdet samt 
insatser inom områdena vatten samt miljö. 
Fonden utnyttjas också för att bereda vä
gen för ett bredare samarbete med BITS 
och Swedecorp. 

Telekommunikationer 

Enheten för signal- och telekommunika
tioner på Botswana Railways har fått stöd 
med utbildning. Verksamheten är en fort
sättning av den regionala insats där ett 
nytt signal- och telekommunikationssys
tem installerades. Stödet avslutas i februari 
1994. 
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Övrigt 

Bistånd utanför landramen ges bl.a. till 
insatser för jämlikhet mellan könen, miljö 
och mänskliga rättigheter I demokrati. 

Bistånd genom enskilda 
organisationer 
Bland de svenska enskilda organisationer 
som har verkat och verkar i Botswana 
märks bl.a. Lutherhjälpen, LO /TCO:s bi
ståndsnämnd och Utan Gränser. 

Bredare samarbete 

På grund av Botswanas goda ekonomiska 
utveckling kommer det traditionella gåvo
biståndet genom SIDA att minskas till för
mån för bredare samarbete genom BITS 
och Swedecorp. BITS har gett stöd till Bot
swanas luftfartsmyndighet. Andra insatser 
inom tekniskt samarbete är under bered
ning, bl.a. produktion av en nationalatlas, 
bilregistrering och stöd till statistikproduk
tion. Även förslag om utvecklingskrediter 
är under beredning. 

Swedecorp har etablerat ett nära samar
bete och stöd till Botswanas arbetsgivarför
ening och industriförbund, BOCCilv1. 
Ideer för svenska och botswanska samrisk
företag prövas också. 



Eritrea 
I april 1993 genomfördes den folkomröstning som resulterade i Eritreas 
självständighetsförklaring och separation från Etiopien. Sverige bistod 
vid folkomröstningen med valobservatörer och fordon. Under året har 
de första stegen tagits mot ett långsiktigt utvecklingsarbete. Samarbetet 
koncentreras till två huvudområden: energi och förvaltning. 
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Ekonomi, politik och 
samhälle 

Under övervakning av FN genomfördes i 
april 1993 en folkomröstning om Eritreas 
självständighet. Resultatet blev ett entydigt 
ja för självständighet från Etiopien. På två
årsdagen av landets befrielse, den 24 maj 
1993, förklarade sig Eritrea som självstän
dig stat. Samma dag erkände Sverige Er
itreas suveränitet. En provisorisk regering 
under ledning av EPLF:s generalsekretera
re, Issayas Afewerki, styr landet till dess 
att en konstitutionell regering bildas. Arbe
tet med landets konstitution har inletts och 
nationella val planeras hållas inom fyra år. 
Men landets ekonomi är slagen i spillror 
efter det 30 år långa inbördeskriget. Vid 
uppdelningen av tillgångar och skulder 
mellan Eritrea och Etiopien har dock Etio
pien tagit på sig hela utlandsskulden. De 
viktigaste frågorna för Eritrea idag är säk-
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Bistånd 
Offentligt nettobistånd/person 
1991, USD 

Totalt 

Sverige 

ingen uppgift 

ingen uppgift 

Bistånd från Sverige, utbetal
ningar 1992/93, mkr 

SIDA total 40,4 

BITS 0,1 

Sarec 1,3 

Summa 41,8 

rad livsmedelsförsörjning, utveckling av 
industri och jordbruk, återuppbyggnad av 
infrastrukturen, repatriering av ca 430 000 
flyktingar från Sudan samt demobilisering 
av den tidigare befrielsearmen. 

Glädjeyra i Asmara efter folkomröstningen i Eritrea. Foto: Donald Boström, Bazaar. 
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Folkomröstningen om Eritreas självständighet var internationellt övervakad. Foto: Donald Boström, Bazaar. 

Mänskliga rättigheter, 
demokrati 

I ett dekret, som antogs den 20maj1993 av 
EPLF:s centralkonunitte, fastslogs att EPLF 
skall vara det enda tillåtna partiet under en 
övergångsperiod. Därefter skall politiska 
partier få bildas, dock inte på etnisk eller 
religiös grund. 

Enligt Amnesty International har en 
grupp politiska fångar släppts under 1993 
medan andra fortfarande är fängslade. 

Biståndet - givare och 
administration 

De största bilaterala givarna äir Italien, 
Tyskland, Holland, Sverige och Norge. 
FN:s utvecklingsprogram (Ul\IDP) och 
Världsbanken är de största multilaterala 
givarna. 
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Sveriges bistånd 

Biståndet genom SIDA dominerar, men 
även BITS och Sarec samarbetar med Eri
trea. Totalt betalades 42 miljoner kronor ut. 

Bistånd genom SIDA 
Under året togs de första stegen mot ett 
långsiktigt utvecklingssamarbete med Er
itrea. Samarbetet koncentreras till två hu
vudområden: energi och förvaltning. Stö
det till energi har hittills omfattat lednings
utveckling, ökad produktionskapacitet, 
utarbetande av en åtgärdsplan för säkrad 
elförsörjning, en fond för upphandling av 
reservdelar och utrustning samt ett inle
dande samarbete mellan svenska Sydkraft 
och Eritreas kraftbolag. Av de tilldelade 
åtta miljoner kronorna betalades sex miljo
ner kronor ut. Stödet till förvaltningen om
fattar dels konsultinsatser, dels en fond om 



tre miljoner kronor per år som står till 
framför allt finans- och justitiedepartemen
tets förfogande för studiebesök, semina
rier, konsultuppdrag och rekrytering av 
kvalificerade exileritreaner. Av avtalade 
fem miljoner kronor betalades endast en 
miljon ut, på grund av förseningar i bered
ningen av avtal. 

Sverige bidrog även till folkomröstning
en med dels valobservatörer, dels fordon. 
Fordonen utgjorde mer än hälften av beho
vet och har efter omröstningen tilldelats 
utvecklingsdepartementen. Stöd har även 
betalats till Världsbankens program för 
återuppbyggnad. 

Bistånd genom enskilda 
organisationer 
Ett antal svenska enskilda organisationer 
har sedan flera år tillbaka fått stöd från 
katastrofanslaget för insatser i Eritrea. 
Bland dem märks Lutherhjälpens mikro
dammsbyggen och livsmedelshjälp, EFS 
och Diakonias flyktingsinsatser, Rädda 
Barnens insatser för familjers återförening 
m.fl. 

Via FN:s samlade katastrofprogram för 
Afrikas Horn tilldelades Eritrea under året 
åtta miljoner kronor via FN:s barnfond 
(UNICEF) och två miljoner kronor via 
FN:s volontärprogram (UNV). Under bud
getåren 1991/92 och 1992/93 har Eritrea 
tilldelats sammanlagt ca 123 miljoner kro
nor. 

Bistånd genom BITS 
Under året deltog två eritreaner i kurser 
om bl.a. mänskliga rättigheter som finan
sierades av BITS till en kostnad av 131 000 
kronor. 

Bistånd genom Sarec 
Universitetet i Asmara tilldelades ett inle
dande stöd om tre miljoner kronor för att 
bygga upp biblioteket, lägga grunden för 
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forskningsutveckling samt som anslag för 
att planera forskningssamarbete. Under 
budgetåret betalades 1,3 miljoner kronor 
ut. 



tre miljoner kronor per år som står till 
framför allt finans- och justitiedepartemen
tets förfogande för studiebesök, semina
rier, konsultuppdrag och rekrytering av 
kvalificerade exileritreaner. Av avtalade 
fem miljoner kronor betalades endast en 
miljon ut, på grund av förseningar i bered
ningen av avtal. 

Sverige bidrog även till folkomröstning
en med dels valobservatörer, dels fordon. 
Fordonen utgjorde mer än hälften av beho
vet och har efter omröstningen tilldelats 
utvecklingsdepartementen. Stöd har även 
betalats till Världsbankens program för 
återuppbyggnad. 

Bistånd genom enskilda 
organisationer 

Ett antal svenska enskilda organisationer 
har sedan flera år tillbaka fått stöd från 
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Bistånd genom BITS 
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sierades av BITS till en kostnad av 131 000 
kronor. 
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dande stöd om tre miljoner kronor för att 
bygga upp biblioteket, lägga grunden för 
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forskningsutveckling samt som anslag för 
att planera forskningssamarbete. Under 
budgetåret betalades 1,3 miljoner kronor 
ut. 



Ekonomi, politik och 
samhälle 

Den politiska situationen har stabiliserats 
något under det senaste året. Regionala val 
genomfördes i juni 1992. Förberedelser 
pågår för nationella val till en konstitue
rande församling som ska anta den nya 
konstitutionen. Valet kommer troligen att 
genomföras i maj 1994. Därefter följer all
männa val till ett nationellt parlament. Frå
gan om äganderätten till mark skall lösas 
genom en folkomröstning efter de allmän
na valen. Lagar om press- och demonstra
tionsfrihet har införts, och det folkliga del
tagandet i debatten har ökat. Samtidigt har 
dock den politiska basen krympt genom 
att flera grupper dragit sig ur övergångsre
geringen. Den nya regionindelningen, som 
bygger på etnisk tillhörighet, och decentra
liseringen av förvaltningen skapar viss 
osäkerhet om det framtida förhållandet 
mellan de regionala organen och central
makten. 

Det långa inbördeskriget slog hårt mot 
Etiopien, som redan tidigare tillhörde värl
dens fattigaste länder. Landets BNP per 
invånare låg 1991/92 på endast 120 US 
dollar per år men torde på grund av del
valveringen i oktober 1992 ha sjunkit till ca 
100 dollar per år. Nedrustningen av den 
sociala sektorn under förre presidenten 
Mengistus tid har drabbat hälsovård och 
skolor. Knappt 22 % av barnen får under
visning på lågstadienivå och endast hälf
ten av dem fortsätter till mellanstadiet. 
Den årliga befolkningstillväxten är 3 %. 
Barna- och mödradödligheten är bland de 
högsta i Afrika. 

Etiopien är idag beroende av utländsk 
hjälp för sin livsmedelsförsörjning. Torka 
och återvändande flyktingar samt intern
flyktingar förvärrar läget. Man beräknar 
att 3 - 5 miljoner människor kommer att 
drabbas av akut matbrist det närmaste 
året. 

Landets infrastruktur är dåligt utbyggd; 
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Bistånd 
Offentligt nettobistånd/person 
1991, USD 

Totalt ............. . . 

Sverige 

. ..... 20,7 

............ 0,8 

Bistånd från Sverige, utbetalningar 
1992/93, mkr 

SIDA total .. 272,6 

BITS .. ...... ........ . . ......... .. 1,4 

Sarec . .... ...... ... ... . . ..... . 16,7 

Swedecorp 

Summa 290,7 

Etiopien har det glesaste vägnätet i hela 
Afrika. BNP sjönk med 9,6 % under 
1991/92, men bedöms ha ökat med 7,6 % 
under 1992/93. Tillväxten beror framför 
allt på en ökning av jordbruksproduktio
nen. Industriproduktion och handel ökade 
ännu snabbare än jordbruksproduktionen 
tack vare i första hand förbättrad tillgång 
till utländsk valuta. I dag står jordbruket 
för 40 % av BNP och 85 % av exporten och 
arbetstillfällena. Kaffe är den viktigaste 
exportvaran. En förbättrad handelsbalans 
och en minskad utlandsskuld har medfört 
att skuldtjänstkvoten har minskat något. 

År 1992 skrev regeringen under ett av
tal under om ett ekonomiskt reformpro
gram i riktning mot marknadsekonomi 
med Världsbanken och Internationella 
valutafonden. De offentliga utgifterna 
skärs ned, utrikeshandeln liberaliseras, 
växelkursen har devalverats, skattesyste
met har reformerats, och statliga monopol 
är under avveckling. Programmet har bi
dragit till att Etiopien fått skuldlättnader 
och stöd för import av insatsvaror till jord
bruk och industri. 
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Militärutgifter, ha1tbild 
och väpnade kon1flikter 

De militära utgifterna stod under inbör
deskrigets slutskede för över hälften av 
statsbudgeten men har nu sjunkit drastiskt 
till endast ca 4 %. Inbördeskriget i södra 
Sudan och det instabila läget i Somalia har 
medfört en fortsatt tillströmning av flyk
tingar till Etiopien. 

Mänskliga rättigheter, 
demokrati 

Det politiska systemet utvecklas i demo
kratisk riktning. I den nationella stadgan 
för övergångsperioden uttrycks ett stöd för 
FN:s allmänna förklaring om de mänskliga 
rättigheterna, ett demokratiskt politiskt 
system, en oberoende domarkår och de 
olika etiopiska folkgruppernas självbe
stämmanderätt. 

Respekten för de mänskliga rättigheter
na har förbättrats. Inhemska organisatio
ner för mänskliga rättigheter får verka fritt. 
Majoriteten av de 20 000 OLF-~;oldater 
(Oromo Liberation Front) och sympatisö
rer som fängslades sommaren 1992 frigavs 
i mars 1993. 

I samband med de regionala valen före
kom dock enstaka övergrepp. Före detta 
medlemmar av Mengistus Workers' Party 
of Ethiopia hade inte rätt att rösta i de regi
onala och lokala valen. 

De är fortfarande förbjudna att delta i 
det politiska livet. Omkring 1 000 repre
sentanter för Mengistus förvaltning och 
regeringsparti sitter fortfarande fängslade 
utan rättegång. 

En federal domstolsorganisation inrät
tades i januari 1993. Dödsstraff kan enligt 
1957 års strafflag utdömas för mord. Ingen 
har dock dömts till döden sedan maktskif
tet. Kvinnans har en svag ställning i Etio
pien. 
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Biståndet • givare och 
administration 

USA är den största bilaterala givaren i ab
soluta tal, tätt följt av Italien. Därefter följer 
Tyskland och Sverige. Världsbanken är 
den största multilaterala givaren. 

Dialogen med Etiopien om det framtida 
långsiktiga samarbetsprogrammet har gått 
mycket långsamt på grund av de politiska 
besluten om en ny regionindelning av lan
det och decentralisering av de centrala 
myndigheterna. Bristen på politisk hand
lingslinje och prioriteringar på etiopisk 
sida samt arbetet med de ekonomiska re
formerna har också hindrat dialogen. Trots 
detta har insatser av strategisk betydelse 
för framtiden kunnat genomföras. Etiopien 
har t.ex. tagit initiativ till en samordning 
av givarnas biståndsinsatser. 

Sveriges bistånd 

SIDA dominerar det svenska biståndet 
men även BITS och Sarec samarbetar med 
Etiopien. Totalt betalades 290,7 miljoner 
kronor ut till Etiopien under 1992/93. 

Bistånd genom SIDA 

Syftet med biståndet är att stödja hushåll
ning med naturresurser och fattigdomsbe
kämpning på landsbygden, att förbättra de 
sociala förhållandena och stärka en demo
kratisk utveckling samt att stödja respek
ten för de mänskliga rättigheterna. 

Biståndssamarbetet går gradvis över till 
ett långsiktigt utvecklingssamarbete kon
centrerat till dels ett regionalt stöd till Wol
lo, dels insatser på nationell nivå inom 
skogsvård, undervisning och hälsovård. 
De senaste överläggningarna om bistånds
samarbetet ägde rum i juni 1992, då bl.a. 
ett tvåårigt samarbetsavtal underteckna
des. 
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Flyktingar vdntar på mat i ett ldger i Ogaden-provinsen i Etiopien. Foto David Dahmen, Bazaar. 

Undervisning 

Det svenska stödet har pågått i mer än 25 
år. Flera nya inslag har tillkommit, bl.a. 
försöksverksarnhet med miljöundervis
ning, hälsoundervisning inriktad på hiv 
och aids samt produktion av träsnåla skol
möbler. Stöd till produktion av skolböcker 
är en central insats. SIDA har stött tillkom
sten av 7 000 av det totala antalet 8 500 
grundskolorna i landet. Underhållet har 
blivit eftersatt och organisationen för skol
byggandet är ineffektiv och alltför centrali
serad. 

Hälsovård 

SIDA strävar efter en koncentration till 
färre delinsatser samt en inriktning av stö
det till utveckling av kompetens vad gäller 
dels hälsoplanering och ledning, dels sexu
ell och reproduktiv hälsa. Utbildningen 
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vid landets skolor för hälsoassistenter har 
förbättrats. En modellskola av hög klass 
har färdigställts. Kunskaperna bland lärar
na har höjts genom en tvåårig instruktörs
kurs. Stödet till den centrala planeringsen
heten för hälsovård har lett till förbättrat 
kunnande och ökad effektivitet. Det svens
ka stödet till programmet för kontroll av 
aids har kompletterat det omfattande tek
niska bistånd som WHO lämnar. 

Vatten 

Syftet med stödet är att dels förbättra folk
hälsan, dels underlätta kvinnornas arbets
börda och stimulera deras deltagande i 
planering och beslut genom utbildning, 
inköp av handpumpar och borrning av 
brunnar. Verksamheten har varit begrän
sad delvis på grund av säkerhetsläget i 
östra Etiopien. En revision visar att anlägg-
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Bistånd genom SIDA, mkr 

Disponibelt 1992/93 1993/94 

Anslag 150,0 130,0 

Ingående reservation 69,9 88,3 

Summa 219,9 218,3 

Fördelning Utbetalt Planerat 
1992/93 1993/94 

Hälsovård 19,4 15,0 

Undervisning 29,8 42,0 

Vatten 1,7 6,0 

Naturresurs/skogsvård 1,6 20,0 

Återuppbyggnad- och 
transportstöd 67,5 24,2* 

PK-fond 6,3 6,0 

Beredning långsiktigt 
samarbete 7,0 

övrigt 8,1 16,6 

Ofördelat 88,5 

Summa 131,5** 218,3 

Utgående reservation 88,3 

Utom landramen 

Katastrofbistånd 96,4 

Demokrati, mänskliga 

rättigheter 0,7 

Enskilda organisationer 37,1 

Särskilda program 6,1 

Övrigt 0,6 

Summa 140,9 

Totalt SIDA 272,4 

* från reservationen 

**summan är något mindre än totalen eftersom 
tidigare utbetalda, ej använda medel om ca 2,6 
miljoner kronor återfördes under budgetåret. 

ningarna är i dåligt skick. SIDA har inställt 
utbetalningarna och ska tillsammans med 
det berörda departementet kartlägga nöd
vändiga åtgärder. 

Landsbygdsutveckling och 
hushållning med naturresurser 

Sverige har i närmare 30 år stött lands
bygdsutveckling, hushållning med natur-
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resurser och fattigdomsbekämpning i Etio
pien. Målen är bl.a. att utbilda skogsvårds
personal och lärare, ge stöd till forskning, 
seminarier och informationskampanjer 
samt privatisering av ett statsskogsbruk. 
Endast ett fåtal av de planerade insatserna 
för det gångna året har kunnat genomföras 
på grund av omorganisation av jordbruks
departementet och bildandet av ett nytt 
naturresursdepartement. 

Katastrof- och återuppbyggnad 

Cirka en tredjedel av SIDA:s totala bistånd 
till Etiopien utgörs av katastrofbistånd. 
Förutom det bilaterala stödet har Etiopien 
tilldelats 20 miljoner kronor inom ramen 
för FN:s katastrofprogram för Afrikas 
Horn, genom FN:s jordbruks- och livs
medelsorganisation (FAO) och FN:s barn
fond (UNICEF) samt åtta miljoner kronor 
via Röda Korset. 

SIDA stöder återuppbyggnaden av bl.a. 
industri och transporter genom delsim
port av fordon, utrustning och reservdelar 
till Ethiopian Printing Corporation, dels 
upphandling av 100 tunga lastbilar med 
släp till den privata åkerinäringen genom 
hyr-köpavtal via den etiopiska myndighe
ten för samordning av katastrofhjälp, RRC. 

Övrigt 

Svenskt stöd till demokratiseringsproces
sen ges dels via landramen, dels via sär
skilda anslag. Inom landramen avsattes 
4,4 miljoner kronor till de regionala valen. 
Medel finns även avsatta för stöd till justi
tiedepartementet. SIDA har bl.a. bidragit 
till seminarier om konstitutionen samt 
domstolsväsendets självständighet från 
staten, etablerandet av ett bibliotek för lit
teratur öm mänskliga rättigheter vid uni
versitetet i Addis Abeba, samt en lokal 
organisation som ger fattiga människor 
gratis juridisk rådgivning. 

Stödet via personal- och konsultfonden 



omfattar bl.a. bidrag till Ethiopian Mana
gement Institute och valkommissionen och 
till Etiopiens kartverk, EMA. Dessutom 
lämnas stöd till särskilda program, där 
bekämpning av aids utgör den största de
len. 

Bistånd genom enskilda 
organisationer 

Röda korset, Lutherhjälpen och Pingstmis
sionens U-landshjälp är några av de svens
ka enskilda organisationer som arbetar i 
Etiopien. Bl.a. via dem kanaliserades 
medel för insatser i samband med hem
flyttning och rehabilitering av demobilise
rade soldater. 

Betalningsbalansstöd 

Etiopien beviljades betalningsbalansstöd 
om 50 miljoner kronor under budgetåret. 
Medlen betalas ut under 1993/94. 

Bistånd genom BITS 
Hittills har BITS beviljat utvecklingskredi
ter på 177 miljoner kronor, därtill tillkom
mer 94 miljoner kronor i gåvobistånd. Den 
senaste är en delfinansiering av sockerbru
ket i Fincha genom en kombinationskredit 
på 68,6 miljoner kronor, och 38 miljoner 
kronor i gåvobistånd. 

Sammanlagt 17 etiopier deltog i kurser 
om bl.a. mänskliga rättigheter som finan
sierades av BITS till en kostnad av 1,4 mil
joner kronor under 1992/93. 

Bistånd genom Sarec 
Sarec:s stöd svarar för mer än 80 % av 
forskningsbudgeten vid etiopiska univer
sitet. Syftet är bl.a. att utveckla ett långva
rigt samarbete mellan etiopiska och svens
ka institutioner. De etiopiska 
institutionerna har stärkts genom forskar
utbildning, investering i infrastruktur för 
forskningen och har gjort stora framsteg i 
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kapaciteten att utforma och leda projekt 
som är relevanta för landets utveckling. 
Dessa projekt omfattar bl.a. flora, organisk 
kemi, geofysik samt väg och vatten. Totalt 
betalades 16,7 miljoner kronor ut under 
1992/93 av avtalade 18 miljoner kronor. 
Etiopien har dessutom fått del av regionala 
samhällsvetenskapliga program. 



Guinea-Bissau 
En övergripande översyn av det svenska biståndet väntas bli klar 
under 1994. Målet är att äka landets resurstillväxt med krav på 
långsiktig hållbarhet. Guinea-Bissau är ett av världens fattigaste 
länder och nästan all verksamhet i landet är kopplad till projekt 
och program med utländskt stöd . 

Yta ... .... 36 000 km' (1991) Andel av arbetskraft 

Befolkning. . . ...... .. ca 1 milj. (1991) 

Befolkningstillväxt/år . . . . . .. ..... .. 3% ( 1980-1991 ) -+----".---- Industri 5% 

Andel läskunniga -~--Tjänste och 
män.... . ......... ...... 50% service 14% 

kvinnor . . ............... 24% --+--Jordbruk 81% 

Förväntad medellivslängd vid födseln 

män .... .............. .CIS år 

kvinnor . . ..... ... ..... (:9 år 

Dödlighet, barn under 5 år ......... 2< ,5% 

BNl/invånare . . .. ........ 1,1 USD 

Totalt bistånd, andel av BNI ..... 4E:.2% 

Skuldtjänstkvot .. 93% (1992) 
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Ekonomi, politik och 
samhälle 

Alltsedan självständigheten har Guinea
Bissau enväldigt styrts av P AIGC (Partido 
Africano de Independencia da Guinea Bis
sau). 1991 ändrades författningen för över
gång från enparti- till flerpartisystem. Ett 
tiotal partier har bildats, vilka nu medver
kar i demokratiseringsprocessen mot fria 
val. Datum har successivt flyttats fram från 
1992, och nu gäller mars 1994. 

Guinea-Bissau är ett av världens fatti
gaste länder. Trots omfattande internatio
nellt bistånd alltsedan självständigheten 
1974 har utvecklingen gått mycket trögt. 
Hälsovården är mycket bristfällig liksom 
undervisningssystemet. Läs- och skrivkun
nigheten ligger på ca 20 % och medellivs
längden är ca 40 år. 

Jordbrukssektorn inklusive fiske domi
nerar och sysselsätter drygt 80 % av be
folkningen, men svarar endast för ca 50 % 
av BNP. Industrins andel är ca 15 %. Ut
vecklingspotentialen är god men incita
ment för ökad och effektivare produktion 
har saknats. 

Landets kust är rik på fisk, en resurs 
som hittills utnyttjats dåligt, men nu till
mäts lovande utveckling inom ramen för 
hantverksfiske. 

Svag strukturanpassning 

Världsbanken och Internationella valuta
fonden (IMF) har under senare år bistått 
Guinea-Bissau med ekonomiska omstruk
tureringar. Överlag har resultaten varit 
svaga och banken har upprepade gånger 
skjutit upp utbetalningarna av strukturan
passningslånen. Ekonomin karaktäriseras 
fortfarande av stora obalanser och situatio
nen är oroande. 

Vägen mot marknadsekonomi är utsta
kad men processen är politiskt komplice
rad och förändringarna går långsamt. Den 
ekonomiska liberaliseringen med bl.a. pri
vatisering i detaljhandeln har aktiverat 
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Bistånd 
Offentligt nettobistånd/person 
1991, USD 

Totalt.............. .. . . .... .. .. 117,0 
Sverige (1992/93). . .... 15,9 

Bistånd från Sverige, utbetalningar 
1992/93, mkr 

SIDA total .............. 73,2 

Summa 73,2 

handeln och ökat utbudet. Efterfrågan är 
dock svag. 

En dåligt fungerande och överdimen
sionerad offentlig sektor utgör ett övergri
pande problem, varför omfattande förvalt
ningsreformer getts högsta prioritet. 

Världsbankens nu inledda "public ex
penditure review'' väntas resultera i effek
tivare rutiner och bättre överblick och kon
trollmöjligheter. För att trygga interna in
täkter har regeringen måst skärpa indriv
ningen av lån, skatter, tullar och licenser. 

Mänskliga rättigheter, 
demokrati 

Respekten för mänskliga rättigheter har 
visserligen förbättrats men fortfarande 
brister det i många avseenden. Säkerhets
polisens verksamhet och domstolarnas 
osjälvständiga ställning gentemot den 
verkställande makten kritiseras och för
ändringar till det bättre inom ramen för 
demokratiseringsprocessen är att vänta. 

Processen mot demokratiska flerparti
val stöds ekonomiskt av givarländerna 
genom UNDP:s samordning. År 1991 bil
dades en människorättsorganisation. Dess 
verksamhet stöds ekonomiskt av bl.a. 
SIDA.Konventionerna om avskaffande av 
all slags diskriminering av kvinnor samt 
om barnets rättigheter har ratificierats av 
Guinea-Bissau. 
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Balantekvinnor fiskar i floden vid byn Gantone. Fångsten lägger de i faten på huvudet. 
Foto: Anders Gunnartz, Bazaar. 

Militärutgifter, hcttbild 
och väpnade ko11tflikter 

Militärutgifternas andel av budgeten har 
minskat under senare år men uppgår fort
farande till ca 3 %. Beskyllningar från 
grannlandet Senegal om inblandning i 
konflikten med Casamance-rehellerna till
bakavisas. 

Istället söker regeringen inta en med
lande position i denna senegalesiska in
hemska konflikt i gränsområdena mot Gu
inea-Bissau. 

Biståndet • gival'4! och 
administration 

Enligt den senaste DAC-statistiken är 
Sverige, Portugal, Frankrike och Italien de 
största bilaterala givarna, i nämnd ord
ning. Bland de mulitilaterala: Afrikanska 
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utvecklingsfonden (AfOF), Internationella 
utvecklingsfonden (IDA) och EG samt 
UNDP. De två förstnämnda lämnar lån på 
koncessionella villkor. 

Guinea-Bissau är ett extremt bistånds
beroende land. Nästan all verksamhet i 
landet är kopplad till projekt och program 
med utländskt stöd. 

I takt med att allt fler verksamheter suc
cessivt privatiseras har kompetensen 
sänkts inom statliga nyckelområden. Den 
redan svaga förvaltningen har blivit allt 
svagare. Därför krävs bättre samordning 
och projektkoncentration, av såväl Guinea
Bissau själv, som av givarsamfundet. 

Resultaten av det omfattande interna
tionella bistånd som landet mottagit under 
de senaste knappt 20 åren är nedslående. 
Många felsatsningar har förekommit på 
grund av bristande kompetens och oför
måga att hantera och koordinera dessa 
stora resursflöden. Den utdragna demo
kratiseringsprocessen har bidragit till att 



försena en nödvändig strukturomvand
ling. 

Sveriges bistånd 

För närvarande pågår en övergripande 
översyn av det svenska biståndet till Gui
nea-Bissau. Denna väntas vara klar under 
senvåren 1994. Huvuddelen av det svens
ka biståndssamarbetet med Guinea-Bissau 
sker genom SIDA. Världsbankens och 
IMF:s krav på en god ekonomisk politik 
utgör grunden för biståndet i landet. 

Biståndet genom SIDA 
Biståndet till Guinea-Bissau regleras i ett 
tvåårigt samarbetsavtal för kalenderåren 
1992 och 1993. Som ett led i koncentra
tionssträvandena avvecklas stödet till 
hantverksfisket, och hälsostödet begränsas 
under 1993/94. 

Målet med stödet till Guinea-Bissau 
inom SIDA:s landprogram är att med krav 
på långsiktig hållbarhet öka landets resurs
tillväxt. Det svenska utvecklingssamarbe
terhar som mål att främja ekonomisk till
växt genom att stärka landets kompetens 
och stödja institutionsbyggande inom oli
ka sektorer som landsbygdsutveckling, 
industri och undervisning. 

Landsbygdsutveckling 

Det övergripande målet för stödet inom 
lantbrukssektorn är att öka landsbygdbe
folkningens levnadsstandard. Programmet 
syftar till att öka det direkta jordbruksstö
det till småbrukarna i området genom att 
satsa speciellt på lokala produktionsfräm
jande initiativ på bynivå. 

Exempelvis kan nämnas stöd till plane
rings- och administrativa system, färdig
ställande av brunnar i byar och anställan
det av nationella specialister. Det svenska 
engagemanget inom landsbygdsutvekling
en måste betraktas som mycket långsiktigt. 
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Bistånd genom SIDA, mkr 

Disponibelt 1992/93 1993/94 

Anslag 85,0 45,0 

Ingående reservation 72,5 100,7 

Summa 157,5 145,7 

Fördelning Utbetalt Planerat 
1992/93 1993/94 

Landsbygdsutveckling 19,4 14,3 

Jordbruksskola 1,0 0 

Jordbruksforskning 0 6,3 

Undervisning 9,9 11,5 

Importstöd 2,0 5,0 

Hälsostöd 2,4 5,0 

Hantverksfiske 6,1 4,0 

Industri 8,3 23,6* 

PASI program VB 0 10,0 

PK-fond 4,1 7,0 

Övrigt 5,6 1,5 

Summa 56,8 102,2 

Utgående reservation 100,7 37,5 

Utom landramen 

Betalningsbalansstöd 9,5 0 

Demokrati, mänskliga 

rättigheter 0,2 6,0 

Särskilda program 0,9 1,0 

Enskilda organisationer 2,7 3,0 

Miljö 0 0,5 

Övrigt 3,1 

Summa 13,3 10,5 

Totalt SIDA 70,1 112,7 

* Utgående reservation på landramen 

Undervisning 

Det övergripande målet för stödet är att 
förbättra kvaliteten på undervisningen, 
öka skolsystemets effektivitet samt att på 
längre sikt öka antalet elever i skolan. 

Undervisningen i landet är mycket 
abstrakt och ligger på en för hög nivå, föga 
anpassad till vardagslivets behov av kun
skaper och färdigheter. Innevarande avtal 
till undervisningssektorn är inriktat på 
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Arbete på risfälten i byn Gantone. I bakgrunden syns det vakthus som används när man behöver vaka över 
fälten för att skrämma bort fåglar och ristjuvar. Foto: Gustaf Eneroth, Bazaar. · 

forskning, utveckling av läromedel samt 
läro- och kursplaner, anskaffning av skol
och undervisningsmateriel och lärarutbild
ning. 

SIDA har i dag svensk personal anställd 
på långtidskontrakt inom de olika enheter
na på skolverket samt en koordinator på 
undervisningsministeiet. 

Importstöd 

Det övergripande målet för importstödet 
är att främja ekonomisk tillväxt samt att 
stödja strukturanpassningsprogrammet. 
En oberoende utvärdering som gjordes på 
SIDA 1993 visar att SIDA:s importstöd haft 
positiva makroekonomiska effekter, bl.a. 
beträffande handel, jordbruk och tullin
komster. Utbetalningarna under 1992-93 
års avtal har dock inte påbörjats på grund 
av brister i makroekonomiska resultat, 
främst inflation och penningmängd. 
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Bistånd genom enskilda 
organisationer 
SIDA-medel genom enskilda organisatio
ner har lämnats till bl.a. Varbergs Guinea
Bissauförening för ett daghemsbygge för 
100 barn och för Vänskapsföreningen Bi
dafors Guinea-Bissau, som har skött inköp 
av böcker och inredning till ett bibliotek. 
Dessutom har Rädda Barnen fått medel till 
ett projekt vid ett mödra- och barna
vårdscenter och till att driva frågor om 
barnens rätt i landet. 

Övrigt bistånd genom SIDA 

SIDA har lämnat stöd i form av risav
skalningsmaskiner till kvinnoföreningar i 
några byar. Vidare har stöd lämnats till 
kartläggning av konsthantverk i Guinea
Bissau. 



Betalningsbalansstöd 

Betalningsbalansstöd för import om totalt 
60 miljoner kronor har fördelats dels för 
bränsleimport, dels för allmän import, i 
huvudsak incitamentvaror för lantbruket. 

Bistånd genom BITS 
Guinea-Bissau har inte varit aktuellt som 
mottagarland för BITS tekniska samarbete 

· eller utvecklingskrediter. 

Bistånd genom Sarec 

Sarec bedriver ett aids-forskningsprogram 
i landet som omfattar studier av HIV 2-
infektionens spridning i Västafrika. Sarec 
har även stött det pedagogiska forsknings
institutet INEP inom ramen för undervis
ningsprogammet. Dessutom finns ett antal 
samarbetsprojekt om bl.a. sjukdomsspri
dande insekter. 

Bistånd genom Swedecorp 
Swedecorp administrerar det svenska in
dustristödet till Guinea-Bissau och förbere
der för närvarande ett eget stöd till sek
torn. Ett sådant stöd förutses bygga på en 
industriutvecklingsfond och ett fristående 
institut för främjande av industriell verk
samhet. 

BILATERALT UTVECKLINGSSAMARBETE 
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Kap Verde 
Sverige har ett treårigt samarbetsavtal med Kap Verde som löper till slutet av 
1994. Syftet med insatserna är att bredda basen för produktiva verksamheter. 
Kap Verdes storlek, isolerade läge och avsaknad av råvaror utgör en mycket 
bräcklig försörjningsbas för landet. De strukturella förändringar som den nya 
regeringen utlovade efter valet 1991 har försenats bland annat på grund av 
recessionen i omvärlden. 
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Yta ..... .. ... .... .. ....... .. ... 4 033 km' (1991) 

Befolkning.. . ...... ..... .. ..... 0,4 milj. (1991) 

Befolkningstillväxt/år.. ..... 2,8% (1980-1991) 

Andel läskunniga 

män .... . 

kvinnor . 

.. .50% 

..... 27% 

Förväntad medellivslängd vid födseln 

män.. . .. ........... 67 år 

kvinnor . 67,9 år 

Dödlighet, barn under 5 år . .. . 0,5% 

BNl/invånare .... . 780 USD 

Totalt bistånd, andel av BNI . .. . 28,1% 

(1990) 

Skuldtjänstkvot .. . 10% (1991) 

Karta: Stig Söderlind, ~SiOA 

Andel av arbetskraft 

--+---+--- Industri 23% 

----i._-_-_-_---!.+----- Tjänste och 
service 25% 

__,_ __ Jordbruk 52% 
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Ekonomi, politik och 
samhälle 

Efter det spektakulära maktskiftet 1991 var 
förväntningarna stora på hur det nya par
tiet MPD (Moviemento para a Democra
cia) skulle manövrera i regeringsställning. 
Bl.a. skulle man främja demokrati, frihet, 
rättvisa och utveckling. Deklarerade struk
turella förändringar har dock tagit längre 
tid att genomföra än vad man från början 
hade räknat med. Den nya vägen mot eko
nomiska framsteg har sammanfallit med 
recessionen i omvärlden, vilket kommit 
mycket olyckligt för den nya regimen och 
bl.a. omöjliggjort och försenat viktiga in
vesteringar. 

Den politiska debatten har vitaliserats 
efter flerpartivalen 1991 och utöver MPD 
och P AICV märks bland aktörerna Espaco 
Democratico och UCID. Vad gäller utri
kespolitik kan noteras att Kap Verde för 
närvarande har en plats i säkerhetsrådet, 
men att annars förbindelserna med Portu
gal och de övriga portugisisktalande län
derna, de västafrikanska grannländerna 
liksom med givarländerna dominerar. 

Kap Verdes storlek, isolerade läge och 
avsaknad av råvaror ger landet en mycket 
bräcklig försörjningsbas. Beroendet av 
remitteringar från utvandrade kapverdier 
och internationellt bistånd är därför starkt. 
Det torra ökenklimatet begränsar möjlig
heterna att bruka jorden och självförsörj
ningsgraden under senare år är knappt 
20 %. Omfattande import av livsmedel är 
därför nödvändig. 

God tillväxt trots magra 
förutsättningar 

Utvecklingen under 80-talet har känne
tecknats av ekonomisk tillväxt och omfat
tande infrastrukturella förbättringar vad 
gäller hälso- och sjukvård, skolundervis
ning, bostäder, vägar. Vattenförsörjning 
liksom erosionsbekämpning har också 
prioriterats. Inom den produktiva sektorn 
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Bistånd 
Offentligt nettobistånd/person, 
1991, USD 

Totalt (1991). . ..... 270,0 

Sverige (1992/93) ..... . .. 29,0 

Bistånd från Sverige, utbetalningar 
1992/93, mkr 

SIDA total .. . ... 85,1 

Summa 85,1 

har dock utvecklingen gått trögt, varför 
beslut om omfattande liberaliseringar togs 
i slutet av 80-talet för att stimulera investe
ringar. Denna politik har accentuerats av 
den nya regeringen. 

Jämfört med många afrikanska länder 
har Kap Verde uppnått en god social ut
vecklingsnivå. Skolväsendet är förhållan
devis väl utvecklat men uppvisar fortfa
rande stora brister. Läskunnigheten har 
höjts väsentligt, men bristen på mellanut
bildade personer är kännbar. Primärhälso
vård och mödravård håller relativt god 
kvalitet. 

Cirka två tredjedelar av världens kap
verdier bor utomlands huvudsakligen för 
att man inte kunnat sörja för sin utkomst i 
landet. Arbetslösheten och undersyssel
sä.ttningen är trots den stora utflyttningen 
mycket bekymmersam och uppgår till 
mellan 30 - 40 %, vilket särskilt hårt drab
bat kvinnorna. 

Framtida utveckling 

Viktiga inslag i regeringsprogrammet är 
demokratisering, marknadsekonomi och 
decentralisering. Man är i färd med att 
anpassa den offentliga sektorn till mark
nadsekonomiska krav och främja privata 
initiativ inom fi~ke, turism och tjänstesek-
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tom, vilket resulterat i vissa utländska in
vesteringar. Särskilt turistsektom anses 
lovande för att generera ekonomisk till
växt. 

Mänskliga rättighieter, 
demokrati 

De institutionella demokratiska strukturer
na är nu på plats och regeringens arbete 
inriktas på att förankra dess prilnciper hos 
befolkningen. Man talar också om att ge de 
lokala strukturerna ökade maktbefogenhe
ter. Landets första kommunval hölls i de
cember 1991 och nya val planeras till 1995. 

Respekten för mänskliga rättigheter är 
relativt god. Tidigare begränsningar i de 
politiska fri- och rättigheterna har avskaf
fats. Under 1991 tillsattes en särskild kom
mission för mänskliga rättigheter för att ge 
tyngd åt dessa frågor. Kap Verde har ratifi
cierat konventionerna om avskaffande av 
alla slags rasdiskriminering. Kvinnans 
ställning har successivt förbäthats även 
om mycket återstår att göra. Lika lön för 
lika arbete stipuleras i lag. 

Militärutgifter, hotbild 
och väpnade kon·Hikter 

Kap Verdes militärutgifter är försumbara 
och försvaret mycket blygsamt. Under sin 
självständighet har landet aldrig varit in
draget i några externa konflikter. Förbin
delserna med länderna i Västafrika är 
goda, och samarbetet mellan Kap Verde 
och Västafrika tilltar i omfattning. 

Biståndet - givare~ och 
administration 

Det internationella biståndet är mycket 
viktigt för Kap Verdes utveckling. År 1991 
mottog landet ca 120 miljoner US dollar, 
varav ca 2/3 bilateralt. Stöd till finans/ 

import, jordbruk/ fiske och utbildning do
minerar liksom till kommunala angelägen
heter. Kap Verde har för närvarande bi
ståndssamarbete med ett femtiotal länder 
och med ca 90 olika biståndsorganisatio
ner. 

De viktigaste givarländerna var Portu
gal, Tyskland, Sverige, Japan, Frankrike, 
Belgien och Holland. De viktigaste FN
organen är verksamma i landet. Ett stort 
antal enskilda organisationer är också akti
va. Kap Verdes förmåga att koordinera 
och tillgodogöra sig biståndet är jämförel
sevis god. 

Biståndet genom SIDA 
För närvarande regleras samarbetet med 
Kap Verde i ett treårigt samarbetsavtal för 
kalenderåren 1992, 1993 och 1994. Inrikt
ningen på samarbetet ger Kap Verde ett 
mycket flexibelt stöd där landet självt har 
ett avgörande inflytande över biståndet 
och dess administration. Målet för SIDA:s 
bistånd till Kap Verde är att stödja den 
ekonomiska tillväxten genom att bredda 
basen för produktiva verksamheter och 
därigenom på sikt öka möjligheterna till 
självförsörjning samt att trygga befolk
ningens överlevnad i tider av extrem tor
ka. Landprogrammet för Kap Verde om
fattar två områden; importstöd och en 
kompletterande personal- och konsult
fond. 
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Importstöd 

Importstödet utgör 90 % av landramen. 
Huvudmålet för importstödet är att stödja 
en breddning av den produktiva resursba
sen och trygga befolkningens överlevnad. 
Från och med 1991 är importstödet helt 
obundet, men svenska företag skall natur
ligtvis erbjudas samma möjlighet som an
dra att delta i anbudsgivningen. I och med 
att importstödet avbundits har upphand
lingen helt övergått till att skötas av Kap 



Verde. Under sommaren 1993 genomförs 
en utvärdering av importstödet och perso
nal- och konsultfonden. Resultatet av den
na väntas under hösten 1993. 

Personal· och konsultfonden 

Huvudmålet för fonden är att stödja rekry
tering av utländsk expertis och projekte
ringsarbete. Hitintills har den bl.a. utnytt
jats för insatser inom hälso- och sjukvård, 
miljöområdet, mindre industrietablering
ar, modernisering av stadsplanering, tek
nisk rådgivning i samband med bl.a. skat
te- och budgetreformerna, utbildning och 
främjande av privat företagsamhet. 

Bistånd genom enskilda 
organisationer 
Rädda Barnen har sedan 1977 haft ett 
framgångsrikt program för mödra- och 
barnavård. Detta program överlämnades 
till den lokala motparten under 1992. Fort
sättningsvis kommer Rädda Barnens verk
samhet att inriktas på regionala program 
för barns rätt. Afrikagrupperna driver ock
så ett omfattande volontärprogram. De 
viktigaste projekten utgörs av ett slum
saneringsprojekt. 

Övrigt bistånd genom SIDA 

Bidrag lämnas till kvinnoorganisationen 
OMVC för alfabetisering av kvinnor. Via 
särskilda miljöinsatser finansieras vidare 
utbildning för återanvändning av avlopps
vatten. Stöd lämnas också till ett regionalt 
förvaltningsutbildningsprogram med syfte 
att på längre sikt reformera det ålderdom
liga förvaltningssystemet. 

Bistånd genom BITS 
Några låneansökningar från Kap Verde 
har inte varit aktuella. Inte heller har vare 
sig tekniskt samarbete eller deltagande av 
kapverdier i det internationella kurspro-
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grammet förekommit under budgetåret 
1992/93. 

Bistånd genom Sarec 
Ett visst samarbete fortgår med Sarec-stöd, 
bl.a. inom mödra- och barnhälsovårdsom
rådet. 

Bistånd genom Swedecorp 
Samriskföretaget Metalcave, som tillverkar 
köksredskap och stålrörsmöbler, är under 
avvecklande på grund av att företagets 
framtidsutsikter inte bedöms vara tillräck
ligt goda. 

Bistånd genom SIDA, mkr 

Disponibelt 1992/93 1993/94 

Anslag 80,0 20,0 

Ingående reservation 74,9 74,8 

Summa 154,9 94,8 

Fördelning Utbetalt Planerat 
1992/93 1993/94 

Import 70,3 80,0 

Personal- och konsultfond 9,8 10,0 

Summa 80,1 90,0 

Utgående reservation 74,8 4,8 

Utom landramen 

Miljö 1, 1 1,0 

Demokrati, mänskliga 

rättigheter 0,2 0,2 

Enskilda organisationer 3,7 4,0 

Summa 5,0 5,2 

Totalt SIDA 85,1 95,2 



Kenya 
Biståndet till Kenya har huvudsakligen karaktären av projekt
insatser. Målet är att förbättra levnadsvillkoren för fattiga 
människor på landsbygden och att bidra till en hållbar mark
vård. Efter införande av flerpartisystem hölls allmänna val i 
slutet av 1992. 

Yta .. . . .. 580000km2 (1991) Andel av arbetskraft 
Befolkning. . .................. 25 ,0 milj. (1991) 

Befolkningstillväxt/år .......... ... ....... 3,5% (1991) 

Andel läskunniga -I---->.---- Industri 7% 

män. ................. 94% -""--+--Tjänste och 

kvinnor ............... 92% 
service 12% 

Förväntad medellivslängd vid födseln --1-----Jordbruk 81 % 

män ........................................................ 57 år 

kvinnor ........................ 61 år 

Dödlighet, barn under 5 år ............... 10% (1991) 

BNl/invånare .......... ......... 340 USD (1991) 

Totah bistånd, andel av BNI.. . ..... 12% 

Skuldtjanstkvot ........... 24% (1992) 
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Ekonomi, politik och 
samhälle 

Kenya var under många år en enpartistat 
med KANU (Kenya African National Uni
on) som enda tillåtna parti. I december 
1991 ändrades konstitutionen efter starka 
påtryckningar och andra partier blev tillåt
na. Flera nya partier registrerades bland 
vilka märks Ford-Kenya, Ford-Asili och 
Democratic Party. De allmänna valen i 
slutet av 1992 föregicks av en hätsk men 
på det hela taget fredlig kampanj. Genom 
oppositionens splittring i tre ungefär jämn
starka partier lyckades KANU med kon
trollen över statsapparaten och stora finan
siella resurser till sitt förfogande behålla 
regeringsmakten, trots att partiet endast 
fick en tredjedel av rösterna. Det politiska 
landskapet är dock helt förändrat med en 
aktiv opposition i parlamentet och en allt 
öppnare press, som med kritiska ögon 
granskar regeringens förehavanden. Trots 
återfall från regeringens sida i en gången 
tids politik - främst ifråga om ingripanden 
mot misshagliga publikationer och trakas
serier av oppositionen - förefaller Kenya 
ha tagit ett avgörande steg framåt i demo
kratisk riktning. 

Den ekonomiska utvecklingen har un
der en längre tid varit negativ. Den inter
nationella konjunkturen tillsammans med 
vanstyre och en utbredd korruption på 
olika nivåer samt det politiskt osäkra läget 
under perioden fram till de allmänna va
len har medfört en kraftig nedgång i eko
nomin. De traditionella biståndsgivamas 
innehållna stöd i avvaktan på politiska och 
ekonomiska reformer och de mindre goda 
relationerna med Världsbanken och IMF 
har ytterligare försämrat situationen. 
KANU-regeringen har länge givit halv
hjärtat stöd åt ekonomiska reformer samti
digt som man blundar för korruptionen 
och andra missförhållanden som genom
syrar den offentliga sektorn. Under hösten 
1993 vidtogs dock flera viktiga åtgärder för 
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Bistånd 
Offentligt nettobistånd/person 
1991,USD 

Totalt ....... ........ .......................... .... .. 36,7 

Sverige .................. ...... ................. .. ... 1, 1 

Bistånd från Sverige, utbetalningar 
1992/93, mkr 

SIDA total .... ..... .. ...................... .. ... 152,8 

Summa 152,8 

att stabilisera och liberalisera ekonomin. 
Åtgärderna har väckt en försiktig optmism 
om att en nedåtgående trend kan ha bru
tits. 

Regeringens vilja och förmåga att rensa 
upp inom statsförvaltningen och genomfö
ra nödvändiga ekonomiska reformer blir 
avgörande för bl.a. givarsamfundets in
ställning till Kenya i framtiden och där
med för landets möjligheter att undvika att 
dras in i en ännu djupare ekonomisk kris. 

Krisen i ekonomin har fått svåra sociala 
konsekvenser i form av ökad misär, växan
de slumområden och ett växande antal 
gatubarn i Nairobi och övriga större orter. 

Mänskliga rättigheter, 
demokrati 

Läget ifråga om mänskliga rättigheter och 
demokrati har förbättrats under senare år. 
Politiska fångar har släppts och en rad re
pressiva lagar håller på att revideras. Poli
tiska partier är tillåtna och pressen är öpp
nare än någonsin. Samtidigt är opposi
tionen alltjämt föremål för trakasserier 
bland annat i form av godtyckliga mötes
förbud och arresteringar. Vidare har ingri
panden mot en rad för regeringen miss
hagliga publikationer skett. Våldsamma 
konflikter över tillgång till jord har ägt 
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rum där etniska motsättningar blivit un
derblåsta. 

Sveriges bistånd 

Målet med biståndet till Kenya är att för
bättra levnadsvillkoren för fattiga männi
skor på landsbygden och att bidra till en 
hållbar markvård. Insatser länmas även för 
främjande av de mänskliga räittighetema. 

Biståndet bedrivs genom SlDA. Övriga 
biståndsmyndigheter har för närvarande 
inget aktivt engagemang i landet. Under 
budgetåret 1992/93 utbetalades drygt 98 
miljoner kronor inom den av riksdagen 
fastställda landramen. Därutöver utbetala
des drygt 22 miljoner kronor för insatser 

Bistånd genom SIDA, n1kr 

Disponibelt 1992/9~1 1993/94 

Anslag 115,0 105,0 

Ingående reservation 38,1 54,8 

Summa 153,1 159,8 

Fördelning Utbetallt Planerat 
1992/9~1 1993/94 

Miljö/markvård 25,(1 31,0 

Hälsovård 22,(1 44,0 

Vattenprogram 16,7' 20,0 

Vägprogram 14,~~ 11,0 

Övrigt . 20.4 

Summa 98,3: 106,0 

Utgående reservation 54,8 

Utom landramen 

Miljö 8,0 6,0 

Katastrofbistånd 10,2 

Demokrati, mänskliga 

rättigheter 1,6 2,1 

Enskilda organisationer 32,1 30,0 

Övrigt 2,8 6,0 

Summa 54,5 44,1 

Totalt SIDA 152,8 150,1 
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utanför landramen. Biståndet har huvud
sakligen karaktären av projektinsatser. 
Bristfällig kenyansk finansiering av över
enskomna insatser bidrog till att även 
svenska medel hölls inne. Utgående reser
vation för budgetåret 1992/93 uppgick till 
knappt 55 miljoner kronor. 

Vid överläggningar i oktober 1993 om 
det fortsatta utvecklingssamarbetet fram
hölls från svensk sida att fortsatta svenska 
insatser är beroende av vilka resultat som 
uppnåtts och att Kenya fullföljer sina 
finansiella åtaganden. 

Miljö och markvård 

Sverige har under närmare 20 års tid läm
nat bistånd till ett nationellt markvårds
program, till forskning om markvård och 
till en paraplyorganisation för närmare 200 
lokala miljögrupper. Programmet har vun
nit nationellt genomslag och lett till att 
jordförstöring kunnat förhindras i områ
den med boskapsskötsel och jordbruk. 
Programmet har väl fyllt sitt syfte och vi
sar att långsiktiga biståndsinsatser ger 
goda resultat. Under 1991/92 ledde pro
grammet bland annat till markvårdsåtgär
der vid närmare 100 000 gårdar. 

Hälsovård 

Det svenska stödet till hälsovården är 
sedan mitten av 80-talet inriktat på att ut
veckla primärhälsovården på lands
bygden. Tonvikten ligger vid att förebygga 
och att höja kvaliten på existerande verk
samhet. Biståndet har innefattat finansie
ring av ett nationellt program för familje
planering, för vidareutbildning av 
hälso-personal och för mobilisering av 
bybefolkningar i två provinser för bättre 
hygien, sanitet och vattentillgång. SIDA:s 
erfarenheter är huvudsakligen positiva. 
Programmen har genomförts 1 planerad 
takt. Framöver förutses hälsoprogrammet 
i ökad grad inriktas på att främja sexuell 
och reproduktiv hälsa hos kvinnor och 
ungdomar. 
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Vattenprojektet i Kwale, ett av de program for vattenforsörjning på landsbygden som Sverige stöder. 
Foto: Charlotte Thege, Bazaar. 

Vattenförsörjning m.m. 

Andra biståndsområden har varit att bistå 
vid program för vattenförsötjning på 
landsbygden, underhåll av landsbygdsvä
gar, insatser till stöd för demokratiproces
sen bl.a. i samband med valen i december 
1992. 

Bistånd genom enskilda 
organisationer 
Flera svenska enskilda organisationer är 
verksamma i Kenya med utvecklings
insatser. Dit hör Utan Gränser /Swedish 
Cooperative Center, Pingstmissionens 
u-landshjälp. Genom SIDA lämnades cirka 
32,1 miljoner kronor till dessa och andra 
organisationers verksamhet i Kenya. 

Det sammanlagda biståndet till Kenya 
uppgick under budgetåret 1992/93 till 
142,6 miljoner kronor. 
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Lesotho 
I april 1993, efter de forsta allmänna valen sedan 1970, tog en folkvald regering över 
från det regerande militärrådet. Det gällande samarbetsavtalet med Sverige har får
längts fram till 30 juni 1994 .. Biståndet är koncentrerat till forvaltningsutveckling, 
markvård och sysselsättningsskapande åtgärder. Syftet är att stödja landet ekonomiskt 
och göra det mindre sårbart får påtryckningar utifrån. 

- väg ~/ 
- järnväg 

0 50 100 
<=--===-=k=-m-= 

Yta .. .......... ............... .......... .. 30 000 km' (1991) 

Befolkning.. .. ....... ca 1,7 milj. (1991) 

Befolkningstillväxt/år . .. ............... 1,8% (1980-91) 

Antal läskunniga 

män ... ... uppgift saknas 

kvinnor ...... ... uppgift saknas 

Förväntad medelllvslängd vid fö1tseln 

män. ... 55 år 

kvinnor... ...58år 

Dödlighet, barn under 5 år ............ 12,9% 

&NI/invånare.. .. ......... Ei90 USD 

Totalt bistånd, andel av BNI .......... 18,9% 

Skuldtjänstkvot .... 6% (1992) 
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Andel av arbetskraft 

---1---------- Industri 33% 

__ ...._ __ Tjänste och 

service 44% 

--\---t--- Jordbruk 23% 



Ekonomi, politik och 
samhälle 

Lesotho är helt omslutet av Sydafrika. Lan
det är därför i hög utsträckning beroende 
av Sydafrika. Inkomster från tullunionen 
med Sydafrika utgör den största inkomst
källan. Praktiskt taget all import kommer 
från Sydafrika. 

ÖVersändande av löner från migrant
arbetarna i Sydafrika är en annan viktig 
inkomstkälla, motsvarande två tredjedelar 
av importutgifterna. 

Allt fler migrantarbetare får inte förnya
de kontrakt utan måste återvända till ett 
Lesotho där arbetslöshet och undersyssel
sättning utgör stora problem. 

Jordbruket, som skulle kunna utgöra ett 
alternativ, är mycket underutvecklat och 
dess andel av BNP är sjunkande. Jordero
sionen är ett tilltagande problem. 

Strukturanpassningsprogrammet har 
haft positiva följdverkningar. Den ekono
miska situationen har förbättrats, en libera
lisering av ekonomin ägt rum och budget
underskottet reducerats. 

Men fortsatt hög inflation och arbetslös
het är allvarliga problem, som medför att 
de ekonomiska framtidsutsikterna förefal
ler dystra. 

Militärutgifter, hotbild 
och väpnade konflikter 

Militärutgifterna i Lesotho uppges ha 
minskat något under de senaste åren. Till
förlitlig statistik saknas dock. övergången 
till demokrati från militärt styre bidrar 
också till minskade militärutgifter. 

Lesotho har inte heller militärt kunnat 
agera helt självständigt från Sydafrika. 

Förhoppningar finns om ytterligare 
minskningar när väl läget i Sydafrika sta
biliserats. 
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Bistånd 
Offentligt nettobistånd/person 
1991, USD 

totalt ........... .............. ... ........ ...... ...... 74,7 

Sverige ........ ....... ................. .............. 4,9 

Bistånd från Sverige, utbetal· 
ningar 1992/93, mkr 

SIDA total ........... .... ... ....... ..... .......... 38,8 

BITS ....... ...... ............ ......... .... .. ........... 0,6 

Summa 39,4 

Mänskliga rättigheter, 
demokrati 

Efter de första allmänna valen sedan 1970 
kunde i april 1993 en folkvald regering ta 
över från det regerande militärrådet. 
V alets segrare blev Basutoland Congress 
Party (BCP) som vann alla 65 parlaments
platserna, trots att det näst största partiet 
Basotho National Party (BNP) fick närma
re en fjärdedel av rösterna. 

Trots demokratiseringsprocessen kvar
står vissa brister när det gäller mänskliga 
rättigheter. Bland annat riktas anklagelser 
mot tortyr i fängelser, och säkerhetssitua
tionen har varit orolig. 

Bistånd - givare och 
administration 

Inklämt inne i Sydafrika har det lilla Lesot
ho lockat flera biståndsgivare och betydan
de bistånd räknat per individ. Bland de 
största bilaterala biståndsgivarna finns 
USA, Västtyskland, Sverige, Storbritannien 
och Irland. 
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Jordbruksutveckling och undervisning 
på lågstadienivå är viktiga områden för 
det multilaterala biståndet, främst genom 
FAO, UNDP och WFP. Förvaltningens 
kapacitet har varit behäftad med vissa 
brister, vilket hämmat genomförandet av 
biståndet. 

Sveriges bistånd 

Det svenska biståndet till Lesotho inleddes 
år 1967, året efter landets självständighet. 
Det syftar bl.a. till att stödja landet ekono
miskt och göra det mindre sårbart för på
tryckningar utifrån. Biståndskontoret i 
Maseru stängdes den 1juli1993. 

Bistånd genom SIDA, mkr 

Disponibelt 1992/93 1993/94 

Anslag 35,0 30,0 

Ingående reservation 10,2 14,2 

Summa 45,3 44,2 

Fördelning Utbetalt Planerat 
1992/93 1993/94 

Markvård 7,8 
Infrastruktur 2,4 
Förvaltning 10,8 

PK-fond 1,9 

Summa 22,9 

Utgående reservation 14,2 9,1 

Utom landramen 

Särskilda program 0,5 

Demokrati, mänskliga 

rättigheter 0,4 

Regionalt samarbete 13,2 

Enskilda organisationer 0,1 

Aids 1,0 
Övrigt 0,7 

Summa 15,9 

Totalt SIDA 38,8 
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Biståndet genom SIDA 

Nu gällande samarbetsavtal har förlängts 
och gäller nu t.o.m. 30 juni 1994. 

Utvecklingssamarbetet genom SIDA är 
koncentrerat till förvaltningsutveckling, 
markvård och sysselsättningsskapande 
åtgärder. 

Förvaltningsbistånd 

Förvaltningsbiståndet syftar till att höja 
kompetensnivån i den centrala statsför
valtningen och består av organisations-och 
ledningsutveckling samt finansförvaltning 
för att förbättra planering, styrning och 
kontroll av statliga resurser. Vidare ges 
stöd för rådgivning och utbildning i statis
tikproduktion. Insatser för effektivare fy
sisk planering omfattar rådgivning till 
plankontoret samt genomförandet av olika 
planeringsuppdrag. Flertalet insatser sker 
med medverkan av svenska institutioner 
som Statistiska Centralbyrån, Boverket och 
Riksrevisionsverket. 

Markvård, markanvändning och 
skogsutbildning 

Biståndet på markvårdsområdet avser att 
förbättra levnadsstandarden för lands
bygdsbefolkningen genom ökad jord
bruksproduktion. Det har lett till att bybor
na har engagerats i miljövård i former som 
bygger på gemensamma bybeslut, bönder
nas egen teknik och arbetsintensiva m~to
der. Produktionen av säd, grönsaker och 
frukt har ökat i projektområdet. 

Systematisk träd plantering 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. 

Arbetsintensiva metoder 

Programmet för sysselsättningsfrämjande 
åtgärder ger arbete till i medeltal 2000 per-
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Barn som koherdar vid Drakensberg bergen i Lesotho. Deras föräldrar arbetar i guldminorna i närheten av 
Johannesburg. Foto: Fernando Moleres, Bazaar. 

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. 

Övrigt bistånd 

Sverige stöder sedan 1985 den regionala 
samarbetsorganisationens Southem Afri
can Development Community (SADC) 
markvårdssekretariat i Maseru. Tyngd
punkten inom programmet ligger på ut
bildning. Insatsen bekostas över det sär
skilda miljöanslaget. 

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 
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ut under alltför lång tid och det gav möj
lighet till dem som ville att delta i valet . 

Bidrag har också givits för en specialut
gåva av en oberoende tidsskrift. 

Stöd har lämnats till olika organisatio
ner som arbetar för att förändra kvinnors 
lagliga och ekonomiska status. 

Lesothos nationella aids-program delfi
nansieras av Sverige. 



Mo\ambique 
Biståndsberoendet är unikt och utgör 69 % av landets bruttonational
produkt. Sveriges utvecklingssamarbete startade redan vid självständighets
förklaringen 1975 och har under åren anpassats till de rådande problemen 
med inbördeskrig, naturkatastrofer och ekonomisk kris. Fredsfördraget i 
oktober 1992 medförde eU avbrott i de strider som rasat i över tio år. 

ZAMBIA 

Yta ... 

Befolkning .. 

Befolkningstillväxt/år 

Andel läskunniga 

män . ......... .... ..... ............. .. 

Nacala 

lNL,•ISKA 

100 200 300 

km 

OCEAN~ l~. 

w 
80<'.000km2 (1991) 

16,1 milj. (1 991) 

.... ... .. 3,3% (1991) 

..... ... 45% 

Andel av arbetskraft 

-I-----'~-- Industri 7% 

-"--+----- Tjänste och 
service 8% 

kvinnor ... ... ... .. .. ..... ...... . .......... .. .. 21 % Jordbruk 85% 

Förväntad medellivslängd vid födseln 

män . . ............ .. ..... ................ ... ... 45 år 

kvinnor . . . ... ................ .. 48 år 

Dödlighet, barn under 5 år .. ... ...... 29,7% 

BNl/invånare ... 80 USD (1991) 

Totalt bistånd, andel av BNI .... . E;9,2 USD (1991) 

Skuldtjänstkvot .... .... ....... ............. ...... . 9% (1992) 
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Ekonomi, politik och 
samhälle 

Undertecknandet av fredsfördraget den 4 
oktober 1992 mellan Moc;ambiques reger
ing och motståndsrörelsen RENAMO har 
medfört ett avbrott i de våldsamma strider 
som har pågått i över tio år. Fredsfördraget 
innebär bland annat att båda parters väp
nade styrkor skall demobiliseras samt att 
allmänna, fria val till parlament och presi
dentpost skall hållas. Genomförandet av 
fredsfördraget har blivit kraftigt försenat. 
V alen planerades ursprungligen hållas 
under oktober 1993, men är nu framskjut
na till tidigast oktober 1994. Demobilise
ringen av de väpnade styrkorna har ännu 
i oktober 1993 inte påbörjats. Militärt lugn 
råder dock i landet. 

Återuppbyggnadsarbetet efter mer än 
ett decennium av förödande inbördeskrig 
och torka kommer att vara en mycket krä
vande uppgift många år framöver. Lands
bygdens alla strukturer såsom vägar, sko
lor, sjukhus och bostäder måste byggas 
upp från grunden. Stora mängder flykting
ar måste få hjälp att återvända och börja 
nya liv. Förutsättningar måste skapas för 
att återuppliva jordbruk, handel och små
företagande på landsbygden. Omfattande 
insatser krävs dessutom för demobilise
ring av soldater och för förberedelser och 
genomförande av valet. 

Moc;ambiques biståndsberoende är 
unikt. Enligt Världsbanken utgör biståndet 
hela 69 % av landets bruttonationalpro
dukt. 

Sedan 1987 genomför Moc;ambique ett 
ekonomiskt och socialt strukturomvand
lingsprogram i samverkan med Världs
banken och IMF. Programmet får omfat
tande stöd av det internationella givar
samfundet inklusive Sverige. Programmet 
har inneburit en kraftig liberalisering av 
ekonomin med mål att skapa en fungeran
de marknadsekonomi. Reformarbetet 
framskrider i god takt. Under program-
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Bistånd 
Offentligt nettobistånd/person 
1991, USD 

Totalt ....... .... ............. .... ... .... ....... 67,0 
Sverige ..... ......... .... ........... .. ......... 8,4 

Bistånd från Sverige, utbetalningar 
1992/93, mkr 

SIDA total ..................................... 548,3 

Swedecorp ........................................ 3,6 

Sarec ............................................... 10,5 

Summa 562,4 

mets tre första år vändes en tidigare kraftig 
minskning av BNP till en årlig ökning om 
ca 5 %. Från år 1990 avtog tillväxttakten till 
ca 1 % per år, för att under 1993 och framåt 
åter förväntas uppgå till 3 - 5 % per år. 
Nedgången i tillväxttakt under åren 1990 -
1992 kan delvis förklaras av den svåra tor
ka som då rådde i landet samt till viss del 
strukturanpassningsprogrammets utform
ning. Den väntade förbättringen i tillväxt 
under de kommande åren kan ses som 
förväntade effekter av fredsprocessen och 
återuppbyggandet av landet. 

Mänskliga rättigheter, 
demokrati 

En ny grundlag antogs 1990. Med den in
fördes flerpartisystem och skydd för 
mänskliga rättigheter. Grundlagen fast
ställer också maktfördelningen mellan de 
olika statsorganen och den dömande mak
tens självständighet. Lagar om mötes- och 
föreningsfrihet antogs 1991, liksom en 
presslag. Mediefrihet kan inte anses vara 
genomförd i praktiken, även om journa
listförbundet har förklarat att man avser 
bekämpa tendenser till självcensur inom 
medierna. 
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Religionsfrihet råder såvä1 formellt som 
i praktiken. Förhållandet mellan regering
en och kyrkliga grupper var tidigare an
strängt, men har successivt normaliserats. 

Det förekommer ingen diskriminering 
som är sanktionerad av statsmakten. 
Dödsstraffet är avskaffat, och uppgifter 
om av statsmakten sanktionerade politiska 
mord eller avrättningar utan föregående 
rättsligt förfarande, eller om :;;å kallade 
försvinnanden förekommer ej. 

Genom de senaste årens lagändringar 

Bistånd genom SIDA, mkr 

Disponibelt 

Anslag 

Ingående reservation 

Summa 

Fördelning 

Jordbruk 

Tele 

Energi 

Förvaltning 

Undervisning 

Katastrofstöd 

1992/!93 

39!i,O 

10B,O 

50:01,0 

Utbet<alt 
1992/93 

40,3 

~1,7 

w,o 
2Ei,6 

57,2 

6~1,1 

1993/94 

320,0 

134,0 

454,0 

Planerat 
1993/94 

42,0 

18,0 

30,0 

37,0 

65,0 

23,0 

Personalfond 2~:.9 25,0 

Importstöd 71, 7 118,0 

Återuppbyggnadsprocessen 41,5 80,0 

övrigt g:"-'',o:.___..c...16=,o 

Summa 369 ,0 454,0 

Utgående reservation 134, O 

Utom landramen 

Betalningsbalansstöd 

Katastrofbistånd 

Demokrati, mänskliga 

rättigheter 

Regionalt samarbete 

Enskilda organisationer 

Övrigt 

Summa 

Totalt SIDA 

67,2 

1,6 

79,4 

21,6 

9,5 

179,3 

548,3 

100,0 

40,0 

30,0 

50,0 

25,0 

5,0 

250,0 

150,0 

: Beslut om betalningsbalansstöcl planeras i 
början av år 1994. 
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och den pågående fredsprocessen har en 
god grund lagts för skapandet av ett nytt 
Mrn;ambique. Dock återstår ett mödosamt 
arbete för att landet i praktiken skall bli en 
fungerande rättsstat och demokrati. 

Militärutgifter, hotbild 
och väpnade konflikter 

Enligt officiella mo\ambikiska uppgifter 
var militärutgifternas andel 39 % av sta
tens löpande utgifter 1991. Fredsfördraget 
stipulerar en omfattande minskning av 
försvarets storlek, vilket beräknas leda till 
en minskning av försvarsutgifterna. 

Biståndet • givare och . 
administration 

Enligt Världsbankens statistik uppgick det 
totala utbetalade biståndet till Mo\ambi
que 1992 till nära en miljard dollar. De 
största givarna är EG, Sverige, Norge, 
Frankrike, Tyskland, USA, Italien och 
Frankrike. Flertalet givare arbetar nu med 
att gradvis anpassa samarbetet med 
Mo\ambique så att det skall kunna på bäs
ta sätt stötta fredsprocessen. Den stora 
mängd bistånd och det stora antalet givare 
är i sig ett administrativt problem för 
Mo\ambiques regering. Internationell 
samordning av biståndsinsatser är i detta 
sammanhang en viktig fråga. 

Sveriges bistånd 

Sveriges utvecklingssamarbete med 
Mo\ambique startade vid självständighe
ten 1975. Samarbetet har under sina nära 
19 år präglats av en gradvis anpassning till 
rådande problem såsom inbördeskrig, na
turkatastrofer och ekonomisk kris. Totalt 
har Sverige utbetalat ca 6,75 miljarder kro
nor till MQ\ambique under perioden 
1975-1993. 
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Ett av många läger för återvändande flyktingar. Foto: C. Sattlberger, UNHCR. 

Bistånd genom SIDA 
Biståndssamarbetet genom SIDA under 
1993/94 regleras genom ett ettårigt samar
betsavtal. Landramen uppgår till 320 mil
joner kronor. Samarbetet omfattar även 
betydande insatser utanför landramen, 
såsom regionalt samarbete genom SADC, 
betalningsbalansstöd, katastrofbistånd, 
stöd genom enskilda organisationer och 
särskilt stöd till fredsprocessen. Totalt ut
betalades genom SIDA under 1992/93 ca 
548 miljoner kronor. 

Biståndet till Moc;ambique kan sägas 
vara inriktat på fem huvudområden, dessa 
är: 

• Stöd direkt riktat till fattiga grupper. 
• Stöd till ekonomisk tillväxt genom 

strukturanpassning. 
• Stöd till kapacitetsuppbyggnad inom 

den offentliga sektorn. 
• Stöd till fredsprocessen, och 
• Stöd till demokratiseringsprocessen. 
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Samarbetet är huvudsakligen inriktat 
på undervisningssektorn, förvaltningssek
torn, naturbrukssektorn, tele och energi, 
katastroflindring samt betalningsbalans
stöd. 

Undervisning 

Sverige fungerar sedan ett par år som sam
ordnare inom givarsamfundet när det 
gäller undervisningssektorn. Det svenska 
stödet är inriktat på produktion och distri
bution av läromedel samt stöd till under
visningsministeriets administration. Yrkes
utbildning, vuxenalfabetisering och stöd 
till landets enda universitet är andra sam
arbetsområden. 

Förvaltning 

Förvaltningsbiståndet har ökat i betydelse 
de senaste åren och syftar till att bygga 
upp och stärka landets statsförvaltning. 
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Stora mängder flyktingar måste få hjiilp att återvända och börja nya liv. Foto: C. Sattlberger, UNHCR. 

Stödet omfattar bland annat direkt perso
nalstöd och utvecklingsprogram till vissa 
centrala departement samt högskoleut
bildningsprogram till högre statstjänste
män. 

Naturbruk 

Stödet inom naturbrukssektom är främst 
inriktat på institutionellt samarbete med 
syfte att stärka jordbruksministeriets pla
neringsenhet samt lantmäteriverksamhet. 
Stöd till utsädesproduktion är en annan 
insats som ryms inom samarbetet. 

Tele och energi 

Inom såväl tele- som energiområdet har 
det svenska stödet under senare år lagt allt 
större vikt vid uppbyggnad odt förstärk
ning av de mocambikanska myndigheter-
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nas administrativa kapacitet samt utbild
ning av personal. 

Bistånd genom enskilda 
organisationer 
De svenska enskilda organisationer som 
bedriver verksamhet i Ma<;ambique är 
främst Afrikagrupperna, Röda Korset, 
samt ett par missionsorganisationer. Freds
processen har gjort det möjligt för enskilda 
organisationer att nå större delar av lands
bygden med sin verksamhet under det 
gångna året. Under budgetåret 1992/93 
utbetalades ca 22 miljoner kronor till 
svenska enskilda organisationers insatser i 
Ma<;ambique. 



Regionala insatser genom 
SADC 
Det regionala samarbetet med SADC är för 
svensk del i Mrn;ambique främst inriktat 
på den strategiskt viktiga transportsek
torn. Under budgetåret 1992/93 utbetala
des 79,4 miljoner kronor till regionala pro
jekt i Moc;ambique. 

Katastrofbistånd 

Moc;ambique var under det gångna året 
hårt drabbat av den torkkatastrof som rå
det i stora delar av södra Afrika. Under 
1992/93 har 67 miljoner kronor utbetalats 
från katastrofanslaget. Till detta skall läg
gas ytterligare 63 miljoner som ur landra
men kanaliserats till katastroflindring. 

Bistånd genom Sarec 
Sarec:s stöd till forskningsverksamheten 
vid landets enda universitet inriktar sig 
främst till för landet viktiga områden så
som samhällsvetenskap och marinbiologi. 
Under 1992/93 utbetalades 10,5 miljoner 
kronor genom Sarec. 

Bistånd genom Swedecorp 
Det svenska industribiståndet till Moc;am
bique hanteras sedan 1991/92 av Swede
corp. Progranunet är under omformning 
och kärnan i det framtida samarbetet kom
mer att ligga på stöd till en småindustriut
vecklingsfond, stöd till industriministeriets 
privatiseringsenhet samt företagsledarut
bildning. Under budgetåret 1992/93 utbe
talades 3,6 miljoner kronor genom Swede
corp. 
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Namibia 
Ett långsiktigt biståndssamarbete inleddes 1990 i samband med Namibias 
självständighet. Samarbetet syftar till att främja ekonomisk och social 
utjämning, öka den ekonomiska tillväxten och det nationella oberoendet. 
Namibia satsar för närvarande 29% av sin budget på undervisning. 
Det svenska stödet omfattar reformer i lärarutbildning, alfabetiserings
program och utveckling av en nationell undervisningspolicy. 
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SYDAFRIKANSKA 

REPUBLIKEN 

Andel av arbetskraft 

--.""-+---Industri 22% 

----1--- Tjänste och 
service 35% 

_.,____ __ _,____ __ Jordbruk 43% 



Ekonomi, politik och 
samhälle 

Narnibia blev självständigt den 21 mars 
1990, efter många års befrielsekamp. Vid 
de FN-övervakade valen fick SW APO en 
majoritet av rösterna. I regeringsställning 
har SW APO fört en konsekvent förso
ningspolitik, som syftar till en konfronta
tionsfri gemensam uppbyggnad av den 
tidigare, genom apartheid delade natio
nen. 

De första regionala och lokala valen 
hölls i god ordning och med högt valdelta
gande i december 1992. SW APO stärkte 
sina ställningar, inte minst i den södra de
len av landet. Oppositionen är fortsatt 
svag och splittrad. 

Förhållandet till Sydafrika är pragma
tiskt, något som bl.a. har präglat W alvis 
Bay-frågans hantering. Efter ett politiskt 
beslut i sydafrikanska Multi-Party Nega
tion Forum i Kempton Park kommer Wal
vis Bay-enklaven att överlämnas till Narni
bia den 28 februari 1994. Narnibias geo
politiska läge är dock utsatt och effekterna 
av kriget i Angola kännbara. 

Narnibias ekonomiska politik präglas 
av pragmatism och marknadsanpassning. 
En konjunkturbetingad låg tillväxt har lett 
till ökade budgetutgifter och ett ökat bud
getunderskott. Investeringarna har i stor 
utsträckning uteblivit, främst på grund av 
att inflationen har gått ned och att fortsatt 
försiktighet iakttas i fråga om utländsk 
upplåning. I september 1993 introducera
des den nya nationella valutan Narnibia 
Dollar. Sedlarna har tryckts i Sverige av 
Tumba Bruk AB. 

Narnibia var vid självständigheten ett 
land med mycket skev inkomstfördelning. 
Stora framsteg har gjorts genom ett aktivt 
reformarbete inom de sociala sektorerna. 
Men den stora svårigheten ligger i att få till 
stånd produktiva investeringar som leder 
till ökad sysselsättning. Arbetslösheten 
uppgår fortfarande till minst 30%. 
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Bistånd 
Offentligt nettobistånd/person 
1991, USD 

Totalt (1991) ... .... .. .. .. .... .. ...... .......... 122,8 

Sverige (1992/93) ................. .. ... .. .... 10,0 

Bistånd från Sverige, utbetal· 
ningar 1992/93, mkr 

SIDA total .............. .. ........... .... ... .. .... 126,0 

BITS ........ .. ..... .. ....................... .. .. .... .. .. 3,5 

Sarec .... .. ..... .. ...... .. .. ....... .. ........ .. .. ...... 1,6 

Swedecorp ................. ... ................. .. .. 0,9 

Summa 132,0 

Mänskliga rättigheter 
och 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. Reformering pågår 
av de lagar som alltjämt strider mot konsti
tutionen. Det gäller bl.a. kvinnors rättig
heter. 

SW APO:s framgångar i praktiskt taget 
hela landet och oppositionens svaghet 
framkallar vissa farhågor inför framtiden. 
Demokratin kan urholkas om oppositio
nen inte förmår leva upp till sitt ansvar och 
inom delar av SW APO finns risker för 
återfall i beteenden som påminner om en
partistatens. 
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Militärutgifter, hotbild 
och väpnade konflikter 

Namibia har alltjämt tämligen låga mili
tärutgifter. Även i detta hänseende är ut
vecklingen i Sydafrika, fredlig övergång 
eller ökat våld, en central faktor för Nami
bias fortsatta utveckling. Kriget i Angola 
får direkta konsekvenser för N amibia, 
främst i den befolkningstäta, norra delen 
som gränsar till UNITA-område. 

Biståndet • givare och 
administration 

Det internationella biståndssamarbetet 
med Namibia har nyligen startat. Bistån
det spelar en viktig, men inte någon avgö
rande, roll i den namibiska ekonomin. Un
gefär 7 % av de statliga utgifterna utgörs 
av bistånd. Bland de största givarna kan 
nämnas Tyskland, EG, de nordiska länder
na och USA Världbanken har ännu inte 
inlett någon kreditgivning. Den namibiska 
genomförandekapaciteten har förbättrats, 
vilket lett till ett bättre utnyttjande av bi
ståndet. 

Sveriges bistånd 

Biståndssamarbetet med befrielserörelsen 
SW APO inleddes redan i början av 1970-
talet. Merparten av detta stöd gick till dag
liga förnödenheter till cirka 30000 namibis
ka lägerflyktingar i Angola och Zambia. 
Totalt ca 750 miljoner kronor utbetalades 
under tiden fram till självständigheten för 
sådant humanitärt bistånd. 

Ett långsiktigt samarbete inleddes 1990 i 
samband med Namibias självständighet. 
Samarbetet syftar till att främja ekonomisk 
och social utjämning, öka den ekonomiska 
tillväxten och stärka det nationella obero
endet. Samtliga biståndsorganisationer, 
dvs. SIDA, Swedecorp, BITS och Sarec 
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samarbetar med Namibia, liksom ett antal 
enskilda organisationer. 1992/93 uppgick 
det sammanlagda biståndet till Namibia 
till 132 miljoner kronor. 

Bistånd genom SIDA 

Biståndet regleras av ett samarbetsavtal 
som löper ut 30 juni 1994. Landramar för 
1992/93 var 110 miljoner kronor och för 
1993/94 90 miljoner kronor. Till detta 
kommer särskilda insatser för demokrati 
och mänskliga rättigheter, kultur, miljö 
m.m Utvecklingssamarbetet är huvudsak
ligen koncentrerat till följande områden: 

Transport· och kommunikation 

Stöd lämnas till upprustning av vägar, 
inklusive till projekt för vägbygge med 
arbetsintensiva metoder i Owambo-land i 
norr. De strategiskt viktiga distriktsvägar
na har försenats något, men drygt 60 km 
parallellt med Angolagränsen är till 90 % 
färdigställd och har öppnats för trafik. Det 
senare har resulterat i en 14 km allväders
väg med ett stort antal avlönade arbetstill
fällen för lokalbefolkningen till en kostnad 
av 2 miljoner kronor. Andelen kvinnliga 
arbetare uppgick till 40 %. Stöd har även 
lämnats till vägtransportstudier och till 
central rådgivning inom ministeriet, bl.a. i 
samband med bolagiseringen av post- och 
teleförvaltningama. 

Undervisning 

Namibia satsar för närvarande 28 % av sin 
budget på undervisning. Det svenska stö
det till sektorn har koncentrerats till tre 
större områden. Dels lämnas ett omfattan
de stöd till reformer i lärarutbildningen via 
ett konsultkontrakt som bl.a. omfattar 
pedagogisk handledning med Umeå uni
versitet. En innovativ insats har också 
gjorts med hjälp av lokal expertis för att 
utveckla lärarhandledning för integrerad 
miljöundervisning. Sverige finansierar 
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Namibia satsar 29% av sin budget på undervisning. Sveriges bistånd omfattar bl.a. stöd till reformer i 
Namibias lärarutbildning. Foto: Johan Wingborg, Bildhuset. 

119 



BILATERALT UTVECKUNGSSAMARBETE 

även en stor del av alfabetiseringspro
grammet. Namibia tar gradvis över mer 
finansiellt ansvar för verksamheten under 
en femårsperiod. En försöksverksamhet 
med bybaserad skolbyggnation på lands
bygden har inletts. 

Stöd lämnas även till att utveckla cen
tral och regional kapacitet för planering 
och administration, bl.a. har ministeriet 
fått konsulthjälp för att utveckla den natio
nella policyn för undervisning. 

Förvaltningsstöd 

För att öka förutsättningarna för en sund 
ekonomisk planering och styrning inom 
förvaltningen lämnas stöd för institutions-

Bistånd genom SIDA, mkr 

Disponibelt 1992/93 1993/94 

Anslag 110,0 90,0 

Ingående reservation 59,5 51,0 

Summa 169,5 141,0 

Fördelning Utbetalt Planerat 
1992/93 1993/94 

Undervisning 49,2 55,0 

Transport/kommunikation 34,8 30,7 

Personal- och konsultfond 4,6 4,0 

Förvaltningsstöd 23,8 20,0 

Övrigt 6, 1 2, 7 
---'-----~ 

Summa 118,5 112,4 

Utgående reservation 51,0 28,6 

Utom landramen 

Demokrati, mänskliga 

rättigheter 1,7 

Kvinnostöd 1,5 

Humanitärt bistånd 1, 7 

Miljö 1,0 

Övrigt 1,1 
---'------

Summa 7,5 

Totalt SIDA 126,0 
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utveckling till Bank of Namibia och statis
tiska centralbyrån. Ett liknande stöd till 
Namibias riksrevision är under beredning. 
De svenska insatserna omfattar främst råd
givning, utbildning och viss utrustning 
genom svenska konsultföretag. Stödet till 
centralbanken har bl.a. resulterat i att Na
mibia har kunnat etablera en väl fungeran
de centralbank, som i september 1993 in
förde en egen namibisk valuta. 

Personal· och konsultfond 

Inom ramen för de övergripande målen 
för samarbetet med Namibia har medel 
avsatts till en personal- och konsultfond 
för direktanställning av utländsk personal, 
konsulttjänster samt för namibiska tjänste
mäns deltagande i strategiska kurser och 
seminarier. Konsultinsatserna har bl.a. 
omfattat miljörelaterad upplysningsverk
samhet kring borrhålsprojekt, genderpla
nering samt insatser för att effektivisera 
planeringskommissionens utvecklingspla
nering och samordning av biståndsgivare. 
Seminarier och studiebesök har ordnats 
inom ledarutveckling, personalutbild
ningsplanering och utvecklingsplanering. 

Övrigt bistånd 

Under den svåra torkan i södra Afrika 
1992 lämnades stöd främst via UNICEF till 
matdistribution och till förebyggande enk
la bybaserade vattenförsötjningsprojekt. 

Ett integrerat program för stöd till den 
mest eftersatta gruppen i Namibia, s.k. 
bushmän, har bl.a. resulterat i att även 
denna grupp nåtts av utvecklingsan
strängningar såsom vatten, förbättrade 
jordbruksmetoder och boskapsskötsel 
samt att barnen får särskilt anpassad un
dervisning. 

Särskilda medel har även använts för 
stöd till olika ämnesområden: insatser för 
att främja demokrati och mänskliga rättig
heter har koncentrerats till kvinnors och 
barns rätt i samhället, juridisk forskning 



inriktad på könsfrågor, flyktingpolitik och 
kvalitativa förbättringar av de lägre rätts
instansema. 

Särskilda medel har även använts för 
insatser som syftar till ökad miljömedve
tenhet, för direktstöd till kvinnoorganisa
tioner samt till genderplanering. Vidare 
har Sverige medverkat med stöd till insat
ser som främjar och stärker oberoende och 
fristående massmedier. 

Bredare samarbete genom 
BITS och Swedecorp 

Namibia tillhör den krets av länder som 
har förutsättningar för att vidga samarbe
tet utöver det rena gåvobiståndet från 
SIDA. BITS samarbete har hittills koncen
trerats till en insats för satellitbildskarte
ring över norra Namibia. 

Swedecorp stödjer ett småindustripro
gram också i norra Namibia. Beslut om 
aktiekapital och lån till en namibisk finan
siell institution har fattats. 

Sarec, slutligen, ger stöd till de två stör
re forskningsinstitutionema i Namibia. 

BILATERALT UTVECKLINGSSAMARBETE 
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Tanzania 
Tanzania är ett av världens fattigaste länder. Biståndet utgör 
nästan 40% av bruttonaNonalinkomsten och Sverige är en av 
de stora givarna. Målet med det svenska biståndet är att stödja 
reformeringen av den tanzaniska ekonomin och den pågående 
demokratiseringen av landet. 

100 200 300 ! ~ --=e==--- ! c 
.km l ~ 

Karta: Stig Söderlind, C. slDA 
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Andel av arbetskraft 

+-~..-----Industri 4% 

-?"'--'~--Tjänste och 
service 12% 

-1----Jordbruk 84% 



Ekonomi, politik och 
samhälle 

Den tanzaniska politiken har förändrats 
snabbt under de senaste åren. I den tidiga
re enpartistaten finns nu ett tiotal politiska 
partier med rätt att ställa upp i de kom
mande valen (lokalval under 1994 och 
parlamentsval 1995). Parlamentet har bör
jat visa en viss självständighet gentemot 
regeringen, trots att regeringspartiet inne
har alla mandat. Antalet tidningar och tid
skrifter har ökat snabbt och pressdebatten 
är livlig och kritisk. 

Samtidigt har en del motsättningar mel
lan afrikaner och asiater, mellan kristna 
och muslimer och mellan fastlandsbor och 
zanzibarier kommit upp till ytan. Tanzania 
är sedan 1964 en union mellan Tanganyika 
och Zanzibar, men till följd av motsätt
ningarna riskerar unionen att försvagas. 

Tanzania är ett land rikt på naturresurs
er. Jordbruket är den viktigaste inkomst
källan; det står för över 60 % av BNP och 
sysselsätter 84 % av arbetskraften. Under 
senare år har tillväxten i jordbruket varit 
snabb. Framför allt har den huvudsakligen 
småskaliga produktionen av livsmedel för 
inhemsk konsumtion ökat, men den har 
endast till liten del redovisats i den offi
ciella statistiken. Tillväxten i produktionen 
av exportgrödor har inte varit lika snabb. 
Tillsammans med låga världsmarknads
priser har detta lett till fortsatta underskott 
i handelsbalansen. Tanzania har dessutom 
en mycket stor skuldbörda i förhållande 
till landets BNP och export. 

Tanzania har vidare fyndigheter av bl.a. 
guld, diamanter, järn och nickel, och in
tresset för investeringar i gruvindustrin är 
stort för närvarande. Även turistindustrin 
har en stor potential för vidare utveckling. 
Generellt är den tanzaniska industrin fort
farande ineffektiv med lågt kapacitetsut
nyttjande. 

Olika inre och yttre orsaker har gjort att 
landet förblivit mycket fattigt. Sedan 1986 
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Bistånd 
Offentligt nettobistånd/person 
1991, USD 

Totalt (1991) ... ... ... ...................... 40,5 

Sverige (1991 ...................... .. .. ..... 5,3 

Bistånd från Sverige, utbetalning
ar 1992/93, mkr 

SIDA total 565,3 

BITS 4,0 

Sarec 17,3 

Swedecorp 11 ,3 

Summa 597,9 

genomför Tanzania ett ekonomiskt re
formprogram i syfte att öka den ekonomis
ka tillväxten. Reformerna har bidragit till 
att vända den tidigare nedåtgående tren
den och BNP-tillväxten har ökat till ca 4 
procent per år. Under år 1993 har bl.a. 
utrikeshandeln avreglerats ytterligare och 
de olika växelkurserna förenats till en kurs 
som bestäms av marknaden. Privata ban
ker har etablerats. Möjligheterna att effek
tivt bedriva kommersiell verksamhet har 
förbättrats. På vissa områden har refor
merna emellertid gått långsammare. Det 
gäller främst omstruktureringen och priva
tiseringen av olönsamma statsföretag och 
effektiviseringen av statsförvaltningen. 
Dessa reformer är nödvändiga för att Tan
zania skall kunna minska budgetunder
skottet och för att öka landets förmåga att 
genomföra reformerna. 

Den sociala servicen, som med u-lands
mått tidigare var väl utvecklad i Tanzania, 
har i takt med urholkningen av statens 
finanser blivit allt sämre. Det finns tecken 
på att såväl läskunnighet som medellivs
längd sjunker. 
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Mänskliga rättigheter, 
demokrati 

Tanzania har sedan juli 1992 ett flerparti
system. Som nämnts ovan har ett antal 
partier vuxit fram, som bedriver en aktiv 
opposition. 

Respekten för de mänskliga rättigheter
na är, åtminstone i teorin, förhållandevis 
väl utvecklad. I praktiken hindras dock 
åtnjutandet av mänskliga rättigheter, som 
i många andra fattiga länder, av bristande 
resurser och bristande kunskaper om 
rättigheter. Den pågående demokratise
ringen och den ökade pressfriheten har 
gjort Tanzania till ett betydligt öppnare 
samhälle vilket stärkt de mänskliga rättig
heterna. Trots detta kvarstår negativa in
slag. Rättsystemet fungerar bristfälligt och 
allmänhetens förtroende för polis och 
domstolar är begränsat. En regeringskom
mission har pekat ut ett antal lagar som 
utgör hinder mot demokratiseringen, men 
de har ännu inte avskaffats eller ändrats. 

Militärutgifter, hotbild 
och väpnade konflikter 

Tanzanias militärutgifter uppgår till ca 7 % 
av BNP. Oroligheterna i grannländerna 
har de senaste åren minskat och krav ställs 
allt oftare på att utgifterna för militära än
damål skall sänkas. 

Biståndet • givare och 
administration 

Tanzanias biståndsberoende är stort. Näs
tan 40 % av bruttonationalinkomsten här
rör från bistånd. Sverige tillhör de stora 
bilaterala givarna och svarar för ca 13 % av 
det totala biståndet till landet. Andra stora 
givare är Danmark, Norge, Tyskland och 
EG. 

Mångfalden av både givare och projekt 
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har gjort biståndet svårt att överblicka och 
försvårat samordningen av biståndsinsat
serna. överblicken och samordningen har 
också hindrats av att biståndet varit brist
fälligt redovisat i Tanzanias statsbudget. 
Det svenska biståndet har nu som ett pilot
projekt helt upptagits i statsbudgeten och 
arbetet med att få andra givares bistånd 
redovisat har påbörjats. 

Den bristande samordningen har för
svårat en effektiv hantering av biståndet 
och försämrat biståndets resultat. En an
nan faktor som starkt bidragit till detta är 
den svaga kapaciteten hos landets statsför
valtning. Förvaltningen kännetecknas av 
övertalighet, löner under existensmini
mum och dåligt utbildad personal. Den 
förvaltningsreform som inletts är därför av 
avgörande betydelse. De ekonomiska re
formerna innebär också att biståndet kan 
verka i en effektivare miljö. 

Sveriges bistånd 

Huvuddelen av det svenska biståndet till 
Tanzania kanaliseras genom SIDA, men 
även Swedecorp, Sarec och i viss mån BITS 
samarbetar med Tanzania. Det övergri
pande målet för biståndet till Tanzania är 
en varaktig förbättring av levnadsförhål
landena för befolkningen. Biståndet inrik
tas på att stödja de ekonomiska och politis
ka reformerna. Totalt betalades 597,9 
miljoner kronor ut under budgetåret 1992/ 
93 . 

Biståndet genom SIDA 
Det pågående samarbetet regleras i ett två
årigt samarbetsavtal för budgetåren 
1992/93-1993/94. Biståndet genom SIDA 
inriktas på att stödja de pågående refor
merna i riktning mot marknadsekonomi 
och demokrati samt på insatser inom 
främst sociala sektorer och infrastruktur. 
För budgetåret 1992/93 uppgick landra
men till 530 miljoner kronor. Vid utgången 



av budgetåret 1992/93 uppgick ej utbetala
de medel av landramen till 241 miljoner 
kronor. Merparten av denna reservation 
förklaras av att medel som avsatts för in
köp av två gasturbiner utbetalas först un
der 1993/94. Utanför landramen tillkom 
under budgetåret bl.a. betalningsbalans
stöd och skuldlättnader, regionala insatser 
och bistånd genom enskilda organisatio
ner. 

Importstöd 

Importstödet syftar till att stödja det eko
nomiska reformprogrammet, genom att 
tillföra Tanzania nödvändig valuta för im
port. Valutan kanaliseras via ett mark
nadsbaserat valutafördelningssystem, 
Open General License (OGL). Två tredje
delar av importstödet har gått till den pri
vata sektorn. Importen har främst utgjorts 
av kapital- och insatsvaror. Vissa adminis
trativa problem med importstödet ledde 
dock till att Sverige och andra givare mins
kade sitt importstöd under året. Ett nytt 
valutafördelningssystem planeras nu att 
införas som på ett smidigare och mer 
marknadsmässigt sätt skall kanalisera ut
ländsk valuta. 

Förvaltningsbistånd 

Biståndet för att effektivisera förvaltningen 
är också viktigt för att stärka den tanzanis
ka förvaltningen att genomföra det ekono
miska reformprogrammet. Förvaltnings
stödet har bl.a. bidragit till att förbättra 
planeringen och styrningen av Tanzanias 
offentliga utgifter, bl.a. genom utbildning 
och datorisering. 

Infrastruktur 

Bristen på elenergi har drabbat både hus
håll och företag och lett till en lägre till
växttakt. Sverige hjälper därför till att fi
nansiera byggandet av vattenkraftverk. 
För att avhjälpa den mer akuta elenergi-
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bristen och skapa ytterligare kapacitet, 
beslutade Sverige under budgetåret att 
finansiera två gasturbiner till Tanzania. 

Bristande telekommunikationer är ett 
annat hinder för ekonomisk tillväxt i Tan
zania. Sverige deltar tillsammans med bl.a. 
Världsbanken i ett omfattande omstruktu
rerings- och reformprogram för telekom
munikationerna i landet. 

Bistånd genom SIDA, mkr 

Disponibelt 1992/93 1993/94 

Anslag 530,0 445,0 

Ingående reservation 84,4 241,1 

Summa 614,4 686,1 

Fördelning Utbetalt Planerat 
1992/93 1993/94 

Energi 106,7 220,0 

Förvaltning 25,2 19,0 

HESAWA 35,6 39,0 

Hälsovård 16,6 20,0 

Undervisning 59,6 68,0 

Importstöd 62,2 140,0 

Skogs- och markvård 40,4 44,0 

Telekommunikationer 13,1 40,0 

Övrigt 13,9 7,0 

Summa 373,3 597,0 

Utgående reservation 241,1 

Utom landramen 

Beta In ingsbalansstöd 102,6 

Regionalt samarbete 24,2 20,0 

Enskilda organisationer 49,0 50,0 

Demokrati och mänskliga 
rättigheter 1,2 5,0 

Särskilda miljöinsatser 1,0 2,0 

Katastrofbistånd 4,3 

Övrigt 9,7 13,0 

Summa 192,0 90,0 

Totalt SIDA 565,3 687,0 

• Beslut om betalningsbalansstöd planeras att 
tas i januari 1994. 



BILATERALT UTVECKLINGSSAMARl3ETE 

Landsbygdens vattenför'sörjning 

Sverige bidrar sedan 1985 till ett integrerat 
program omfattar vattenförsörjning, 
hälsoupplysning och omgivningshygien 
(HESAWA, Health, Sanitation and Wa
ter). Stödet är koncentrerat till tre regio
ner vid Victoriasjön. Genom det svenska 
biståndet får ungefär 250 000 människor 
årligen tillgång till renare vatten. 

HESA WA-programmet bygger på ak
tivt deltagande av bybefolkningen och på 
tekniska lösningar som grundar sig på 
lokalsamhällets resurser och kunskaper. 
En viktig uppgift är att försöka engagera 
kvinnorna i programmet. 

Undervisning 

Urholkningen av Tanzanias Eitatsfinanser 
har lett till att kvaliteten på skolor och 
undervisning har försämrats. Det svenska 
biståndet går till produktion och distribu
tion av läromedel och till fortbildning av 
lärare vid lågstadieskolor och folkhögsko
lor. Särskilda insatser görs för handikap
pade barn. 

Hälsovård 

De svenska insatserna omfattar stöd till ett 
nutritionsinstitut, program för aidsinfor
mation, familjeplanering och distrikts
hälsovård. 

Skog och miljö 

Inom skogs- och miljöområdet ges bl.a. 
stöd till olika markvårdsprogram. Ett 
framgångsrikt markvårdsprogram pågår i 
distriktet Arurneri, ett område som är 
relativt hårt drabbat av jorderosion. Med 
enkel teknik arbetar bybefolkningen i nära 
kontakt med ett rådgivningsteam med 
terrassering av jordbruksmark, trädplante
ring, kompostering m.m. Ett annat mark
vårdsprogram pågår i distriktet Babati. 
Syftet är att förbättra brukningsmetoder 
och minska jorderosionen i ett område 
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som fortfarande är relativt bördigt, men 
som har en kraftig befolkningsökning. 

Regionalt samarbete 

Från anslaget för regionala insatser i södra 
Afrika pågår två projekt. Det ena gäller 
upprustning av hamnen i Dar es Salaam 
och det andra upprustning av Tazarajäm
vägen mellan Dar es Salaam och Lusaka. 

Skuldlättnader 

Utanför landramen har Sverige under 
budgetåret bidragit med 60 miljoner kro
nor till att underlätta Tanzanias betalning
ar på lån från Världsbanken. Det handlar 
om tidigare lån till marknadsmässig ränta 
och som i dag är mycket betungande för 
Tanzania. Sverige har vidare skrivit av 
delar av Tanzanias bilaterala skuld till 
Sverige, som härrör sig från exportkredi
ter. 

Demokrati 

Att öka information om lagar och medbor
gerliga rättigheter är viktigt för att främja 
demokratin i ett fattigt land. Med medel 
från demokratianslaget deltar Sverige i ett 
större projekt på lagstiftningsornrådet i 
samarbete med Världsbanken och andra 
givare. Sverige finansierar bl.a. samman
ställning av Tanzanias lagar i en lagbok 
Detta gjordes senast 1965. En annan insats 
gäller stöd till en medborgarrättsorganisa
tion för att informera den tanzaniska all
mänheten om sina rättigheter och skyldig
heter på olika områden. 

Bistånd genom enskilda 
organisationer 
Många enskilda organisationer är sedan 
lång tid tillbaka verksamma i Tanzania 
inom bl.a. hälsovård, undervisning och 
landsbygdsutveckling. Svenska Kyrkans 
Mission och Pingstmissionens u-lands-
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Tazara-järnvägen mellan Mbeya och Dar Es Salaam. Eftersom inte järnvägen är byggd efter samma stan
dard hela vägen, måste resenärer och gods lastas om när rälsen byter bredd. Foto: Mats Wirström. 

hjälp driver sjukhus på flera håll i Tanza
nia. Genom Svensk Volontärsamverkan 
arbetar volontärer främst inom undervis
ning och hälsovård. Handikapprörelsens 
biståndsstiftelse, SHIA, stöder handikap
pades möjligheter till yrkesutbildning. 

Bistånd genom Swedecorp 

Swedecorp har under 1992/93 givit stöd 
till en småföretagarorganisation, SIDO, 
(Small Industries Development Coopera
tion), genom bidrag till två lånefonder, en 
riktad till kvinnliga entreprenörer och en 
till industriell verksamhet på landsbygden. 
Swedecorp finansierar vidare kompetens
utveckling för företagare i produktivitets
höjande syfte. 

Swedfund Intemational AB har en in
vesteringsportfölj i Tanzania på sju sam
riskföretag, vilket är mer än i något annat 
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land. Portföljen inkluderar bl.a. en cement
fabrik. Samtliga utom ett redovisar vinst. 

Bistånd genom Sarec 

Sarec har ett omfattande bilateralt forsk
ningssamarbete med Tanzania. Sarec:s 
stöd till forskning är inriktat på kapacitets
uppbyggnad. De flesta insatser omfattar 
institutionssamarbete med svenska institu
tioner inom främst forskning kring HIV I 
aids, reproduktiv hälsa, marinekologi och 
miljö. Tanzanias inhemska resurser för 
forskning är mycket små. 

Bistånd genom BITS 

Under budgetåret deltog 56 tanzanier i 
BITS internationella kurser. 



Uganda 
Trots ekonomiska framsteg och fredliga förhållanden har Uganda ännu inte 
återh.ämtat sig efter åren av terror och nationellt sönderfall. Under 1993 har 
regeringen genomfört en omfattande demobilisering av soldater. Målet med 
det svenska biståndet är att stödja landets återhämtning bl.a. genom stöd till 
ekonomisk reformpolitik och uppbyggandet av social infrastruktur. 
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Ekonomi, politik och 
samhälle 

Alltsedan National Resistance Movement 
(NRM) med president Museveni i spetsen 
tog över makten i Uganda 1986 har en 
långsam stabilisering av det politiska läget 
skett. Uganda är alltjämt i praktiken en 
enpartistat men i regeringen ingår företrä
dare för flera av de tidigare politiska parti
erna. Politiska partier existerar således 
men partipolitisk verksamhet är inte tillå
ten, vilket dock inte hindrar att partiåsikter 
framförs i press och andra media och att 
den politiska debatten är förhållandevis 
öppen och fri. 

Ett förslag till ny konstitution har utar
betats. Detta kommer att diskuteras och 
stadfästas av en konstitutionsförsamling 
utsedd i allmänna val senare under hösten. 
Frågan om flerpartisystem kontra nuva
rande system är liksom frågan om allmän
na fria val högaktuell. President Museveni 
har hittills kunna övertyga omvärlden om 
att tiden ännu inte mogen för att åter tillåta 
politiska partier men frågan är hur länge 
givarna är beredda att acceptera ett fortsatt 
enparti.styre. 

Den ugandiska ekonomin befann sig i 
ett katastrofläge när NRM kom till makten 
med en helt sönderslagen samhällsord
ning och infrastruktur. Allteftersom säker
hetsläget i hela landet förbättrats har en 
långsam återuppbyggnad skett på många 
områden. Investeringar bl.a. inom de soci
ala sektorerna har medfört att man idag 
har en bräcklig men fungerande samhälls
struktur. Behoven är emellertid fortsatt 
stora på alla områden och utländskt bi
stånd en förutsättning för att den positiva 
utvecklingen skall fortgå. 

Relationerna till Världsbanken och Il\.1F 
liksom till övriga givarsamfundet är i dag 
mycket goda. 

Den svaga betalningsbalansen är ett 
problem. Exporten är liten och koncentre
rad till ett fåtal produkter med kaffe som 
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Bistånd 
Offentligt nettobistånd/person 
1991, USD 

Totalt (1991 ............ ... .. ........... .... 464 ,0 

Sverige (1992/93) ............. .... 26,0 

Bistånd från Sverige, utbetalningar 
1992/93, mkr 

SIDA total ............... ... ... .... ............. 112,3 

BITS ................................................... 1,3 

Sarec ................................................. 4,6 

Swedecorp .................................... .. .. 1,0 

Summa 118,2 

dominerande vara. I takt med att en diver
sifiering av exporten sker och att antalet 
turister ökar kan en långsam förbättring av 
betalningsbalansen förväntas. 

Mänskliga rättigheter, 
demokrati 

Sedan stridigheter upphört mellan militä
ren och upprorsmakare i de norra delarna 
av Uganda, har läget beträffande mänskli
ga rättigheter förbättrats. Fortfarande före
kommer emellertid övergrepp från militä
rens och myndigheternas sida. Anled
ningen torde numera i många fall bero på 
bristande kompetens och utbildning inom 
rättsväsendet och polisen. Flera bistånds
givare inklusive Sverige lämnar stöd åt 
olika aktiviteter avsedda att främja de 
mänskliga rättigheterna. 

I fokus för det politiska livet står en om
arbetning av landets konstitutioner. En 
fråga i detta sammanhang är huruvida 
partipolitiska verksamheter skall tillåtas, 
vilket för närvarande inte är fallet. 
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Militärutgifter, hotbild 
och väpnade konflikter 

Inemot en fjärdedel av statsbudgeten 
1992/93 avsåg militärutgifter, ett förhål
lande som kritiserats av biståndsgivarna, 
som ansåg att vare sig externa eller interna 
hot kunde motivera utgifter för en arme i 
storleksordningen 100 000 man. En avse
värd nedskärning av de militära utgifterna 
har skett i årets budget samtidigt som ett 
demobiliseringsprogram inletts med gi
varstöd. Under en tvåårsperiod kommer 

Bistånd genom SIDA, mkr 

Disponibelt 1992/93 1993/94 

Anslag 110,0 85,0 

Ingående reservation 39,1 72,4 

Summa 149,1 157,4 

Fördelning Utbetalt Planerat 
1992/93 1993/94 

Vatten/sanitet 28,0 38,7 

Hälsovård 13,3 27,5 

Kooperativ verksamhet 22,3 15,0 

Demobilisering 10,0 10,0 

Kraftverk 3,1 5,5 

Övrigt 10,0 

Summa 76,7 106,7 

Utgående reservation 61,3 

Utom landramen 

Betalningsbalansstöd 65,5 

Miljö 2,3 3,0 

Demokrati, mänskliga 

rättigheter 0,2 5,0 

Enskilda organisationer 16, 1 16,0 

Övrigt 3,9 1,0 

Summa 88,0 25,0 

Totalt SIDA 164,7 

• Beslut om betalningsbalansstöd planeras 
i början av år 1994. 
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således armen att minskas till hälften och 
därigenom frigörs resurser i statsbudgeten 
för andra trängande ändamål. 

Sveriges bistånd 

De huvudsakliga målen för biståndet till 
Uganda är att stödja landets återhämtning 
genom stöd till ekonomisk reformpolitik 
och uppbyggande av social infrastruktur 
samt att bidra till ett stärkande av respek
ten för de mänskliga rättigheterna och pro
cessen mot ökad demokrati. 

Utvecklingssamarbetet bedrivs i hu
vudsak genom SIDA Under budgetåret 
1992/93 utbetalades närmare 77 miljoner 
kronor inom den av riksdagen fastställda 
landramen. Därutöver lämnades 50 miljo
ner kronor i stöd till skuldlättnadsåtgärder 
och 22 miljoner kronor för övriga insatser 
utanför landramen bl.a. inom området 
mänskliga rättigheter. Bistånd lämnas hu
vudsakligen genom samfinansiering med 
multilaterala givare såsom FN:s barnfond 
(UNICEF) och Världsbanken. 

Vid överläggningar i oktober 1993 
skrevs ett ettårigt samarbetsavtal. Viktiga 
samtalspunkter var den fortsatta demo
kratiprocessen, landets ekonomiska re
formpolitik och den sociala situationen. 

Hälsovård 

Bistånd om 45 miljoner kronor har lämnats 
för hälsovård under en tvåårsperiod. 
Genom UNICEF har svenskt stöd gått till 
vaccinationsprogram och för insatser mot 
HN I aids. Medel har använts till under
håll av vårdmottagningar. Bistånd har 
även använts till att stödja UNICEF-pro
gram för vatten- och sanitetsprogram. 

Demobilisering av soldater 

Ugandas regering har under 1993 genom
fört en omfattande demobilisering av sol
dater. För att underlätta dessa soldaters 
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AIDS-sjuk på Kitagata sjukhuset - ett sjukhus utan vatten och medicin. Sveriges bistånd genom UNICEF 
har gått till vaccinationsprogram och insatser mot RIV/AIDS. Foto: Peter Knopp, Bazaar. 

återinträde i ett civilt yrkesliv har bistånd 
lämnats till ett av Världsbanken givarsam
ordnat program. Många av dessa soldater 
rekryterades som unga tonåringar i mitten 
av 80-talet. 

Kooperation 

Stöd till den kooperativa verksamheten i 
Uganda har lämnats genom Swedish 
Cooperative Centre och innefattat bank
väsende, bilverkstad och jordbruk. Ett 
avslutande stöd kommer att lämnas under 
1994-95. 

Mänskliga rättigheter 

Stöd har utgått till Ugandas motsvarighet 
till justitiekanslersämbete. Ämbetet gran-
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skar anklagelser om korruption och har i 
uppgift att utreda påstående om brott mot 
de mänskliga rättigheterna. Bidrag har 
lämnats till der;- kommission som arbetat 
fram ett förslag till ny författning. Vidare 
har stöd givits till oberoende grupper, som 
bevakar mänskliga rättigheter i Uganda. 

Bistånd genom BITS 
BITS har i samverkan med SIDA lämnat 
en principutfästelse om u-kredit för finan
sering av ett vattenkraftprojekt vid Owen 
Falls. Anbud prövas under hösten 1993 
och kan leda till att en förmånlig kredit 
lämnas om cirka 60 miljoner kronor. 

Det sammanlagda biståndet till Uganda 
uppgick under budgetåret 1992/93 till 
161,6 miljoner kronor. 



Zambia 
Zambia tillhör ett av världens mest skuldtyngda länder. Fallande kopparpriser 
har försvårat landets situation. Fortsatta reformer och diversifiering av ekonomin 
är avgörande för att Zambia skall kunna ta sig ur den ekonomiska krisen. Det 
svenska biståndet har bidragit till att Zambia är självförsörjande på utsäde av de 
viktigaste livsmedelsgrödorna. I samband med den svåra torkan 1992 bidrog 
Sverige med inköp och transport av majs. 
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Andel läskunniga 

män. 

kvinnor .. .. ... 

''' ' .......... 81% (1990) 

" """"""""""'65% (1990) 

Förväntad medellivslängd vid födseln 

män ........................... .. ........................... 47 år (1991) 

kvinnor.. . ..................................... 50 år (1991) 

Dödlighet, barn under 5 år.. . 20% (1992) 

BNl/invånare.. . .. 290 USD (1992) 

Totalt bistånd, andel av BNI .. .. .. 28% (1992) 

Skuldtjänstkvot.. . ................. 29% (1992) 

--1---+--- Industri 8% 

--+---Tjänste och 
service 54% 
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Ekonomi, politik och 
samhälle 

Efter 18 års enpartistyre under president 
Kenneth Kaunda genomfördes fria presi
dent- och parlamentsval i oktober 1991. 
V alen resulterade i en jordskredsseger för 
oppositionspartiet MMD och dess ledare 
Frederick Chiluba. Ett år senare ägde kom
munalval rum och även i dessa fick MMD 
stor majoritet. 

Zambias ekonomi är mycket beroende 
av inkomsterna från kopparutvinningen. 
Cirka 85 % av landets exportinkomster och 
ca 15 % av BNP kommer från koppar. Be
roendet av kopparinkomster har bidragit 
till att Zambia hamnat i en djup ekonomisk 
kris eftersom världsmarknadspriset på 
koppar har sjunkit drastiskt sedan mitten 
av 1970-talet. Zambia betraktas nu som ett 
låginkomstland. BNP per capita har sjunkit 
under hela 1980-talet och uppskattades år 
1992 uppgå till 290 US dollar. Den ekono
miska situationen förvärras av att Zambia 
är ett av världens mest skuldtyngda län
der. En stor del av skulden är till multilate
rala institutioner. 

För att vända den negativa ekonomiska 
utvecklingen inledde Zambia år 1990 ett 
ekonomiskt reformprogram med stöd av 
Internationella valutafonden och Världs
banken. De ekonomiska reformerna har 
intensifierats under den nya regeringen. 
Ekonomin som tidigare hämmades av stat
lig inblandning och regleringar har i allt 
väsentligt liberaliserats. Bland annat har 
priserna på alla varor släppts fria, kostsam
ma subventioner på majs och gödningsme
del tagits bort och en enhetlig marknadsbe
stämd växelkurs införts. 
Reformprogrammet omfattar vidare bl.a. 
privatisering av statliga företag och ratio
nalisering av statsförvaltningen. Det mak
rokonomiska resultatet av reformerna har 
hittills varit blandat. 

Under 1970- och 1980-talen pekade flera 
sociala indikatorer, såsom förväntad livs-
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Bistånd 
Offentligt nettobistånd/person 1991 

Totalt (1991) ....... .. .................. ......... 106,5 

Sverige, (1991) ............ .. .... .... ... ... .. ... 10,8 

Bistånd från Sverige, utbetalningar 
1992/93, mkr 

SIDA total ... ......... ... ....... ... ........ ...... .. 390,2 

BITS ........ ... .... ........ ... ....... ........ ......... ... 2,2 

Sarec .. ................ ... .. ........ ... ........ ......... 2,2 

Swedecorp .... ...... ............ ... ... ... ........... 3,9 

Summa 398,5 

längd, barnadödlighet och andel barn i 
lågstadieskolor, på att situationen var bätt
re i Zambia än i många andra fattiga län
der~ Den sociala servicen har emellertid 
försämrats till följd av den ekonomiska 
krisen och urholkningen av statens finan
ser. Vidare har den ekonomiska avregle
ringen oundvikligen drabbat utsatta grup
per, främst i städerna, bl.a. genom höjda 
livsmedelspriser och transporttaxor. Sam
tidigt har den förändrade ekonomiska po
litiken gynnat folk på landsbygden. Ett 
särskilt socialt åtgärdsprogram har också 
tagits fram. Förbättringarna av den sociala 
servicen går dock alltför långsamt. 

Fortsatta reformer och stabilisering av 
den zambiska ekonomin är avgörande för 
att Zambia skall kunna ta sig ur den eko
nomiska krisen. För att klara detta kom
mer Zambia att fortsätta vara i behov av 
omfattande bistånd och skuldavskrivning
ar. 
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Mänskliga rättigheter 
och demokrati 

Genom de fria valen hösten 1991 återinför
des ett demokratiskt styrelseskick i Zam
bia. Samtidigt är den nyvunna demokratin 
bräcklig. Rykten om en planerad stats
kupp ledde till att president Chiluba inför
de undantagstillstånd under ett par måna
der våren 1993. En reell opposition till det 
regerande partiet MMD har saknats, men 
under det senaste året har MMD präglats 
av intern splittring, vilket lett till att vissa 
ledande MMD-politiker lämnat partiet för 
att bilda ett eget parti. 

Situationen vad gäller mänskliga rättig
heter är relativt god. Flera organisationer 
som arbetar med mänskliga rättigheter och 
demokrati verkar fritt inom landet. Yttran
defriheten, som även tidigare var förhål
landevis omfattande, har ytterligare för
stärkts och mediadebatten är betydligt 
friare i dag än tidigare. 

Regeringen har samtidigt haft svårt att 
helt släppa kontrollen över media. Ett an
nat område som behöver stärkas är kvin
nornas rättigheter och rättssäkerhet. 

Militärutgifter, hotbild 
och väpnade konflikter 

Militäruppgifterna uppgår till ca 3,2 % av 
BNP. Men tack vare de positiva föränd
ringarna i regionen har den zambiska re
geringen aviserat att militärutgifterna skall 
minskas. 

Trots att det allt sedan självständighe
ten pågått väpnade konflikter i flera av 
grannländerna, har Zambia aldrig självt 
deltagit i dessa. Däremot har en generös 
flyktingpolitik förts. 
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Biståndet • givare och 
administration 

Under 19<:12 utgjordes 28 % av bruttonatio
nalinkomsten av bistånd. Sverige tillhör de 
stora bilaterala givarna och svarar för ca 10 
% av det samlade biståndet till Zambia. 
Andra stora biståndsgivare är USA, Japan, 
Italien, Västtyskland och EG. 

Effektiviteten i biståndet påverkas i hög 
grad av den zambiska statsförvaltningens 
svaga kapacitet. Förvaltningen känneteck
nas av övertalighet, låga löner och låg ut
bildningnivå. Den planerade reformering
en av statsförvaltningen är därför viktig 
för att förbättra genomförandet och där
med resultaten av biståndsinsatserna. De 
pågående ekonomiska reformerna i Zam
bia ökar också förutsättningarna för ett 
effektivt bistånd. 

Sveriges bistånd 

Huvuddelen av det svenska biståndet till 
Zambia kanaliseras genom SIDA, men 
även Swedecorp och i viss mån Sarec och 
BITS samarbetar med Zambia. Det över
gripande målet för biståndet till Zambia är 
en varaktig förbättring av befolkningens 
levnadsförhållanden genom stöd för eko
nomiska reformer, demokratisering och 
sociala insatser. Totalt utbetalades under 
1992/93 398,5 miljoner kronor. 

Biståndet genom SIDA 

Det svenska biståndssamarbetet genom 
SIDA inleddes 1965. Det pågående bistån
det genom SIDA regleras i ett ettårigt avtal 
för kalenderåret 1993. Biståndet lämnas i 
form av direkt och indirekt stöd till det 
ekonomiska reformprogrammet. Landra
men för budgetåret 1992/93 var 275 miljo
ner kronor och är 255 miljoner kronor för 
1993/94. Till detta tillkom bl.a. katastrof
bistånd, regionala insatser och bistånd ge-
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Det svenska biståndet till jordbruksforskning och utsäde har inneburit att Zambia nu är självförsörjande på 
de viktigaste livsmedelsgrödorna. Foto: Bror Karlsson, Bazaar. 

nom enskilda organisationer. Huvudsek
torerna för biståndssamarbetet är jord
bruk, undervisning och hälsovård. 

Jordbruk 

Utvecklingen av jordbruket är av stor be
tydelse för den ekonomiska utvecklingen i 
Zambia. Det svenska biståndet till jord
bruksforskning och utsäde har inneburit 
att Zambia nu är självförsörjande på hög
kvalitativt utsäde av de viktigaste livs
medelsgrödorna. Ett integrerat mark
vårdsprogram som omfattar markvård, 
trädplantering och utbildning av småbön
der har givit goda resultat. Ytterligare kon
centration av insatserna har uppnåtts ge
nom att vissa program avslutades under 
budgetåret. 
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Hälsovård 

Svenskt stöd ges bl.a. till ett basläkeme
delsprogram, till kapacitetsuppbyggnad 
inom hälsoförvaltningen och till ett aids
program. Genom basläkemedelsprogram
met förses 600 av landets ca 1000 hälsocen
traler med basläkemedel och personalen 
har utbildats. Nederländerna täcker beho
vet för de övriga hälsocentralerna. 

Undervisning 

En stor del av stödet till undervisning går 
till produktion och distribution av läro
böcker till elever på lågstadiet. Vidare 
finansierar SIDA ett program, Selfhelp 
Action Plan for Primary Education, som 
visat sig mycket framgångsrikt. Program
met syftar till att aktivera lärare att för-
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bättra undervisningsmetoder och lärome
del, att stimulera praktisk undervisning i 
skolorna samt att öka skolornas möjlighe
ter till självförsörjning. 

Betalningsbalansstöd 

Betalningsbalansstödet syftar till att un
derlätta övergången till marknadsekono
mi, genom att landet tillförs nödvändig 
utländsk valuta. Stödet ges dels i form av 
importstöd, som fördelas genom ett mark-

Bistånd genom SIDA, mkr 

Disponibelt 1992/93 1993/94 

Anslag 275,0 255,0 

Ingående reservation 20,2 61,3 

Summa 295,2 316,3 

Fördelning Utbetalt Planerat 
1992/93 1993/94 

Jordbruk 63,1 50,0 

Hälsovård 32,4 40,0 

Undervisning 43,8 20,0 

Importstöd/skuldlättnad 67,1 140,0 

Personal- och konsultfond 10,6 16,0 

Torkrelaterade insatser 16,7 

Driftledningscentral 5,0 

Övrigt 0,2 

Summa 233,9 271,0 

Utgående reservation 61,3 

Utom landramen 

Betalningsbalansstöd 74,4 

Katastrofbistånd 37,2 

Demokrati, mänskliga 

rättigheter 1,5 4,0 

Regionalt samarbete 31,3 35,7 

Enskilda organisationer 8,8 

Övrigt 3,1 

Summa 156,3 39,7 

Totalt SIDA 390,2 310,7 

* Beslut om betalningsbalansstöd beräknas att 
tas i januari 1994. 
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nadsbaserat valutafördelningssystem, dels 
i form av skuldlättnader. Det svenska im
portstödet har främst använts för import 
av insatsvaror och maskiner till industrin 
och jordbruket, olja, mediciner och trans
portfordon. 

Personal· och konsultfond 

Kunskapsöverföring är ett viktigt led i att 
stärka den zambiska förvaltningens förmå
ga att utforma och genomföra den ekono
miska politiken. Personal- och konsultfon
den används främst för att förbättra kapa
citeten hos centrala institutioner. Bland 
insatserna kan nämnas det svenska stödet 
till datorisering av den zambiska central
banken och makroekonomisk rådgivning 
till finansministeriet. 

Demokratibistånd 

Ett intressant samarbete har inletts inom 
ramen för demokratibiståndet. Stöd läm
nas bl.a. till utbildning i mänskliga rättig
heter för poliser och fängelsepersonal, val
övervakning, valinformation på lokala 
språk samt till uppbyggande av fria folk
rörelser och demokratiska organisationer. 

Katastrofbistånd 

I samband med den svåra torkan under 
1992 har Sverige bidragit med 112 miljoner 
kronor främst för inköp och transport av 
majs till Zambia. Tack vare snabbt hand
lande från zambiska regeringen och omfat
tande insatser från givarna kunde utbredd 
svält undvikas. 

Regionala insatser 

Genom anslaget för regionalt samarbete i 
södra Afrika finansieras bl.a. infrastruktur
satsningar inom energi och längs Tazara
jämvägen mellan Lusaka och Dar es 
Salaam. 



Bistånd genom enskilda 
organisationer 
Ett mindre antal enskilda organisationer 
har verksamhet i Zambia. Den största är 
SCC/Utan Gränser, som stöder den zam
biska kooperationen. 

Bistånd genom Swedecorp 
Genom Swedecorp lämnas bl.a. stöd till ett 
program för utveckling av små och medel
stora företag. Programmet, som omfattar 
19 företag, syftar till att öka de zambiska 
företagens konkurrenskraft genom samar
bete med svenska företag i samma branch. 
Programmet har givit goda resultat. 

Swedfund Intemational AB är delägare 
i ZAMSEED, ett samriskföretag som pro
ducerar och distribuerar utsäde till zam
biska bönder. 

Bistånd genom Sarec 
Zambia tillhör inte de länder som Sarec 
har bilateralt forskningssamarbete med. 
Via en multilateral organisation stöder 
emellertid Sarec jordbruks- och skogs
forskning i Zambia. Sarec stöder även ett 
internationellt forskningsprogram om aids 
där Zambia ingår. 

Bistånd genom BITS 
Under budgetåret deltog 26 zambier i kur
ser anordnade av BITS. 

Övrigt 

Svenska Institutet arrangerade under bud
getåret studiebesök i Sverige för zambiska 
parlamentariker och den zambiska lokal
valskommissionen för studier av Sveriges 
riksdag och svenskt valsystem. 
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Zimbabwe 
Goda regn har under året möjliggjort en återhämtning efter fårra årets svåra torka. 
Optimistiska bedömare tror på en blygsam tillväxt under 1993. Sveriges bistånd 
omfattar bland annat landets vaccinationsprogram som startades 1982. Målet är att 
vaccinera alla barn under fem år mot de vanligaste barnsjukdomarna. Det svenska 
stödet bidrog även till genomforandet av 1992 års folkräkning . 
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Totalt bistånd, andel av BNI ...... ...... 6,2% 

Skuldtjänstkvot ... .... 32% (1992) 

Andel av arbetskraft 

-+----..--- Industri 6% 

--+---Tjänste och 
service 30% 

---"'<-r---Jordbruk 64% 
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Ekonomi, politik och 
samhälle 

Svår torka under 1991 - 1992 tvingade re
geringen i Zimbabwe att importera stora 
mängder livsmedel vilket spädde på bud
getunderskottet och urholkade betalnings
balansen. I slutet av 1992 var den ekono
miska situationen krisartad; BNP föll med 
8 % och produktionen inom jordbrukssek
torn gick ned med ca 35 % under året. Hög 
inflation och ett högt ränteläge höll tillbaka 
investeringsviljan inom näringslivet. Goda 
regn under perioden november-april 
1992 - 93 möjliggjorde emellertid en åter
hämtning inom jordbrukssektorn som i 
sin tur bidragit till en viss förbättring av 
ekonomin. Inflationen har minskat och 
ränteläget sänkts. Optimistiska bedömare 
tror på en blygsam tillväxt under 1993. 
Zimbabwes ekonomi baseras huvudsakli
gen på jordbruk, gruv- och tillverkningsin
dustri. Infrastrukturen, som är väl ut
byggd, får anses vara en av de bästa bland 
länderna söder om Sahara. 

År 1991 inledde regeringen ett femårigt 
ekonomiskt reformprogram som utarbe
tats i nära samarbete med Världsbanken. 
Bland annat avskaffas successivt prisregle
ringama, växelkursen justeras och valuta
systemet liberaliseras. Vidare inleddes en 
effektivisering av den offentliga sektorn. 
Dock har höjda priser och avgifter drabbat 
den fattigare delen av befolkningen myck
et hårt. 

Det största ekonomiska och politiska 
problemet är den mycket höga och stän
digt ökande arbetslösheten, som idag upp
skattas till minst 40 %. Näringslivet, jord
brukssektorn och den offentliga sektorn 
kan inte inom en rimlig tid, med bibehål
len balans i statsfinanserna, expandera i 
sådan takt att den snabbt växande befolk
ningen kan erbjudas sysselsättning och 
löner så att levnadsstandarden kan höjas. 
Arbetslösheten påverkar redan den inri
kespolitiska situationen. Den viktiga frå-
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Bistånd 
Offentligt nettobistånd/person 1991, 
USD 

Totalt (1991) .... .... ............ .... ............. 38,3 

Sverige ......... .. ........ ... .. ............ ... .. ....... 3,5 

Bistånd från Sverige, utbetalningar 
1992/93, mkr 

SIDA total ................. ... ........ ... ........ . 378,5 

BITS ................................ ........... ....... 32,0 

Sarec ................ .. ......... .. ............. ....... 10,0 

Swedecorp (inklusive Swedfund) ........ 5,5 

Summa 426,0 

gan om expropriering av privatägd jord
bruksmark - som nu huvudsakligen ägs av 
vita - för omfördelning till småbönder, är 
således högaktuell och kan förväntas så 
förbli fram till de planerade parlaments
och presidentvalen våren 1995. Det stats
bärande partiet Zanu (PF) har för närva
rande 147 av de 150 platserna i parlamen
tet. Valdeltagandet vid fyllnadsvalen 
under 1992/93 har varit mycket lågt. Den 
politiska oppositionen är svag men försök 
görs till samling inför de kommande va
len. 

Zimbabwe har en central och stark ställ
ning i regionen. Förhållandet till Sydafrika 
omprövas i takt med att den politiska situ
ationen där förändras. President Mugabe 
har bidragit i fredsansträngningama i flera 
av grannländerna. 

Mänskliga rättigheter, 
demokrati. 

Rättssäkerheten är tillfredsställande även 
om enskilda fall av övergrepp förekom
mer. Flera frispråkiga oppositionstidning
ar ges ut, och i etermedierna förekommer 
utfrågningar och debattprogram i olika 



BILATERALT UTVECKLINGSSAMARBETE 

funnen. Dödsstraff utdöms för mord och 
landsförräderi men har inte verkställts 
sedan 1988. Frågan om dödsstraffet är un
der debatt. Många zimbabwier, bl.a. lant
arbetare på storjordbruk.en saknar kom
munal rösträtt. Kvinnan är enligt lag 
jämställd med mannen men utsätts ofta i 
praktiken för diskriminering. Organisatio
ner för mänskliga rättigheter tillåts verka 
fritt. Zimbabwe är en flerpartistat, med ca 
10 politiska partier. 

Militärutgifter, hotbild 
och väpnade konflikter 

I budgeten för 1993/94 presenterades en 
nominell ökning av försvarsutgiftema 
med 14 %, trots att Zimbabwes trupp i 
M0<;:ambique kunnat dras tillbaka. Ök
ningen motiveras främst av att tidigare 
ingångna långsiktiga leveransavtal blivit 
dyrare på grund av den kraftiga nedskriv
ningen av zimbabwedollarn under senare 
år. Försvarsbudgeten utgör därmed ca 13 
% av statens löpande utgifter. 

Biståndet · givare och 
administration 

Storbritannien är den största bilaterala 
givaren i absoluta tal. Därefter följer Tysk
land, Japan och Sverige. De stora multila
terala givarna är EG, Världsbanken och 
Afrikanska utvecklingsbanken. Zimbabwe 
har en väl fungerande statsapparat med 
förhållandevis välutbildade tjänstemän. 
Kapaciteten att ta emot biståndet är god, 
kanske delvis på grund av att det endast 
utgör en begränsad del av statsbudgeten, 
ca6%. 

Sveriges bistånd 

Att bidra till ekonomisk och social utjäm
ning har sedan självständigheten 1980 
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varit målet med biståndet till Zimbabwe. 
Tillväxtmålet har fått ökad betydelse se
dan Zimbabwe, i nära samarbete med 
Världsbanken, inledde sitt ekonomiska 
reformprogram i riktning mot marknads
ekonomi 1991. 

Biståndet genom SIDA dominerar, men 
även BITS, Sarec och Swedecorp samarbe
tar med Zimbabwe. Totalt betalades 396,8 
miljoner kronor ut 1992/93. Ett antal 
svenska enskilda organisationer verkar i 
landet. 

Biståndet genom SIDA 
De senaste överläggningarna ägde rum i 

juni 1992 då bl.a. ett samarbetsavtal för 
1992/93-1993/94 undertecknades. Bistån
det är koncentrerat till hälsa, undervis
ning, förvaltning och transporter. Utbetal
ningstakten är hög. 

Hälsovård 

Syftet med stödet är att bidra till att för
bättra hälsan för eftersatta och fattiga på 
landsbygden, med särskild inriktning på 
kvinnor och barn. SIDA stöder bl.a. Zim
babwes vaccinationsprogram som inled
des 1982. Målet är att alla barn under fem 
år i landet skall vaccineras mot de sex van
ligaste barnsjukdomarna. SIDA har stött 
programmet sedan starten med nästan allt 
vaccin, en större del av transportflottan 
och hela utrustningen, som levererats av 
Electrolux. Till programmet som når mer 
än 80 % av barnen, har hittills avsatts 60 
miljon kr. I stödet ingår även bl.a. insatser 
för sexuell och reproduktiv hälsa samt om
givningshygien. 

Undervisning 

Målet är att uppnå grundläggande utbild
ning till alla och förbättrad kvalitet på un
dervisningen, bl.a. genom fler kvalificera
de lärare på landsbygden. Medlen är bl.a. 
upprustning av skolor, byggande av bostä-
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Odling i Masase i södra Zimbabwe, ett projekt för hjälp till självhjälp där kvinnorna har en framträdande 
roll. Foto: David Dahmen, Bazaar. 

der för lärare och bidrag till produktion 
och distribution av läromedel till skolor på 
landsbygden. Antalet delinsatser kommer 
att minskas. 

Förvaltning 

Programmet ger stöd till uppbyggnad av 
hållbar kapacitet för administrativa och 
ekonomiska reformprogram som pågår på 
statlig och kommunal nivå. Den offentliga 
och privata förvaltningen har nämligen 
vuxit kraftigt sedan självständigheten. Stö
det har även bidragit till genomförandet 
av 1992 års folkräkning. 

Transporter 

Stödet omfattar byggande, upprustning 
och underhåll av lågkostnadsvägar på 
landsbygden. Det omfattar även tekniskt 
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bistånd till övergripande och strategiska 
områden som kunskapsutveckling, institu
tionsförstärkning och miljö. 

Importstöd 

Stödet ges i syfte att stödja det ekonomiska 
reformprogrammet i riktning mot mark
nadsekonomi genom att landet tillförs ut
ländsk valuta. Villkoret för stödet är att 
Zimbabwe följer den politik som anges i 
det ekonomiska reformprogrammet. Stö
det ges till det marknadsbaserade systemet 
för valutafördelning, OGIL. Systemet an
vänds av den privata sektorn och i något 
enstaka fall av statliga verk Den klara för
bättringen i utbetalningsgrad jämfört med 
1991/92 beror främst på att OGIL nu fung
erar och att utbetalningar av importstödet 
därför kommit igång. 
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Övrigt 

Personal- och konsultfonden är av begrän
sad omfattning. Den används för utbild
ning och seminarier inom statsförvaltning
en samt studier och utredningar inom den 
privata och statliga sektorn. Studierna rör 
bl. a. förslag till liberalisering av jordbruks
priser och marknadsföring. 

Från anslagsposten särskilda program 

Bistånd genom SIDA, mkr 

Disponibelt 1992/93 1993/94 

Anslag 220,0 195,0 

Ingående reservation 51,3 29,4 

Summa 271,3 224,4 

Fördelning Utbetalt Planerat 
1992/93 1993/94 

Undervisning 72,8 40,0 

Hälsovård 29,9 30,0 

Förvaltning 30,8 30,0 

Transport 28,1 25,0 

Importstöd 66,5 65,0 

Katastrofinsats 10,0 

PK-fond 3,7 5,0 

Summa 241,8 165,0 

Utgående reservation 29,4 

Utom landramen 

Betalningsbalansstöd 79,8 • 

Katastrofbistånd 22,3 

Demokrati, mänskliga 

rättigheter 0,2 2,0 

Regionala insatser 2,7 

Enskilda organisationer 23,5 

Miljö 0,9 0,5 

Särskilda program 7,3 

Summa 136,7 52,5 

Totalt SIDA 378,5 217,5 

* Beslut om betalningsbalansstöd planeras 
i början av år 1994. 
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utbetalas 7,3 miljoner kronor, varav den 
största delen går till UNICEF:s utbild
ningsinsatser om aids. 

Bistånd genom enskilda 
organisationer 
I Zimbabwe verkar omkring 20 svenska 
enskilda organisationer, bl. a. Afrikagrup
perna och Lutherhjälpen. Sammanlagt 
betalades 22,3 miljoner kronor ut i projekt
bidrag under budgetåret. De flesta projekt 
rör naturbruk, undervisning eller hälso
vård. 

Katastrofbistånd 

Den största delen av katastrofbiståndet om 
22,3 miljoner kronor gick till tilläggskost 
för barn. Resten har gått till import av mat 
och stöd till mocambikiska flyktingar. 
Inom landramen omfördelades 10 miljoner 
kronor till insatser mot den svåra torkan 
1992. 

Betalningsbalansstöd 

Zimbabwe tilldelades betalningsbalans
stöd om 40 miljoner kronor för 1991 /92 
och 50 miljoner kronor för 1992/93 varav 
79,8 miljoner kronor betalades ut under 
budgetåret. 

Regionalt samarbete 

Zimbabwe får indirekt och direkt del av 
svenska bidrag till Southern African Deve
lopment Community, SADC, dels på 
transport- och teleområdet, dels genom 
upprustningen av den viktiga transport
leden genom Beira i Moc;ambique. 

Bistånd genom BITS 

Zimbabwe har hittills fått 538 miljoner kro
nor i u-krediter och därtill 188 miljoner 
kronor i gåvoelement. Krediterna har bl.a. 
gått till ett oljelagringsprojekt och ett drift-



ledningssystem. Under budgetåret bevilja
des en utvecklingskredit om 93 miljoner 
kronor och 28 miljoner kronor i gåvoele
ment till upprustning av ett värmekraft
verk. BITS fick tillsammans med Swede
corp 5 miljoner kronor extra för budgetåret 
i syfte att bygga upp ett bredare samarbete 
med Zimbabwe. BITS beslutade om insat
ser inom det tekniska samarbetet, bl.a. 
hantering av industriellt avfall och en plan 
för utveckling av ett flygtrafiksystem, om 
sammanlagt 12,2 miljoner kronor varav 1,9 
miljoner kronor betalades ut. 

Under 1992/93 deltog 30 zimbabwier i 
kurser i bl.a. vägunderhållning finansiera
de av BITS till en sammanlagd kostnad av 
2,1 miljoner kronor. 

Bistånd genom Swedecorp 

Swedecorp har under året finansierat en 
studie av den industriella miljösituationen 
i ett av de mest industrialiserade område
na i Zimbabwe och hjälpt till att ta fram 
utbildningsmaterial för företagare inom 
miljöområdet. Studien, som var en de för
sta i sitt slag i Zimbabwe, har bidragit till 
att intensifiera debatten om företagens 
miljöarbete. Representanter för Zim
babwes fondbörs besökte också Sverige. 

Myndigheten stöder vidare ILO:s, Inter
national Labour Organization, regionkon
tor i Harare och dess kurser i företagseko
nomi för småföretagare. Programmet, 
Improve Your Business, grundas på ett 
material som Sveriges Arbetsgivarefören
ing har tagit fram. Idag finns tre samägda 
företag Qoint ventures) i Zimbabwe, bl.a. 
Nitro Nobel Zimbabwe. Swedecorp betala
de ut ca 5,5 miljoner kronor inklusive utbe
talningar för utbildning och ledarskap via 
Swedfund. 

Bistånd genom Sarec 
Sarec har kontor i Harare för att kunna 
följa insatser i regionen. Den största delen 
av Sarec:s stöd lämnas till University of 
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Zimbabwes forskning inom ekologi, sexu
ellt överförda sjukdomar, bioteknologi, 
gruvindustri, biologi och arkeologi. Stöd 
till bibliotek ingår också. Myndigheten 
stöder även flera regionala nätverk där 
zimbabwiska forskare och institutioner 
ingår: energi, arkeologi och samhällsveten
skap. 



Demokratistöd till Sydafrika 

Alltsedan mitten av 1960-talet har Sverige 
gett omfattande bistånd i syfte att medver
ka till att apartheid avskaffas och demo
krati införs i Sydafrika. 

Detta, det s.k. humanitära biståndet till 
Sydafrika, har genom åren uppgått till 
runt 1,7 miljarder kronor, varav 197 miljo
ner kronor 1992/93. Biståndet har under 
de senaste åren utgjort en del av anslags
posten "Demokrati, mänskliga rättigheter 
och humanitärt bistånd" och har handlagts 
av SIDA. Det har i huvudsak kanaliserats 
genom svenska och internationella enskil
da organistioner. Cirka en tredjedel av bi
ståndet har lämnats direkt till ANC i Syd
afrika. 

Bistånd via enskilda 
organisationer 
Omkring två tredjedelar av stödet har läm
nats till svenska och internationella organi
sationer för samarbete med sydafrikanska 
grupper som motverkar apartheid. Bland 
de svenska organisationerna kan nämnas 
de större kyrkliga sammanslutningarna, 
fackföreningsrörelser, politiska partier, 
kvinnoorganisationer, kulturföreningar, 
utbildningsinstitutioner samt solidaritets
organisationer. Utanför Sverige har stöd 
bl.a. givits via FN:s fonder för södra Afri
ka, världskyrkorådet WCC, rättshjälpsor
ganisationen IDAF samt stipendieorgani
sationerna WUS och AET. 

Rättesnöret och den gemensamma strä
van har varit att ge individer och organisa
tioner, vars mänskliga rättigheter förvä
grats, stöd och möjlighet till fortsatt 
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verksamhet. Många av mottagarna har 
bekämpats av säkerhetstjänsten och myn
digheterna. För att skydda dessas säkerhet 
har biståndssamarbetet successivt tvingats 
till förändring. Således försökte apartheid
regimen vid flera tillfällen täppa till de 
legala kryphål som utnyttjades. Men som 
tydliga bevis på behoven och motstånds
kraften skapades ständigt alternativa sätt 
att, inom lagens råmärken, fortsätta bedri
va biståndsverksamheten. 

En betydande andel av biståndet har 
avsett utbildningsinsatser. Andra centrala 
ämnesområden har varit rättshjälp, kyrklig 
verksamhet, kulturaktiviteter, facklig verk
samhet samt sociala insatser i övrigt. 

Utformningen har nära anpassats till 
den politiska utvecklingen. De senaste 
årens förändrade situation i Sydafrika har 
medfört att prioritet i allt högre grad ges 
till insatser som främjar förhandlingspro
cessen, motverkar våldet, förstärker den 
demokratiska utvecklingen och säkerstäl
ler att de kommande valen genomförs på 
ett fritt och rättvist sätt. 

Stöd till ANC 

Fram till 1990 var det humanitära bistån
det till ANC inriktat på att bistå dess flyk
tingverksamhet i regionen. Bidragen an
vändes för att täcka flyktingars dagliga 
behov som mat, husrum etc. Dessutom 
bekostades viss projektverksamhet i flyk
tingläger i Tanzania och Zambia, bl.a. 
inom jordbruk och undervisning. Likaså 
finansierades ANC:s kontor i regionen. 

När ANC åter fick rätt att verka i Sydaf-
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F. W. de Klerk och Nelson Mandel vid utdelningen av Nobelpn'set i Oslo. En handskakning som visar resulta
tet av bl.a. Sveriges stöd till att avskaffa apartheid och införa demokrati i Sydafrika. 
Foto: Paal Hansen, Pressens Bild 

rika 1990, kvarstod viss flyktingverksarn
het under betydande tid. Dessutom upp
stod behov av att bidra till repatrieringen 
av sydafrikaner och att bidra i den svåra 
återetableringsprocessen. Det fortsatta stö
det grundades också på insikten att ANC:s 
fulla medverkan är en förutsättning för att 
en varaktig politisk lösning skall kunna 
skapas i Sydafrika. 

Därför har inom biståndsverksamheten 
under de senaste åren betydande vikt lagts 
vid att stödja ANC:s förhandlingsförbere
delser och -arbete. Därutöver har också 
bidrag givits till ANC:s administration, 
informationsverksamhet samt till 
utbildning och annat socialt arbete. 

Biståndet till ANC avslutas när ANC är 
att betrakta som ett politiskt parti som del
tar i allmänna val. Under förutsättning att 
val hålles som planerat den 27 april 1994 
kommer således stödet till ANC att avslu
tas den 27 januari 1994. 
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Regionalt ekonomiskt 
satnarbete i södra 
och östra Afrika 

Södra Afrika 

Vid ett statschefsmöte i Windhoek i augus
ti 1992 beslöt länderna Angola, Botswana, 
Lesotho, Malawi, M()\ambique, Narnibia, 
Swaziland, Tanzania, Zambia och Zim
babwe att omvandla det tidigare Southern 
African Development Coordination Confe
rence (SADCC) till en gemensam marknad 
benämnd Southern African Development 
Community (SADC). Syftet var att inför ett 
kommande eventuellt införlivande av Syd
afrika verka för en högre grad av ekono
misk integration. Samtidigt förblir förhål
landet oklart till övriga regionala 
samarbetsformer som handelsorganisatio
nen PTA och sydafrikanska tullunionen 
SACU. Den stora utmaningen det regiona
la samarbetet står inför den närmaste 
framtiden är på vilket sätt och i hur hög 
grad Sydafrika efter apartheid kommer att 
involveras i samarbetet. Det vägval den i 
regionala termer ekonomiska stormakten 
Sydafrika kommer att välja blir avgörande 
för utvecklingen i regionen. Samtidigt som 
förhoppningarna avtar om att Sydafrikas 
inlemmande skall få snabba tillväxteffekter 
tilltar farhågorna om att det skulle kunna 
leda till betydande regional obalans. Sam
stämmigheten är dock stor om att ett väl 
fungerande samarbete kan få positiva följ
der för regionen som helhet. 

De nordiska länderna svarar för en 
tredjedel av det bilaterala biståndet till 
SADC-området. Sverige är den största gi
varen. Andra stora givare är Canada, EG, 
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USA, Tyskland och Nederländerna. Ett 
visst samarbete har inletts med FN och 
Världsbanken. 

Det bredare samarbetet mellan Norden 
och SADC fastlades i den s.k. Harare- de
klarationen år 1986. Syftet är att finna nya 
samarbetsområden som komplement till 
det reguljära biståndet, särskilt inom han
del, investeringar och kultur. Avtalet för 
detta, det s.k. Norden/SADC-initiativet, 
förlängdes 1991 med ytterligare fem år. 
Sverige fungerade som nordisk samordna
re för det nordiska initiativet under en två
årsperiod fram till januari/februari 1990, 
varefter Danmark övertog ansvaret. I fe
bruari 1992 tog Finland över ansvaret för 
perioden 1992- 94. 

Ökade ansträngningar görs för att främ
ja export från SADC-ländema genom 
SwedeCorp. NORSAD-fonden har, efter 
förändringar av fondens regler, nu kom
mit igång med projektfinansiering. En sär
skild handelsgrupp lämnar förslag till hur 
handeln regionerna emellan kan utökas. 
Tidskriften Southern African Economist 
har fått ett positivt mottagande. 

Tonvikten i SADC-samarbetet har lagts 
på - huvudsakligen biståndsfinansierade -
investeringar vad gäller fysisk infrastruk
tur, dvs. att stärka transporter och kom
munikationer mellan länderna. Sverige har 
tillsammans med de övriga nordiska län
derna engagerat sig särskilt starkt i denna 
sektor. Därutöver ges bistånd inom främst 
energisektorn. 

Sverige har sedan 1981/82 fram till ka
lenderårsskiftet 1992/93 betalat nära 1,5 



miljarder kronor. Huvuddelen, närmare 
två tredjedelar, av det svenska biståndet 
har använts för upprustning av transport
systemen genom M0<;ambique, Zambia 
och Tanzania, dvs. Beira- och Dar es Salaam
korridorerna. Svenska bidrag har också gått 
till uppbyggnad av regionens telenät. 

För att stärka SADC:s förmåga att bere
da och genomföra projekt har stöd givits i 
form av finansiering av personal och annat 
tekniskt bistånd till transport-och kommu
nikationskommissionen i Maputo, till in
dustri-och handelssekretariatet i Dar es 
Salaam och till miljö-och markvårds-sekre
tariatet i Maseru. 

En konsultfond har knutits till SADC
sekretariatet i Gaborone. Sverige och Fin
land har dessutom gett stöd till gruvsekre
tariatet i Lusaka. 

Inom telekommunikationsområdet del
tar Sverige tillsammans med Norge i fi
nansieringen av tre mikrovågslänkar mel
lan Botswana, Zambia och Zimbabwe; 
mellan Malawi, M0<;ambique och Zim
babwe samt mellan Malawi och Tanzania. 
Ytterligare stöd ges för installation av en 
internationell televäxel i M0<;ambique. Te
letrafiken i regionen har inneburit ett stort 
steg mot oberoende 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
går stora upprustningsarbeten, liksom i 
Dar es Salaams hamn. Arbetena omfattar 
reparation av hamnanläggningar, banval
lar, spår och väg. Planer finns för återupp
byggnad av Lobito-korridoren när säker
hetssituationen tillåter. 

På energiområdet har studier gjorts om 
kraftöverföring från M0<;ambique till Ma
lawi. Betydande och uppmärksammade 
svenska insatser har gjorts för återupp
byggnaden av det brandskadade zambiska 
kraftverket Kafue Gorge, liksom utbild
ningsinsatser dit. 

Svenskt bistånd har också gått till insat-
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ser inom naturresursområdet, bl.a. till 
uppbyggnad av en regional genbank. 

Under budgetåret 1992/93 utbetalades 
160 miljoner kronor. Den utgående reser
vationen uppgick till 111 miljoner kronor. 

Östra Afrika 

Inom anslagsposten har tidigare även regi
onalt samarbete i övriga Afrika finansie
rats. Under budgetåret 1992/93 utbetala
des 24 miljoner kronor för tre insatser. 
Målsättningen har varit att ge stöd till regi
onal samverkan, särskilt i östra Afrika. 

Sverige har sedan länge gett stöd till 
den östafrikanska utvecklingsbanken, 
EADB. Just nu genomförs en översyn som 
skall ta ställning till eventuellt fortsatt 
svenskt stöd till banken. 

Svenska bidrag har också givits till den 
regionala samarbetsorganisationen på Af
rikas horn, !GADD, huvudsakligen för 
miljöinsatser. Organisationen lever en tyn
ande tillvaro. För att underlätta återkoms
ten för hemvändande flyktingar i Afrikas 
horn ges stöd även till utbildningsinstitu
tionen African Educational Trust (AET). 
Detta stöd är nytt. 

Under 1993 har andra regionala initiativ 
tillkommit vilka framöver kommer att få 
bidrag från denna anslagspost. Dit räknas 
Organization for AFrica (OAU) och Global 
Coalition for Africa (GCA). 



Biståndsinsatser i Väst-, 
Central- och Nordafrika 

Väst- och Centralafrika 

Väst- och Centralafrika är ett mycket hete
rogent område, som inkluderar Nigeria, 
Afrikas folkrikaste nation, huvuddelen av 
kontinentens oljeproducenter, Sahellän
derna och de fransktalande länderna, vil
kas valuta är konvertibel mot den franska 
francen. 

Flera länder har under 1992 och 1993 
genomgått eller inlett en politisk reforme
ring med demokratisk inriktning. För när
varande pågår en översyn över biståndet 
till Central- och Västafrika. Resultatet av 
denna kommer att ligga till grund för det 
fortsatta samarbetet med regionen. 

Konflikten i Liberia har fortsatt med 
mycket blodiga inbördesstrider och mil
jontals människor har tvingats fly till 
grannländerna. 

Sverige har bidragit med personal från 
Räddningsverket som på uppdrag av FN:s 
flyktingkommissarie (UNHCR) har plane
rat upprättandet av flyktingläger på grän
sen till Sierra Leone. Inbördeskriget i Libe
ria har också spritt sig över gränsen till 
södra Sierra Leone. Därtill beräknas Sierra 
Leone ha tagit emot ca 1,5 miljoner liberi
anska flyktingar. Även Elfenbenskusten 
och Guinea har tagit emot stora grupper 
flyktingar från Libera. 

Nigeria, som är Väst- och Centralafrikas 
stormakt, har sedan landets självständig
het präglats av etnisk/ religiösa motsätt
ningar och kupper. Valet 1993 ogiltighets
förklarades av Babaougida-regimen då det 
stod klart att den kandidat man givit sitt 
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stöd skulle förlora. Nigeria har den största 
truppen i ECOMOG och är näst intill egen 
part i Liberiakonflikten. 

I Togo pågår det sedan 1992 en general
strejk i protest mot presidentens självsvål
dighet. Man uppskattar att ca 200 000 to
goleser har flytt till grannländerna Ghana 
och Benin. 

Inbördeskriget mellan folkgrupperna 
huter och tutsis i Rwanda har intensifie
rats under 1992 och man uppskattar anta
let flyktingar till ca 1 miljon. Under våren 
1993 har fredsförhandlingar inletts under 
tanzanisk medling. 

Burundi genomförde i juni 1993 fria val 
till presidentämbetet och parlamentet, 
med resultat att oppositionspartiet FRO
DEBU tog över makten i landet. Sverige 
lämnade bidrag till valprocessen, bl.a. ge
nom att sända valobservatörer till valen. 
Under hösten 1993 skedde ett kuppförsök i 
Burundi, som medförde att över 600 000 
flytt landet. Sverige har bidragit till att 
återställa demokratin. 

I Gambia stödjer Sverige OAU:s center 
för mänskliga rättigheter som ligger i Ban
jul. 

Sahelprogrammet, omfattande Niger, 
Burkina Faso och Senegal, som inleddes 
1983, håller på att utvecklas. I syfte att för
enkla och effektivisera det svenska stödet 
till miljöinsatser i Västafrika planeras en 
omläggning av programmet. 

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 få betalningsbalansstöd. 

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 idag det land som 
hyser flest missionärer som arbetar med 
bistånd. 

Nordafrika 

Länderna i Nordafrika ingår i den arabiska 
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kultursfären där islam, både socialt och 
politiskt spelar en mycket stor roll. På flera 
ställen har fundamentalismen vuxit sig allt 
starkare. 

Tre frågor har dominerat den politiska 
och ekonomisk/ sociala situationen i regio
nen, säkerhetsläget, Västra Sahara och 
Lockerbiekatastrofen. 

I Algeriet är det interna säkerhetsläget 
mycket allvarligt. Det har präglats av 
terrordåd och sabotage, utförda av extre
mistiska fundamentalister. Samhällsdebat
törer mördas och armen har ofta satts in 
för att förfölja fridsstörama. Förutsättning
en för att landet skall nå fram till politisk 
stabilitet är dock att man får ordning på 

Biståndet till Väst-, Central- och Nordafrika, utbetalningar 1992/93, mkr 

SIDA Sarec BITS Swedecorp Total 

Guinea-Bissau 60,0 0,081 0,128 60,209 

Kap Verde 85,0 0,305 85,305 

Algeriet 2,2 1,404 3,604 

Benin 0,6 0,6 

Burkina Faso 4,9 0,421 5,321 

Elfenbenskusten 1,7 0,1 1,8 

Egypten 3,3 13,527 0,001 16,828 

Gabon 0,03 0,03 

Ghana 6,3 23,168 29,468 

Guinea 9,1 0,069 9,169 

Liberia 4,7 4,7 

Marocko 0,1 5,033 0,146 5,279 

Mauretanien 0,8 0,8 

Niger 0,6 0,6 

Nigeria 0,8 0,637 1,437 

Rwanda 21,7 21,7 

Senegal 2,5 0,506 3,006 

Sierra Leone 5,7 0,134 5,834 

Tchad 4,0 4,0 

Tunisien 4,7 10,636 0,942 16,278 

Zaire 26,4 26,4 

Västsahara 

Summa 245,13 56,021 1,217 302,368 
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ekonorrtin och kan ta sig ur det tillstånd 
man befinner sig i. Statsledningen har satt 
upp årsskiftet som gräns för sitt eget man
dat, varefter landet skall styras av en över
gångsregering. 

Territoriet Västra Sahara är den andra 
dorrtinerande frågan i regionen. Den tidi
gare utlysta folkomröstningen i Västra 
Sahara om områdets framtida status har 
ännu inte förverkligats. Marocko har stor 
del i att processen har förhalats. Nu har 
dock ett forum för dialog mellan den 
marockanska regeringen och ledningen för 
Polisaria etablerats. Efter påstådda ankla
gelser om oegentligheter beträffande an
vändandet av biståndsmedel har det 
svenska stödet till Västra Sahara hållits 
inne under året. En utredning har dock 
givit vid handen att dessa påståenden icke 
varit helt grundade. 

Libyens vägran att efterkomma kravet 
på att utlämna två libyer som misstänks 
ha installerat den bomb som orsakade 
Lockerbiekatastrofen, är fortfarande en 
stor fråga. För Libyens del är det nödvän
digt att komma ur det järngrepp som lan
det försatts i på grund av sanktionerna. 
Situationen påverkar dessutom Libyens 
förhållande till grannstaterna Egypten och 
Tunisien. 

Sverige lämnar bistånd till Algeriet, 
Egypten, Marocko och Tunisien, samt till 
flyktingar i Västsahara. Biståndet består 
huvudsakligen av samarbete genom BITS, 
Swedecorp och svenska enskilda organisa
tioner. 
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Katastrofinsatser i 
Somalia och Sudan 

Somalia 

I Somalia har situationen stabiliserats un
der våren 1993. Säkerhetsläget har förbätt
rats med undantag för södra delen av hu
vudstaden Mogadishu. Skördarna har 
varit så goda att någon mathjälp utifrån 
inte längre behövs. Massvälten har över
vunnits och hjälpinsatserna befinner sig nu 
i en övergångsfas från katastrof- till åter
uppbyggnadsbistånd. Under vintern 
1992/93 ordnade FN tre konferenser i Ad
dis Abeba, Etiopien, om den humanitära 

och politiska situationen i Somalia. Vid 
den sista, i mars 1993, kom de politiska 
representanterna överens om att bl.a. inrät
ta lokala och regionala råd runt om i So
malia. I september hade lokala råd inrät
tats i hälften av de 77 distrikten utom 
norra Somalia som har förklarat sig själv
ständigt. 

Bistånd genom SIDA 
Katastrof- och återuppbyggnadshjälpen 
har under året kanaliserats via framför allt 
FN:s barnfond (UNICEF) och jordbruks-

Barn väntar på ett mål mat i byn Bardera i Gedo provinsen. Maten är Unimix är en tjock högprotein-välling, 
en av de få matprodukter som inte stjäls. Foto: Heldur Netocny, Bazzar. 
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och livsmedelsorganisation (FAO) inom 
ramen för FN:s katastrofappeller för Afri
kas Horn, Internationella Röda korskom
mitten, Lutherhjälpen, EFS, brittiska Räd
da Barnen och International Aid Sweden. 
Den svenska FN-beredskapsstyrkans spe
cialenhet för katastrofhjälp, Swedrelief, har 
deltagit i UNICEF:s hjälpprogram. 

Totalt har under 1992/93 160,l miljoner 
kronor utbetalats. 

Övrigt bistånd 

Liv- och Fredsinstitutet har bidragit till 
den pågående försoningen i Somalia ge
nom sitt arbete med konferenserna i Addis 
Abeba, stöd till klanäldstes försoningskon
ferenser i norra och södra Somalia och eta
blerandet av lokala och regionala råd i lan
det. Institutet har hittills tilldelats 8 
miljoner kronor för sitt arbete med förso
ningsprocessen. 

Bistånd genom Sarec 
Sarec:s samarbete med Somalia utgörs nu
mera huvudsakligen av stöd om samman
lagt 4,5 miljoner kronor till somaliska fors
karstuderande i Sverige. 

Övrigt 

Sverige bidrar till FN:s Somaliainsats 
(UNOSOM) med ett fältsjukhus i Moga
dishu. Sjukhuset restes i januari 1993 och 
har svarat för en viktig del av sjukhuska
paciteten inom Somaliainsatsen. 

Under budgetåret 1992/93 har Somalia 
och somalier på flykt i grannländerna till
delats omkring 174 miljoner kronor. Sedan 
inbördeskriget blossade upp 1991 har 
Sverige avsatt sammanlagt 316 miljoner 
kronor till Somalia. 
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Sudan 

Sudan är för närvarande det mest oroande 
inslaget i utvecklingen på Afrikas Horn. 
Kriget mellan den av fundamentalismen 
inspirerade militärregimen i norr och 
SPLA-gerillan, i det huvudsakligen kristna 
södern, har resulterat i en humanitär kata
strof i södra Sudan. Situationen har ytterli
gare komplicerats till följd av splittring 
inom SPLA framför allt beträffande huru
vida man ska kämpa för ett självständigt 
södern eller en konfederation med Khar
toum. Fredsansträngningama under nige
rianskt ordförandeskap, den s.k. Abuja
processen, har hittills inte lett till något 
genombrott. 

Katastrofbistånd 

De svenska bidragen kanaliseras framför 
allt via FN:s flyktingkommissarie (UNH
CR), Världslivsmedelsprogrammet (WFP) 
samt FN:s banrfond (UNICEF) som ett 
svar på FN:s katastrofprogram för Afrikas 
Horn, och svenska enskilda organisatio
ner: Röda korset, Erikshjälpen, Internatio
nal Aid Sweden samt PMU. Sverige är den 
sjätte störste givaren till FN:s program. 
Under budgetåren 1991/92 och 1992/93 
har Sudan tilldelats ca 136 miljoner kronor. 
Totalt utbetalat under 1992/93 ca 35,1 mil
joner kronor. 

Bistånd genom enskilda 
organisationer 
Endast några få svenska enskilda organisa
tioner arbetar i Sudan. International Aid 
Sweden och Pingstmissionens U-lands
hjälp arbetar i södra Sudan. Rädda Barnen 
stöder bl.a. handikappade barn i Kharto
um, skolor för flyktingbarn och insatser för 
sudanesiska flyktingar i grannländerna. 



En kvinna hjälper sitt barn att äta vid en utspisningsplats i byn Gaj 
Gaddud. Foto: Heldur Netocny, Bazaar. 

Bistånd genom BITS 

BITS inriktar sig på att befästa redan ge
nomförda insatser inom det tekniska sam
arbetet som är koncentrerat till energi, häl
sovård och industri. Under budgetåret 
betalades 450 000 kronor ut och därmed är 
totalsumman hittills 25 miljoner kronor. 
Under året deltog en sudanes i en kurs om 
vattenvård. 

153 

BILATERALT UTVECKLINGSSAMARBETE 



Asien 

Asien representerar en heterogen samling 
länder där det finns exempel på såväl dy
namisk utveckling som utbredd fattigdom. 
Kontinenten har sju av de snabbast växan
de ekonomierna i världen liksom också 
världens fattigaste räknat i BNP per capita. 
Den har över dubbelt så många absolut 
fattiga som hela Afrika. I Asien bor närma
re 60 % av världens befolkning. De folk
riksate länderna, Kina och Indien, repre
senterar närmare 40 %. 

Många länder i Sydostasien utvecklas i 
snabb takt till industriländer. Sydkorea, 
Singapore, Hongkong och Taiwan får nu 
efterföljare. Malaysia, Indonesien, Thai
land har haft en stark ekonomisk utveck
ling under senare år. Den snabbaste ekono
miska tillväxten har Kina svarat för, 
särskilt då kustregionen. I Indokina sker en 
successiv omläggning av politiken i rikt
ning mot marknadsekonomi. Tillväxten 
och den moderna sektorns utvecklig ska
par också problem med urbanisering och 
ökade miljöföroreningar. 

Sydasien hyser det största antalet abso
lut fattiga i hela världen. Tillväxten har 
ökat mer än befolkningsutvecklingen, men 
de fattigaste länderna som Afghanistan, 
Bangladesh och Nepal har en alltför låg 
tillväxt för att kunna åtgärda fattigdoms
problemen. I några länder finns interna 
oroshärdar som äventyrar den långsiktiga 
utvecklingen. Kvinnornas levnadsvillkor 
är på vissa håll ytterst svåra. 

Upplösningen av Sovjetunionen har 
givit upphov till nya självständiga stater. 
Flera länder i Centralasien har karaktär av 
u-länder. 

Under 1992 genomfördes en Asien
studie med syftet att ge en plattform för 
överväganden om svenskt bistånd i Asien. 
SIDA bedriver ett omfattande samarbete 
framför allt med programländerna Indien, 
Bangladesh, Sri Lanka, Laos och Vietnam. 
Bistånd i form av katastrofhjälp ges till 
bl.a. Afghanistan, Pakistan och Kambodja. 
Flera av BITS större samarbetsländer finns 
i Asien. Kina och Indien är stora mottagare 

Biståndet till Sydasien, utbetalningar 1992/93, mkr 

Land SIDA BITS Sarec Swedecorp Totalt 

Bangladesh 254,3 1,8 256,1 

Indien 391,3 2,9 1, 1 0,9 396,2 

Sri Lanka 71,9 2,2 11,0 2,3 87,4 

övriga länder 

Afghanistan 100,6 100,6 

Pakistan 13,0 9,1 3,5 25,6 

Nepal 10,9 0,4 0,1 11,4 

Summa 842,0 16,4 15,6 3,3 877,3 
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av u-krediter. Närmare hälften av BITS 
utbetalningar inom tekniskt samarbete går 
till länder i Asien. Tekniskt samarbete be
drivs med totalt åtta länder, varav de 
största är Filippinerna, Pakistan, Thailand, 
Kina och Malaysia. Sarec bedriver forsk
ningssamarbete med Sri Lanka, Indien, 
Vietnam. Swedecorp främjar näringslivs
utveckling och kommersiellt samarbete 
mellan företag huvudsakligen i Indien, Sri 
Lanka och Vietnam. I Filippinerna fortsät-
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ter projektverksamhet och samarbete 
har även inletts med Kina och Nepal. 

Tabellerna nedan sammanfattar det 
svenska biståndet till de större mottagar
länderna. 

Biståndet till Ost- och Sydostasien, utbetalningar 1992/93, mkr 

Land SIDA BITS Sarec Swedecorp Totalt 

Laos 128,1 0,8 128,9 

Vietnam 318,4 3,4 8,1 1,0 330,9 

Övriga länder 

Kambodja 35,6 35,6 

Filippinerna 12,9 58,6 2,3 73,8 

Indonesien 3,8 3,0 6,8 

Thailand 8,7 3,6 12,3 

Malaysia 2,1 17,5 0,7 0,7 21,0 

Kina 0,4 245,2 0,4 1,4 247,5 

Summa 510,1 332,1 9,2 5,4 856,8 
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Bangladesh 
Mer än 70% av befolkningen lever direkt eller indirekt av inkomster från jord
bruket. Drygt hälften lever under den fattigdomsgräns som FN definierat. Det 
svenska biståndet är Jramfor allt inriktat på landsbygdsutveckling. Ett projekt 
är att ge krediter till fattiga människor. Låntagarna, som huvudsakligen är 
kvinnor, får därigenom säkrare inkomster och en bättre levnadssituation . 

Yta .. ... 144000km2 (1991) 

Befolkning .... 

Befolkningstillväxt/år . 

Andel läskunniga 

män. 

.110milj. (1991) 

.. ....... 2,2% (1980-91) 

... 47% 

kvinnor.. .. ... 22% 

Förväntad medellivslängd vid födseln 

män. 

kvinnor..... .. .................. . 

Dödlighet, barn under 5 år .... 
BNl/invånare ..... 

.... .. .. 53 år 

...... 52 år 

18% 

~ ... 220 USD 

(1991) 

(1990) 

(1991) 

Totalt bistånd, andel av BNI .. ............ 7% (1991) 

Skuldtjänstkvot ........ .. 17% (1992) 

Andel av arbetskraft 

-+--_,_--Industri 9,8% 

--+---Tjänste och 
service 33,7% 

---+------;'-----Jordbruk 56,5% 
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Ekonomi, politik och 
samhälle 

Bangladeshs livsnerv är jordbruket. De 
årliga översvämningarna är avgörande för 
jordbruksproduktionen men skapar också 
tidvis katastrofer. Mer än 70 % av befolk
ningen lever direkt eller indirekt av in
komster från jordbruket. Bangladesh är ett 
av världens fattigaste och mest tättbefolka
de länder med en befolkningstillväxt på 
drygt 2 %. Jordfördelningen är skev och 
den lokala politiska makten finns ofta 
hos jordägama. Drygt hälften av landets 
befolkning lever under den av FN definie
rade fattigdomsgränsen. Spädbarnsdöd
ligheten är hög. 

En lyckad ekonomisk politik med bl.a. 
avsevärda liberaliseringar på handelns 
område har lett till att valutareserven har 
ökat väsentligt, budgetunderskottet däm
pats och att valutan är på väg att göras 
fullt konvertibel. Den stora utmaningen 
för regeringen är att få igång tillväxten 
genom ökande investeringar samt att ef
fektivisera den offentliga sektorn. Konfek
tionsindustrin har expanderat kraftigt, och 
under budgetåret 1993/94 kommer lan
dets regering att satsa mer på de sociala 
sektorerna, främst utbildning och hälsa. 
Tillväxten i ekonomin förväntas bli 5 %. 

Mänskliga rättigheter, 
demokrati 

Bangladesh är en parlamentarisk demo
krati. De demokratiska institutionerna har 
endast verkat under två år och arbetet i 
parlamentet och rollfördelning mellan re
gering och opposition är fortfarande i sin 
linda. 

Situationen för de mänskliga rättighe
terna har förbättrats sedan den demokra
tiskt valda regeringen tillträdde, även om 
många kanske hoppats att utvecklingen 
skulle gå snabbare. Pressen är i stort sett 
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Bistånd 
Offentligt nettobistånd/person 
1991,USD 

Totalt ..... .... ......... .. ....... .................... 15,9 

Sverige ........... ... .. ............. .. ............... 0,3 

Bistånd från Sverige, utbetalningar 
1992/93, mkr 

SIDA total ....................................... 254,4 

BITS ........................... ...... ................. 1,8 

Sarec ............ ...... ..... .... ..... .......... .... .. ... . -

Swedecorp ........ ....... .. ................. ....... .. -

Summa 255,2 

fri. Säkerhetslagstiftningen är fortfarande i 
kraft trots regeringens vallöfte att avskaffa 
den. Rättssäkerheten kan dock sägas vara 
relativt god. 

Många organisationer som är verksam
ma i landet, koncentrerar sig på rättshjälp 
och aktiva insatser för mänskliga rättighe
ter riktade till den fattiga landsbygdsbe
folkningen. 

Stamfolkens situation i Chittagong Hill 
Tracts är fortfarande oviss och grundkon
flikten om deras rättigheter till framför allt 
land och självbestämmande består. Reger
ingen har dock inlett en politisk dialog 
med gerillarörelsen och vapenvila råder. 

Militärutgifter, hotbild 
och väpnade konflikter 

Bangladeshs försvarsutgifter har i stort sett 
legat stilla under den senaste tioårsperio
den och utgör fortfarande ca 1,5 % av BNP. 
Landet är inte utsatt för något säkerhets
politiskt hot från omgivande länder. 
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Biståndet • givare och 
administration 

Biståndet utgör 8 - 10 % av Bangladeshs 
BNP. Införandet av mervärdesskatt har 
möjliggjort en ökad egenfinansiering av 
utvecklingsbudgeten, 27 %. Utnyttjande
graden av svenskt bistånd var under bud
getåret 1992/1993 hög. Bangladeshs rege
ring har en tydlig strävan att ytterligare 
effektivisera utnyttjandet av biståndet 
inom de svenska samarbetssektorerna. 

Bangladeshs ekonomi är biståndsbero
ende. De största givarna är Världsbanken, 
Asiatiska utvecklingsbanken och Japan, 
följt av USA och Canada. Sverige bidrar 
endast med en mindre andel av det totala 
biståndet till landet. 

Sveriges bistånd 

Biståndet genom SIDA dominerar, men 
BITS och Swedecorp har ett visst begränsat 
samarbete med Bangladesh. Ett flertal 
svenska enskilda organisationer är verk
samma i landet. Totalt betalades 256,1 mil
joner kronor ut till Bangladesh under bud
getåret 1992/93. 

Bistånd genom SIDA, mkr 

Disponibelt 1992/93 1993/94 

Anslag 140,0 120,0 

Ingående reservation 78,0 19,0 

Summa 218,0 139,0 

Fördelning Utbetalt Planerat 
1992/93 1993/94 

Landsbygdsutveckling 118,0 66,2 

Hälsovård 63,0 42,4 

Undervisning 17,0 29,2 

Konsultfond 0 1,0 

Summa 198,0 139,0 
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Bistånd genom SIDA 
Utvecklingssamarbetet med Bangladesh 
genom SIDA regleras av ett tvåårigt sam
arbetsavtal för budgetåren 1993/94-1994/95. 
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 % kvinnor - fått säkrare 
inkomster och en bättre levnadssituation. 
Sverige stöder vidare satsningar på infra
struktur, vattenregleringar, invallningar av 
risfält och sysselsättningsskapande verk
samheter. 

Hälsovård 

Svenskt bistånd lämnas till ett UNICEF
samordnat irrununiseringsprogram 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
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 
medelstilldelningen till primärskolan. 

Bistånd utanför landramen 

Ett omfattande arbete bedrivs av ett antal 
svenska och bangladeshiska enskilda 
organisationer med huvudinriktning på 



fattigdomsbekämpande insatser och kvin
noprogram. Detta stöd uppgick till 51,3 
miljoner kronor. 

Katastrofbistånd 

Katastrofbistånd om 1,5 miljoner kronor 
utbetalades under budgetåret 1992/93. 

Bistånd genom BITS 

BITS verksamhet i landet begränsar sig till 
bangladeshiskt deltagande i dess interna
tionella kurser. 

Bistånd genom Swedecorp 

Swedecorp bedriver viss näringslivsstöd
jande verksamhet. 
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Det största projektet inom 
landsbygdsutvecklingen ger 
krediter till fattiga människor. 
Låntagarna, som till största 
delen är kvinnor, har därmed 
kunnat skaffa sig säkrare in
komster och har fått en bättre 
levnadssituation. 

Foto: Heldur Netocny, Bazaar 



Indien 
Utvecklingssamarbetet är främst inriktat på landsbygdens fattiga grupper, 
genom hälso- och utbildningsprojekt, skogs- och markvård och miljösatsningar. 
Stödet till byskogsbruken utvärderades 1992 och krav på stora forändringar 
ställdes for fortsatt svenskt stöd. Inom energisamarbetet har svenska regeringen 
beslutat om stöd till ett kraftöverforingsprojekt i delstaten Maharashtra. 

MALE• 

Yta .... .. . ..... .. ..... ..... .. ...... 3.288 000km2 (1991) 

(1991) Befolkning . 

Befolkningstillväxt/år . 

Andel läskunniga 

. ....... 866milj. 

. .. ........ 2,1% (1991) 

män ............. 62% (1990) 

kvinnor.. . .............. 34% 

Förväntad medelllvslängd vid födseln 

män ..................... . ..... 60 år 

kvinnor.. . .......... ... 60 år 

Dödlighet, barn under 5 år .. ........... 14,2% 

BNl/invånare. 310 USD 

(1990) 

(1992) 

Totalt bistånd, andel av BNI ............ 1,1% (1991) 

Skuldtjänst kvot ...... 26% ( 1992) 
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ADdHllnlU113 
och JUcobarema 

Andel av arbetskraft 

~,,__,, ___ Industri 11% 

__ _,_ __ Tjänste och 
service 27% 

_ __,__.,__ __ Jordbruk 62% 



Ekonomi, politik och 
samhälle 

Indien är en regional stormakt som har 
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 men industrisektorn har expan
derat kraftigt på senare år. Tillväxten har 
dock inte varit tillräckligt stark för att kun
na ge sysselsättning åt den snabbt växande 
arbetskraften. Den kraftiga befolknings
ökningen utgör ett hårt tryck på landets 
resurser. 

Inrikespolitiskt har det gångna året va
rit händelserikt. Rivningen av den 400 år 
gamla mosken i Ayodya i december 1992 
ledde till svåra sammanstötningar mellan 
hinduer och muslimer på flera håll i lan
det, med många dödade som följd. Flera 
städer har också utsatts för bombattentat. 

Under budgetåret 1992/93 fortsatte 
regeringen det omfattande ekonomiska 
strukturanpassningsprogrammet. Utrikes
handeln har ytterligare avreglerats, växel
kursen tillåtits flyta, och utländska investe
ringar välkomnas inom flera områden. 
Regeringen har vidare gett signaler om att 
vilja öka insatserna inom de sociala sekto
rerna. 

Försvarsutgifterna utgör en fortsatt stor 
andel av statsutgifterna (ca 15 %) och 
drygt 3 % av BNP. Bakgrunden är dels en 
rad interna konflikter, dels de spända för
hållandena till vissa grannstater, främst 
Pakistan. 

Mänskliga rättigheter, 
demokrati 

Indien är en parlamentarisk demokrati 
med allmän och lika rösträtt. Enligt grund
lagen existerar yttrande-, mötes- och reli
gionsfrihet och ingen får diskrimineras på 
grund av kön eller kast. Vidare är pressen 
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Bistånd 
Offentligt nettobistånd/person 
1991, USD 

Totalt .................... ....... ... ... .. ............. 3,2 

Sverige ............... ... .... .... .. ................ 0,07 

Bistånd från Sverige, utbetalningar 
1992/93, mkr 

SIDA total .... .. .. ...... ............... ......... 390,4 

BITS ....... ....... .......... ........................... 2,9 

Sarec ................... ... ........................... I, 1 

Swedeborp ...................... .................. 0,9 

Summa 395,3 

fri. Avståndet mellan den formella situa
tionen och vardagsrealiteterna är dock 
stort. Rättssäkerheten är alltför ofta bero
ende på samhällsställning och tillgång till 
pengar. Regeringen har nyligen föreslagit 
inrättandet av en nationell kommission för 
bevakning av de mänskliga rättigheterna. 

Biståndet • givare och 
administration 

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 det totala biståndet till Indien. 

Sveriges bistånd 

Sveriges biståndssamarbete med Indien 
inleddes 1953, och 1972 tillkom det första 
samarbetsavtalet. 

Förutom SIDA är även biståndsorgan 
som BITS, Swedecorp och Sarec samt en
skilda organisationer verksamma i landet. 
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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 i 
Orissa och TamilNadu. Detta stöd utvär
derades 1992 och slutsatsen blev att stora 
förändringar var nödvändiga för ett fort-

Bistånd genom SIDA, mkr 

Disponibelt 1992193 1993/94 

Anslag 415,0 345,0 

Ingående reservation 170,0 225,0 

Summa 585,0 570,0 

Fördelning Utbetalt Planerat 
1992193 1993/94 

Skogs- och miljöprogram 126,6 101,0 

Hälsovård 136,2 145,0 

Undervisning 17,5 25,0 

Vatten och sanitet 65,4 64,0 

Energisamarbete 9,7 152,0 

Konsultfond och övrigt 4,5 49,0 

Summa 359,8 536,0 

Utgående reservation 225,0 34,0 

Utom landramen 

Enskilda organisationer 24,7 

Katastrofbistånd 0,8 

Särskilda program 1,3 

Miljö 3,8 

Summa 30,6 

Totalt SIDA 390,4 
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satt svenskt stöd. Sverige stöder även ett 
markvårdsprojekt i Rajasthan och ett 
skogsodlarkooperativ. 

Hälsovård 

Stödet till hälsovården domineras av ett 
immuniseringsprogram för mödrar och 
barn via FN:s barnfond (UNICEF). En 
minskning av barnadödligheten har note
rats, vilket till en del tillskrivs program
met. Vidare ingår stöd till de nationella 
lepra- och tuberkulosprogrammen liksom 
ett bilateralt barnavårdsprogram. 

UNICEF leder dricksvattenprojekt som 
stöds av Sverige som omfattar dels ett na
tionellt program för dricksvatten med om
givningshygien, dels ett projekt i Rajasthan 
med betoning på vattenburna sjukdomar. 

Undervisning 

I undervisningstödet ingår två primärun
dervisningsprojekt i Rajasthan. Program
men har rönt stort intresse och gett bra 
resultat. 

Energisamarbete 

Landramsmedel om 715 miljoner kronor 
ingår i Uri-projektet. Stöd till kraftöverfö
ringsprojekt, minikraftverk och energispa
rande utgör de övriga delarna i energisam
arbetet. 

Utanför landramen 

Utanför landramen ges bl.a. stöd till 
svenska enskilda organisationer samt till 
indiska organisationer för insatser som 
avser byskogsbruk, dricksvatten och miljö
aktiviteter. 

Bistånd genom BITS 
Energisamarbetet med Indien domineras 
av Uri-kraftverket i Kashmir som avtala
des hösten 1989. Förutom 715 miljoner 
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I biståndet till Indien ingår två primärundervisningsprojekt, som rönt stort intresse. 
Foto: Charlotte Thege, Bazaar. 

kronor av landramsmedel ingår Svensk 
Exportkredit- och BITS-krediter på 1 300 
respektive 1 400 miljoner kronor samt en 
kredit från nordiska investeringsbanken 
och brittiskt bistånd. Störningar i genom
förandet har uppstått på grund av säker
hetsproblem i området. 

Regeringen beslutade nyligen om 
svenskt stöd till ett kraftöverföringsprojekt 
i delstaten Maharashtra. Förutom en ut
vecklingskredit om 535 miljoner kronor 
ingår SIDA-stöd om 215 miljoner kronor 
samt exportkredit om 250 miljoner kronor. 

Indien är en av de största mottagarna 
av u-krediter. Den totala kreditvolymen 
uppgick budgetåret 1992/93 till 3 258 mil
joner kronor. Inom ramen för BITS interna
tionella kurser deltar varje år ett betydan
de antal indier. Under 1992/93 deltog 45 
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indier till en total kostnad om 2,9 miljoner 
kronor. 

Bistånd genom Sarec 
Forskningssamarbetet med Sarec sker 
främst på områdena bioteknik och förny
bara energikällor. Samarbetets tyngdpunkt 
ligger på att främja resultatinriktad forsk
ning av ömsesidigt intresse. Ett problem 
har dock varit den långsamma indiska 
byråkratin som inneburit förseningar i ge
nomförandet av projekt. 

Bistånd genom Swedecorp 

Swedecorp bedriver bl.a. näringsfrämjan
deverksamhet i Indien. 



Laos 
Sedan vattenkraftverket Xeset färdigställdes 1991, är upprustningen av riksväg 13 
den största enskilda svenska insatsen. Det bristfälliga vägnätet är ett stort hinder 
for landets utveckling mot marknadsekonomi. Förutom vattenkraften är skogen 
Laos största naturresurs och två skogsforetag har byggts upp med svenskt bistånd. 

100 200 

km 

•BANGKOK 

·7 

,J 
~ 
\ 
....... "\ 

............... ___ _ 
.... 

Tonkin
buklen 

Yta .. ........................ 236 800km2 (1991) 

Befolkning . .. .............................. 4,3 milj. 

Befolkningstlllväxt/år ... 2,7% 

Andel läskunniga 
män . .. .......................... uppgift saknas 

kvinnor . . . ........................ .. ....... uppgift saknas 

Förväntad medellivslängd vid födseln 

män .... 49år 

kvinnor .... .... 52 år 

Dödlighet, barn under 5 år .. ..15,2% 

&NI/invånare . .................. .. . 220 USD 

Totalt bistånd, andel av BNI . 12,8% 

Skuldtjänstkvot .......................... . ...... 9% 

(1991) 

(1991) 

(1991) 

(1991) 

(1990) 

(1991) 

(1991) 

(1991) 
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Andel av arbetskraft 

-+---..----Industri 7% 

L-==:::::t---Tjänste och 
service 17% 

-+---Jordbruk 76% 



Ekonomi, politik och 
samhälle 

Laos är ett av världens fattigaste länder. 
Huvuddelen av befolkrUngen är natura
hushållande bönder. Skörden av ris, den 
viktigaste grödan, ökade 1992 efter en ned
gång året innan. I vissa provinser, främst i 
norr, uppstod dock brist på ris på grund 
avtorka. 

I mitten av 80-talet övergavs planeko
nomin och en ekonomisk reformprocess 
inleddes i riktning mot marknadsekonomi. 
Detta har bl.a. inneburit privatisering av 
statliga företag, avskaffande av olika sub
ventioner, fri prissättning, införande av en 
marknadsmässig växelkurs, främjande av 
privata investeringar m.m. I detta syfte har 
ett antal nya lagar om bl.a. privata investe
ringar, skiljedom, och nyttjanderätt till jord 
utarbetats. Ett resultat är en markant ök
ning av antalet utländska investeringar 
under senare tid, bl.a. inom bankväsende, 
handel, skog och textilindustri. Den senare 
har nu blivit den största exportnäringen. 
Ekonomin har fortsatt att utvecklas posi
tivt. Tillväxten 1992 uppgick till 7 %. In
flationen har fortsatt att minska, och beräk
nades till 6 %. Valutakursen är fortsatt 
stabil, valutareserven har stärkts, och ut
landsskulden är fortfarande jämförelsevis 
måttlig. Världsbanken och Internationella 
valutafonden (IMF) stöder reformproces
sen genom lån och tekniskt bistånd. Under 
året har IMF godkänt ett andra strukturan
passningslån om 50 miljoner US dollar för 
perioden 1993 - 1995. 

Trots en gynnsam ekonomisk utveck
lingen kvarstår trängande behov att för
bättra livsvillkoren för den stora folkmajo
riteten på landsbygden. Ett stort hinder är 
det synnerligen bristfälliga vägnätet vilket 
gör stora delar av landet svårtillgängliga. 
En betydande del av investeringsbudge
ten, inklusive biståndet, har därför avsatts 
för att förbättra vägnätet och andra kom
munikationer. Ett annat prioriterat område 
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Bistånd 
Offentligt nettobistånd/person 
1991, USD 

Totalt (1991) .................................. 33,3 

Sverige (.1991) ... .. ....................... .. .. . 3,3 

Bistånd från Sverige, utbetalningar 
1992/93, mkr 

SIDA total ....................... .. ............. 128,8 

BITS ........................................... .. ...... 0,8 

Summa 129,6 

är utnyttjande av den avsevärda vatten
kraftspotentialen, främst för export till 
Thailand. Under det senaste året har ett 
antal preliminära överenskommelser om 
kraftprojekt ingåtts med utländska företag 
och delvis med finansiering på kommer
siella villkor. 

På det utrikespolitiska området kan 
man notera en forsatt normalisering av 
relationerna med grannländerna, och där
med en gradvis minskning av det tidigare 
stora beroendet av Vietnam. Kontakter 
med Thailand har fortsatt att intensifieras, 
och samarbetsavtal slutits på en rad olika 
områden. Stor vikt läggs också vid kontak
terna med ASEAN, där Laos sedan 1992 
har observatörsstatus. 

Mänskliga rättigheter, 
demokrati 

Laos är en enpartistat, och i den nya kon
stitutionen som antogs 1991 fastslås att 
kommunistpartiet är den ledande politiska 
kraften. I valet till den lagstiftande natio
nalförsamlingen kan i praktiken endast av 
partiet godkända personer kandidera. En 
del av dem som valdes in vid senaste valet 
1992 var dock s.k. oberoende kandidater, 
dvs. icke partimedlemmar. Yttrande-, 
förenings- och andra rättigheter är starkt 
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beskurna och av FN:s konventioner om 
mänskliga rättigheter har Laos endast un
dertecknat barnkonventionen. 

Läget beträffande de mänskliga rättig
heterna har förbättrats i viktiga avseenden. 
Den nya konstitutionen innebar att man 
bröt med det tidigare styret via dekret och 
administrativa beslut vilket gav utrymme 
för ett betydande godtycke från myndig
heternas sida. Nu skall landet styras med 
lag, och ett omfattande lagstiftningsarbete 
har inletts - ett steg i riktning mot större 
rättstrygghet. Alla "omskolningsläger" lär 
ha stängts. Endast ett fåtal politiska fångar 
lär finnas kvar, av vilka tre är högre stats
tjänstemän. Dessa dömdes 1992 till lång
variga fängelsestraff efter att offentligt ha 
kritiserat regimen och förespråkat fler
partisystem. 

Biståndet • givare och 
administration 

Det tidigare dominerande östbiståndet till 
Laos har praktiskt taget upphört. Detta har 
dock kompenserats av en relativt snabb 
ökning av bistånd från väst, FN och andra 
internationella organ. För närvarande be
räknas biståndet totalt uppgå till nära 200 
miljoner US dollar. De största bistånds
givarna är Världsbanken, Asiatiska ut
vecklingsbanken, Japan, Sverige, FN:s ut
vecklingsprogram (UNDP) och Australien. 

Den svaga förvaltningen och härvid 
den skriande bristen på all sorts utbildad 
personal utgör en kraftigt hämmande fak
tor för effektivt genomförande av bistån
det. Vissa svackor i effektiviteten i de 
SIDA-ledda insatserna har uppdagats un
der de senaste åren bl.a. vad beträffar 
transportsektorstödet. Här förefaller dock 
efter en genomgripande omorganisation 
en avsevärd förbättring ha inträtt. Brister 
inom det nystartade stödet till mänskliga 
rättigheter och demokrati har också påvi
sats. 
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Sveriges bistånd 

Det svenska Laos-biståndet omfattas 
huvudsakligen av ett programlands
samarbete i SIDA:s regi. Dessutom före
kommer mindre SIDA-stödda insatser via 
enskilda organisationer samt ett begränsat 
BITS-stöd genom laoters deltagande i BITS 
internationella kurser. Totalt utbetalades 
under budgetåret 1992/93 genom SIDA 
och BITS ca 100 miljoner kronor. 

Biståndet genom SIDA 
Nu gällande samarbetsavtal för perioden 
1991/92 - 1992/93 har förlängts med ett år 
till att gälla t.o.m. 1993/94. Ett högt 
medelsutnyttjande präglar samarbetet och 
för budgetåret 1992/93 utgjorde det 93 %. 

SIDA-insatserna har hittills framför allt 
koncentrerats till skogs-, energi- och trans
portsektorerna. 

Transportsektorn 

Ett svenskt vägstöd inleddes 1987 för att 
öka den laotiska kapaciteten att planera, 
bygga och underhålla vägar. Det nu aktu
ella vägprojektet är den största enskilda 
svenska insatsen sedan vattenkraftverket 
Xeset färdigställdes 1991. Vägen utgör en 
viktig del av den infrastruktur, som är 
nödvändig för att effektivt kunna driva 
utvecklingen i Laos mot marknadseko
nomi 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 mellanlig
gande vägsträcka om totalt 177 km. Förut
om rådgivning och materiellt stöd till 
själva vägbygget, omfattar SIDA-åtagan
det också utbildnings- och institutions
uppbyggande insatser inom Laos trans-
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Hjulspåren vittnar om att inte bara tröga vattenbufflar trafikerar vägen. SIDA deltar i ett stort vägprojekt, 
en viktig del av uppbyggnaden av infrastrukturen i Laos. Foto: Heldur Netocny, Bazaar. 

portntinisterium samt till en vägskola, ett 
projekteringsinstitut och en 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. 

Vägbygget däremot har drabbats av 
betydande fördyringar på grund av att 
man blivit tvungen att reparera delar av 
den nybyggda vägen till en kostnad av 20 
miljoner kronor. Efter en genomgripande 
omorganisation flyter nu arbetet väl. Ge
nom att insatsen tidsmässigt blir betydligt 
längre än beräknat uppskattas fördyring 
av projektkostnaderna till totalt 65 miljo
ner kronor. Den slutgiltiga prislappen för 
insatsen har nu satts till 275 miljoner kro
nor. 

167 

Skogssektorn 

Förutom vattenkraften är skogen för när
varande Laos största naturresurs och 
svenskt bistånd har sedan drygt 10 år till
baka varit inriktat på att stödja ett uthålligt 
utnyttjande av dessa resurser. Två skogs
företag har tidigare byggts upp med 
svenskt bistånd. Miljöaspekten har upp
märksammats alltmer tillsammans med 
kunskapsutveckling och institutionsupp
byggnad i bl.a. följande insatser: 

• rådgivning till laotiska skogsbruks-
myndigheter 

• stöd till skogsvårdsutbildning 
• skogsinventering/kartering 
• identifiering för skyddsåtgärder av 

ekologiskt känsliga skogsområden, 
skogsplanteringar 
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• rådgivning för att generera högre in
komster på landsbygden t.ex. vad be
träffar avsättning för skogsprodukter, 
alternativa grödor och modem bo
skapsskötsel. 

Vid SIDA:s årsgenomgång 1991 fanns flera 
frågetecken om organisation, givarsam
ordning, verksamhetens inriktning m.m. 
Därför beslöts att under 1992 endast ingå 
ett ettårigt nytt insatsavtal istället för ett 
planerat fyraårigt. Friktion i samordningen 
med givare såsom Världsbanken och Fin
nida har börjat skönjas. 

Bistånd genom SIDA, mkr 

Disponibelt 1992/93 1993/94 

Anslag 110,0 100,0 

Ingående reservation 23,0 10,0 

Summa 133,0 120,0 

Fördelning Utbetalt Planerat 
1992/93 1993/94 

Energi 4,7 0 

Hälsovård 0,5 11,0 

Infrastruktur 77,0 50,0 
Naturbruk 35,0 34,0 

Förvaltningsbistånd 3,0 6,0 

Kultur 2,0 3,0 

Konsultfond 1,5 5,0 

Summa 123,7 109,0 

Utgående reservation 10,0 1,0 

Utom landramen 

Demokrati, mänskliga 

rättigheter 1,6 2,0 

Enskilda organisationer 2,1 2,0 

Särskilda program 1,4 

Summa 5,1 4,0 

Totalt SIDA 128,8 113,0 
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Energisektorn 

Ett omfattande bistånd till ett kraftverks
bygge (Xeset) avslutades 1991, och därefter 
har genomförts en rådgivningsinsats med 
landets elkraftbolag som mottagare, som 
löper fram t.o.m. 1993. Ett fortsatt stöd 
inom energisektorn har bedömts som an
geläget och SIDA planerar därför att ge
nomföra en studie för att identifiera lämp
liga områden. 

Hälsovård 

Mot bakgrund av den mycket eftersatta 
hälso- och sjukvården i landet, planeras för 
en gradvis utökning av det nyligen initie
rade hälsosektorstödet. För närvarande 
ges policy-stöd till hälsoministeriet för lä
kemedelskontroll samt visst förvaltnings
stöd ägnat att stärka ministeriets kapacitet 
att administrera, planera och koordinera 
sin verksamhet. Dessutom har ett mödra
och barnhälsovårdsprogram samt ett 
dricksvattenprogram inletts i samarbete 
med FN:s barnfond (UNICEF). 

Institutionellt stöd/demokratistöd 

En viktig pågående insats rör utveckling 
av en laotisk statistikmyndighet med hit
tills goda erfarenheter. Statens Statistiska 
Centralbyrå (SCB) har anlitats för att ge
nomföra insatsen. Bistånd på mänskliga 
rättighets- och demokratiområdet har vi
dare inletts och innebär rådgivningsstöd 
till landets justitieministerium, till jurist
utbildningen samt stöd till utgivning av 
landets "författningssamling". En SIDA
stödd seminarieverksamhet inom ramen 
för demokratibiståndet som är ägnad att 
sprida kunskap om landets lagstiftning ute 
i regionerna har tills vidare suspenderats. 
Bland övrigt demokratiinriktat bistånd kan 
nämnas återkommande parlamentariker
besök i Sverige samt stöd via svensk en
skild organisation till Laos kvinnounion. 



Kulturstöd 

Ett museisamarbete har inletts med Fol
kens museum som svensk part. 

Bistånd genom BITS 

Hittills har totalt 59 laoter deltagit i BITS 
internationella kurser med i huvudsak 
följande inriktning: skogsbruk, vägbyg
gande och vattenkraft/ energiförsörjning. 
Under budgetåret 1992/93 utbetalades 
850 000 kronor. För närvarande övervägs 
inget utvidgat BITS-engagemang i Laos. 

BILATERALT UTVECKUNGSSAMARBETE 
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Sri Lanka 
Huvuddelen av det svenska biståndet har tidigare gått till finansieringen av 
kraftverksbygget Kotmale. Numera är stödet koncentrerat till landsbygdsutveckling 
och undervisning på lågstadienivå. Stödet har ökat tillgången och förbättrat kvalite
ten på undervisningen, särskilt får barn i de eftersatta plantageområdena. 
Konflikterna i de norra och östra delarna hämmar fortfarande landets utveckling. 

0 bistAndsprojelctet Kormale 
våg 

--iärnväg 
INDIEN 

50 100 

km 

&ngaliska 

bukten 

'< 
. 

Ka<U: Stig SOde1hnd. + SIDA 

Yta ......... 

Befolkning .. 

Befolkningstillväxt/år .. 

Andel läskunniga 

........ 66 000 km' (1991) 

. .. .... ca 17 milj. (1991) 

1,4%(1980-91) 

män .. .. ............................................. ...... 93% 

kvinnor. . ...................... .... ............ 84% 

Förväntad medellivslängd vid födseln 

män ... ..... 69år 

kvinnor... . ................. ... ... ............ 7 4 år 

Dödlighet, barn under 5 år .... 3,5% 

BNl/lnvånare . . . . .. . . . . . . . ........... 540 USD 

Totalt bistånd, andel av BNI .. ...... 8,1% (1991) 

Skuldtjänstkvot .. . ................. 12% (1992) 
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Andel av arbetskraft 

-r---'1---lndustri 12% 

--+- -Tjänste och 
service 42% 

-+----+---Jordbruk 46% 



Ekonomi, politik och 
samhälle 

Sri Lanka har länge fört en politik med 
social inriktnmg. Fram till slutet av 1970-
talet präglades utvecklingspolitiken av 
stark statlig kontroll med protektionism 
och importsubstitution som viktiga inslag. 
Sedan det nuvarande regeringspartiet kom 
till makten har ekonomiska reformer i libe
raliserande riktnmg successivt genomförts 
och sedan 1988 följer Sri Lanka ett struk
turanpassningsprogram stött av Världs
banken och Internationella valutafonden 
(IMF). I genomsnitt under den senaste tio
årsperioden har landets årliga tillväxt varit 
4,8 %. Utrikeshandeln har vuxit kraftigt. 
Parallellt med liberaliseringspolitiken 
söker landets regering följa en fattigdoms
bekämpande strategi, som innehåller ett 
antal delvis konsumtionsinriktade, delvis 
produktionsfrämjande program för fattiga 
hushåll. 

Det välfärdssystem som byggts upp 
under årens lopp har lett till höga förvänt
ningar på regeringen. När dessa förvänt
ningar inte kunnat uppfyllas har social oro 
uppstått. En extrem vänsterrörelse, JVP, 
organiserade 1987 -1990 samhällsförla
mande strejker och utförde sabotage och 
en mängd mord på framför allt politiker 
och statliga tjänstemän. Efterhand mötte 
upprorsrörelsen hårt motstånd från reger
ingssidan, vilket ledde till att JVP slutligen 
krossades under våren 1990. Samhällslivet 
har sedan dess gradvis normaliserats i lan
dets södra och centrala delar. 

Sedan tio år tillbaka pågår en väpnad 
kamp mellan regeringen och en tamilsk 
rörelse, Liberation Tigers of Tamil Ealam, 
som kämpar för en självständig tamilsk 
stat i landets norra och östra delar. Detta 
inbördeskrig fortsätter oavbrutet och ut
vecklingen är svår att förutse. 
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Bistånd 
Offentligt nettobistånd/person 
1991, USD 

Totalt ............... ........ ...... .... .. ............ 52,0 

Sverige .................................... .......... 0,8 

Bistånd från Sverige, utbetalningar 
1992/93, mkr 

SIDA total ...... .... ............ .. .. ........ ...... 71,2 

BITS .......................... ......................... 2,2 

Sarec ............................................... 11,0 

Swedecorp ........................................ 2,3 

Summa 86,7 

Mänskliga rättigheter, 
demokrati 

Sedan omvärlden i slutet av 1980-talet fått 
kännedom om grava övergrepp i södra 
Sri Lanka i samband med uppgörelsen 
mellan JVP och regeringssidan har den 
lankesiska regeringen utsatts för mycket 
kritik utifrån. Flera internationella organi
sationer för mänskliga rättigheter har bju
dits in till landet och dessa har rapporterat 
om läget beträffande de mänskliga rättig
heterna och fört en dialog med den lanke
siska regeringen med påföljd att antalet 
kränkningar minskat markant i Sri Lanka. 

Militärutgifter, hotbild 
och väpnade konflikter 

Som en följd av inbördeskriget har militär
utgifterna varit förhållandevis höga och 
uppgår till ca 5 % av BNP. 
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Biståndet • givare och 
administration 

Världsbanken, Asiatiska utvecklingsban
ken och Japan svarar för drygt 75 % av 
biståndet till Sri Lanka. Japan är den störs
ta givaren, huvudsakligen i form av mjuka 
lån. 

Sveriges bistånd 

Det svenska biståndet uppgår för närva
rande till endast cirka 1 % av det totala 
biståndsflödet och till 4 - 5 % av gåvobi
ståndet. Det inleddes 1959 med stöd av Sri 
Lankas familjeplaneringsprogram. År 1975 
blev Sri Lanka programland. Fram till ut
gången av 1992/93 har närmare 2 miljar
der kronor betalats ut som gåvobistånd. 

Bistånd genom SIDA, mkr 

Disponibelt 1992/93 1993/94 

Anslag 35,0 35,0 

Ingående reservation 43,9 23,3 

Summa 78,9 58,3 

Fördelning Utbetalt Planerat 
1992/93 1993/94 

Landsbygds utveckling 15,6 24,4 

Undervisning 34,2 20,6 

Katastrof/humanitärtbistånd 0,1 0 

Konsultfond 0,7 1,3 

Kotmale evacueesstöd 2,3 12,0 

Signalutrustning 2,7 0,3 

Summa 55,6 58,6 

Utgående reservation 23,3 

Utom landramen 

Katastrofbistånd 2,9 

Enskilda organisationer 12,7 

Summa 15,6 

Totalt SIDA 71,2 
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Huvuddelen av det svenska biståndet har 
använts till finansiering av kraftverksbyg
get Kotmale, beläget i de centrala höglän
derna. 

Bistånd genom SIDA 
Utvecklingssamarbetet med Sri Lanka reg
leras av ett tvåårigt samarbetsavtal om 
sammanlagt 70 miljoner kronor för perio
den 1992/93-1993/94. Biståndet koncen
treras till landsbygdsutveckling och un
dervisning på lågstadienivå. Det är till sin 
dominerande del riktat mot fattiga grup
per i samhället. 

Landsbygdsutveckling 

Det svenska stödet till landsbygdsutveck
ling omfattar fem insatser, varav de vikti
gaste avser utvecklingsprogram i tre av 
landets 24 distrikt. Vidare ingår ett mobili
eringsprogram för fattiga samt institutio
nellt stöd. En utvärdering av hela lands
bygdsstödet som gjordes 1991 kom fram 
till att stödet är effektivt och i överens
stämmelse med uppställda mål. Utbygg
naden av social infrastruktur har utförts 
som självhjälpsarbeten och bidragit till 
högre levnadsstandard i form av förbättra
de bostäder, bättre sanitära förhållanden 
och säkrare vattenförsörjning. Den sociala 
mobiliseringen i kombination med kredit
program har inte bara resulterat i ett stort 
antal inkomstbringande aktiviteter, särskilt 
bland kvinnorna (90 % av målgruppen) 
utan har också bidragit till ökad medve
tenhet och självtillit hos målgruppen. 

Undervisning 

Det svenska stödet till Sri Lankas under
visningssektor innefattar två primärskole
program, korrespondensutbildning av 
lärare, uppbyggnad av specialundervis
ning, skolledarutbildning samt forsknings
insatser. Stödet har ökat tillgången och 
förbättrat kvaliteten på primärskoleutbild-
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En tamilsk teplockerska i Sri Lanka. En viktig del av det svenska biståndet gäller Iandsbygdsutveckling vilket 
innebär uppbyggnad av social infrastruktur, bättre sanitära fårhållanden, säkrare vattenfårsörjning, kredit
program. Foto: Per Klaesson/Bengt Olof Olsson, Bildhuset. 

ningen för barn i eftersatta områden, sär
skilt i plantageområdena. En utvärdering 
under 1991 visar att stödet fyller ett stort 
behov inom undervisningssektorn. 

Övrigt stöd genom SIDA 

Humanitärt bistånd och stöd till insatser 
för mänskliga rättigheter och demokrati 
har lämnats till ett antal svenska och lanke
siska enskilda organisationer via Svenska 
advokatsamfundet. 

Bistånd genom Sarec 

Sarec har sedan 1976 stött forskning i Sri 
Lanka. För närvarande lämnas stöd till ett 
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tiotal insatser, bl.a. för forskning om vat
tenbufflar, risodling, kustekologi och livs
medelspolitik. 

Bistånd genom Swedecorp 
Swedecorp bedriver utvecklingsprojekt 
huvudsakligen genom stöd till utveckling 
av lankesiska företag och näringslivsorga
nisationer. Swedfund International AB är 
engagerat i tre samriskföretag i landet. 

Bistånd genom BITS 
I BITS internationella kurser deltar årligen 
ett trettiotal lankeser. 



Vietnam 
Den politiska omorienteringen och återtåget från Kambodja har inneburit ett 
politiskt och ekonomiskt närmande till omvärlden. Det svenska biståndet syftar 
till att på olika sätt stödja den ekonomiska reformprocessen. Stödet till hälso
vårds- och skogssektorn fortsätter samtidigt med utökade insatser inom energi
sektorn. En treårig landstrategi kommer att utarbetas under budgetåret. 

buklm 

0 . 100 200 

km 

0 ' biståndsprojektet Vinh Pliu 
- väg · 

++++ järnväg 
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Ekonomi, politik och 
samhälle 

Vietnams utvecklingspolitik har under de 
senaste åren visat upp goda resultat och 
omvandlingsprocessen mot marknads
ekonomi går vidare. Hämmande för denna 
process har dock varit bortfallet av tidigare 
bistånd från det före detta Comecon
området samt ett fortsatt handelsembargo 
och motstånd från amerikansk sida mot 
kreditgivning till Vietnam via de interna
tionella finansinstituten. USA har nyligen 
givit upp sitt motstånd mot en normalise
ring med dessa, men handelsembargot 
fortsätter om än i uppluckrad form. 

Under 1992 ökade landets totala pro
duktion med över 8 procent. Industrin var 
den del av ekonomin som växte snabbast. 
Vietnam kunde öka sina exportinkomster 
med ca 19 % trots att landets valuta appre
.cierades kraftigt under året. 1992 var han
delsbalansen positiv för första gången på 
över 15 år. En markant nedväxling av in
flationstakten kunde också noteras. Den 
uppgick nu till 17,5 % i årsgenomsnitt. 

Utöver regeringens ekonomiska re
formpolitik i marknadsekonomisk rikt
ning, torde en viktig roll för den positiva 
utvecklingen ha spelats av den utrikespoli
tiska omorientering som inleddes under 

Yta . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . ................... ...... 332 000 km' 

Befolkning .. . .... ... ...... 71 milj. 

Befolkningstillväxt/år 2, 1 % 

Andel läskunniga 

män .. .. .... . 

kvinnor 

....... .... . 92% 

....... 83% 

Förväntad medellivslängd vid födseln 

män ..... . ... ........ .. 62,7 år 

kvinnor .. . ... ........... ...... . 64,8 år 

Dödlighet, barn under 5 år .. . ......... 6,5% 

BNl/invånare .................. 229 USD 

Totalt bistånd, andel av BNI . . .. . . . . . . 1,6% 

Skuldtjänstkvot . . . . . .. . . ......... uppgift saknas 

(1991) 

(1992) 

(1992) 

(1990) 

(1990) 

(1990) 

(1990) 

(1990) 

(1992) 

(1991) 
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Bistånd 
Offentligt nettobistånd/person 1991, 
USD 

Totalt .. ....... .. ... .. .. ........... ..... ... .... .... ..... .. 3,0 

Sverige ...... ..... .. ........ ...... ... .... .... .... ...... 0,8 

Bistånd från Sverige, utbetalningar 
1992/93, mkr 

SIDA total ..... ..... ....... ........ ........ ........ 313,0 

BITS ........ .. .. .... .... .. ..... .... ..... ...... ... ..... .. . 3,4 

Sarec .................. ... ...... .... ...... .. ..... ... .... 8,1 

Swedecorp ....... ... ... ... ......... .. .. ........ ... .. 1,0 

Summa 325,5 

90-talets första år. Den har inneburit ett 
politiskt och ekonomisktnärmande till 
omvärlden med särskild betoning på län
derna i närområdet. Ett resultat härvidlag 
är Vietnams observatörskap i den sydosta
siatiska samarbetsorganisationen ASEAN. 

Trots de ekonomiska framgångarna 
återstår problem som hög arbetslöshet, 
som i ökande utsträckning drabbar kvin
nor och andra svaga grupper i samhället. 
Tillgången på social service, t.ex. hälso
vård och utbildning, försvåras i praktiken 
för de fattigaste. En viss förbättring har 
man under våren 1993 sökt åstadkomma 
genom att höja lönerna för berörda stats
anställda personalkategorier. 

Ett viktigt hinder för en snabb ekono
misk utveckling utgörs av den svaga infra
strukturen. Andra problem är en växande 
korruption i de flesta delar av ekonomin 
samt en utbredd varusmuggling. 

Reformprocessen fortgår, men mycket 
återstår ännu. De statliga institutionerna är 
svaga och förståelsen för marknadsekono
mins mekanismer har inte slagit igenom 
på alla nivåer. Privatiseringen av statliga 
företag går mycket trögt, men den privata 
sektorn markerar ändå förtroende för det 
ekonomiska klimatet genom nybildning 
av företag. 
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Mänskliga rättigheter, 
demokrati 

Antagandet av 1992 års konstitution med 
åtföljande val till ett reformerat parlament 
medförde ett viktigt steg i demokratisk 
riktning, eftersom parlamentet - och inte 
som tidigare det statsbärande kommunist
partiet - blev landets högsta politiska or
gan. 

De sista fångarna som hållits i "omskol
ningsläger" sedan slutet av sjuttiotalet 
släpptes under året. Ett mindre antal poli
tiska fångar finns dock kvar och några rät
tegångar mot personer som anklagats för 
omstörtande verksamhet har resulterat i 
långa fängelsestraff. 

Militärutgifter, hotbild 
och väpnade konflikter 

Den politiska omorientering, som bl.a. kan 
ses manifesterad i återtåget från Kambodja 
samt den starka prioriteringen av den 
ekonomiska reformprocessen är faktorer 
som bidragit till en kraftig minskning av 
anslagen till krigsmakten. 

Armen uppges exempelvis ha halverats 
och några väsentliga nyanskaffningar av 
materiel har veterligen inte företagits. 

Biståndet • givare och 
administration 

Sedan det tidigare omfattande östbiståndet 
i stort sett upphört var Sverige och Finland 
under en kort period de huvudsakliga 
bilaterala givarna. Under 1991, 1992 och 
halva 1993 har dock de flesta västländer 
återupptagit biståndsgivningen i olika for
mer. Särskilt Frankrikes och Japans åter
komst på arenan torde uppfattas som vik
tig. 

Redan innan det blev aktuellt med ett 
hävande av det amerikanska embargot 
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och dess följdföreteelser räknade den viet
namesiska regeringen med ett årligt sam
manlagt - bilateralt och multilateralt -
bistånd om ca 500 miljoner US dollar. 

Skatteprojekt • ett intressant nytt 
biståndsprojekt 

När Vietnam nu omstruktureras i mark
nadsekonomisk riktning är det av yttersta 
vikt att staten kan generera inkomster 
(skatter) för att garantera välfärd och för
delning av resurserna. 

SIDA stödjer sedan januari 1991 genom 
Rikskattesverket (RSV) ett skatteprojekt 
om totalt 11 miljoner kronor, som löper på 
3 år och vars mål på kort sikt är att 

• stärka skatteadministrationen på cen
tral, regional och lokal nivå 

• utveckla ett internt utbildningssystem , 
utarbeta operativa handböcker 

• genomföra pilotprojekt på distriktnivå 
för att undersöka om det går att införa 
datorisering. 

Delvis som ett resultat av projektet kan 
konstateras att skatteintäkterna under 1992 
ökade med över 70 % jämfört med föregå
ende år och uppgår för närvarande till ca 
14%avBNP. 

Sveriges bistånd 

SIDA och i viss mån Sarec har länge domi
nerat utvecklingssamarbetet med Vietnam. 
Swedecorp utökar sin verksamhet och pla
nerar att under 1993/94 etablera en egen 
representation i landet. Även vad beträffar 
BITS-samarbetet, som för närvarande be
gränsar sig till finansiering av vietname
sers deltagande i internationella kurser, 
föreligger goda förutsättningar för en ex
pansion inom såväl tekniskt samarbete 
som kreditgivning. Vietnam fortsätter att 
ta emot visst katastrofbistånd från Sverige. 
Under innevarande budgetår kommer för 
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Den här lilla flickan får vård vid avdelningen för undernärda barn i ett barnsjukhus i Ho-Chi-Minh-staden . 
Det svenska stödet till hälsovården gäller bl.a. administrering av sjukhus. Foto: Lasse Ohlsson, Bazaar. 

Vietnam att utarbetas en treårig landstrate
gi för vårt totala bistånd till landet. 

Bistånd genom SIDA 

Det övergripande syftet med SIDA:s på
gående bistånd till Vietnam är att på olika 
sätt stödja den pågående ekonomiska re
formprocessen samt att genom dialog och 
insatser främja demokrati och mänskliga 
rättigheter i landet. Det traditionella stödet 
inom hälsovårds- och skogssektorerna 
fortsätter samtidigt med utökade insatser 
inom energisektorn. Insatser inriktade på 
institutionellt stöd till den ekonomiska 
reformprocessen får allt större betydelse. 
Miljöaspekterna bevakas i ökande ut
sträckning. Enligt regeringens instruktio
ner är ett tidigare omfattande importstöd 
på väg att avvecklas och inget nytt avtal 
har heller ingåtts sedan det senast gällande 
gick ut 30 juni 1993. SIDA:s gällande sam-
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arbetsavtal med Vietnam avser perioden 
1992/93 -1993/94. 

Skogsstöd 

Sedan mitten av 80-talet har SIDA-stödet 
till skogssektorn huvudsakligen inriktats 
på insatser för skogsskötsel, forskning och 
markvård. En principiell förändring från 
tidigare stöd kan konstateras genom att 
detta nu fokuseras på den enskilde bon
den/ skogsbrukaren, som har givits nytt
janderätt till marken och nu fritt kan för
valta den. Viktiga komponenter i biståndet 
är rådgivning i markrättsliga frågor, nya 
metoder för enskilt bondeskogsbruk, åter
plantering av skog, rådgivning för skogs
utveckling samt stöd till ett skogsforsk
ningsinstitut. Det svenska skogsprogram
met, i vilket jämställdhet mellan män och 
kvinnor ägnas särskild uppmärksamhet, 
är geografiskt koncentrerat till de fem 
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nordligaste provinserna. Pappersbruket 
Bai Bang i Vinh Phu-provinsen har sedan 
1990 drivits i vietnamesisk regi med till
fredsställande resultat. Den ökande närva
ron av internationella biståndsgivare har 
motiverat en större samordning och en 
dialog har bl.a. inletts med Australien, In
ternationella jordbruksutvecklingsfonden 
(IFAD) och FN:s barnfond (UNICEF) i det
ta syfte. 

Hälsovård 

Stödet till hälsovården har länge varit ett 
centralt inslag i SIDA-samarbetet och har 
främst varit inriktat mot primärhälsovår
dens behov. Efter en utvärdering av hälso-

Bistånd genom SIDA, mkr 

Disponibelt 1992/93 1993/94 

Anslag 225,0 180,0 

Ingående reservation 160,5 109,0 

Summa 385,5 289,0 

Fördelning Utbetalt Planerat 
1992193 1993/94 

Naturbruk 31,0 50,0 

Hälsovård 50,0 54,0 
Infrastruktur 36,0 71,0 

Förvaltningsuppbyggnad 19,0 20,0 

Betalningsbalansstöd 125,3 6,0 

Kultur etc. 14,9 22,0 

Summa 276,2 223,0 

Utgående reservation 109,3 66,0 

Utom landramen 

Katastrofbistånd 2,9 

Demokrati, mänskliga 

rättigheter 4,7 4,0 

Miljö 16,9 5,0 

Enskilda organisationer 12,3 5,0 

Kultur etc. 1,0 

Befolkning 4,0 

Summa 36,8 19,0 

Totalt SIDA 313,0 242,0 
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sektorbiståndet 1992 har parterna enats om 
följande koncentrerade framtida inriktning 
i samarbetet, som kommer att gälla fr.o.m. 
budgetåret 1994/95: 

• rådgivningsinsatser rörande central 
planering av landets primärhälsovård, 
hälso- och sjukvårdsförsäkring m.m. 

• mödra- och barnhälsovård inklusive 
familjeplanering och aids/hiv
bekämpning 

• stöd till läkemedelskontroll 
• stöd till administrering av sjukhus 

Energisektorstöd 

De skriande bristerna på infrastrukturom
rådet och dessas hämmande inverkan på 
den pågående ekonomiska reformproces
sen, har motiverat SIDA till ett kraftigt 
ökande engagemang under senare år. 
Tyngdpunkten i samarbetet ligger idag på 
ett flertal insatser på eldistributionsornrå
det med landets tre kraftbolag som huvud
sakliga mottagare. Viktiga komponenter är 
förutom upprustning av eldistributionsnä
tet, reparation och iståndsättande av trans
formatorstationer, leveranser av elmätarut
rustning/telekommunikationsutrustning 
samt managementutbildning för lednings
personal inom elkraftssektorn. 

Innevarande treåriga sektoravtal på 102 
miljoner kronor kommer att övergå i ett 
nytt treårsavtal från 1994 för vilket en för
dubblad medelstilldelning planeras om 
200 miljoner kronor. 

Institutionellt stöd/demokratistöd 

Insatser för att bygga upp den institutio
nella kompetensen i landet utgör en syn
nerligen viktig del av stödet till reform
processen. Samarbetet omfattar insatser på 
skatte- och rättsornrådena, materiellt stöd 
och utbildningsinsatser inom bankväsen
det, stöd till utbildning i makroekonomi, 
ekonomisk policyanalys, företagsledning, 
massmedie- och kultursamarbete m.m. 



Utanför landramen 

Sverige har sedan 1991 utfäst sig att under 
förutsättning av ett brett internationellt 
stöd delta i en stödgrupp med syfte att 
reglera Vietnams utestående skulder till 
Internationella valutafonden (IMF) och 
därigenom möjliggöra ny utlåning från 
fonden. Genom att USA under sommaren 
1993 gav upp motståndet mot ett sådant 
initiativ kunde detta realiseras. Inom ra
men för detsamma bidrog Sverige med 10 
miljoner US dollar I 80 miljoner kronor. 

Bistånd genom enskilda 
organisationer 
Enskilda organisationer får allt lättare att 
arbeta i Vietnam. Rädda Barnen är repre
senterade i Hanoi sedan 1991, då Vietnam 
blev nytt programland. För övrigt är Räd
da Barnen i samarbete med Diakonia en
gagerade i ett samnordiskt projekt ägnat 
hemvändande vietnameser. Svenska Röda 
korset finansierar en representant för Inter
nationella Röda korsfederationen i Hanoi 
samt ett katastrofberedskapsprogram. 

Katastrofbistånd 

Katastrofinsatser för ovan nämnda ''båt
flyktingar" har kanaliserats bl.a. via SIDA 
till Diakonia. För 1992/93 uppgick denna 
hjälp till ca 2,9 miljoner kronor. 

Bistånd genom BITS 
För närvarande finns endast vietnamesiskt 
deltagande i BITS internationella kurser, i 
vilka hittills sammanlagt ett 120-tal vietna
meser deltagit. För budgetåret 1992/93 
utbetalades 3,4 miljoner kronor (43 perso
ner). 

Bistånd genom Swedecorp 
Sedan 1991 har Swedecorp i ett finskt sam
arbete lett utbildning av företagsledare i 
vietnamesiska exportföretag samt ansvarat 
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för en exportfrämjandeinsats och ett par 
miljöinsatser. Studier har vidare bekostats 
på standardiseringsområdet och för ett 
kompetensuppbyggande inom den vietna
mesiska handelskammarorganisationen. 
En kraftigt utvidgad verksamhet förbereds 
- budgeten för 1993/94 är 8,9 miljoner kro
nor. Nya projektideer rör t.ex. ett center för 
företagsledarutbildning, som samtidigt 
skall vara ett fönster mot den svenska 
marknaden. En annan projektide är främ
jande av handel och investeringar - TIPS 
(Trade and Investrnent Promotion Specia
list) - vilket innebär platsrepresentation 
fr.o.m. hösten 1993 i Ho-Chi-Minh-staden 
(Saigon). Under budgetåret 1992/93 utbe
talades totalt 1 miljon kronor. 

Bistånd genom Sarec 

Sedan 1976 stöder Sarec ett omfattande 
forskningssamarbete, som koncentrerats 
till jordbruk och medicin. Forskarutbyte 
inom ramen för detsamma omfattar för 
närvarande ett 20-tal forskare, varav mer
parten är vietnameser på utbildning i 
Sverige. Hittills har verksamheten berört 
ett 20-tal projekt. Nya områden är makroe
konomis stabiliseringspolitik, primärhälso
vård samt marin miljö. Under budgetåret 
1992/93 utbetalades 8,1 miljoner kronor. 



Andra länder i Asien 

Kina 

Ekonomi, politik, samhälle 

Parallellt med den statliga organisationen 
utövar det kinesiska kommunistpartiet det 
avgörande politiska inflytandet i Kina. 
Nyligen skrevs begreppet "socialistisk 
marknadsekonomi" in i författningen. Den 
ekonomiska reformpolitiken som inleddes 
i slutet av 1970-talet fick ett allvarligt av
bräck på grund av den dåvarande ledning
ens oförmåga att hantera inflation och 
överhettning. Tienanrnen-händelsema 
1989 stärkte de mer konservativa krafter
na. Sedan dess har reformpolitiken åter 
vunnit terräng. Inga krafter av betydelse 
opponerar sig i dag mot reformpolitiken 
och det finns en ökad öppenhet mot om
världen. Om de nuvarande ekonomiska 
problemen med överhettning och stark 
inflation inte kan kontrolleras kan man 
dock inte utesluta att mer konservativa 
strömningar åter kan göra sig gällande. 

Reformpolitikens positiva effekter på 
landsbygden medförde under den första 
delen av 80-talet att antalet kineser i s.k. 
absolut fattigdom minskade från omkring 
250 miljoner till omkring 100 miljoner. En 
medveten prioritering av kustområdena 
ledde därefter till en stagnation i antalet 
fattiga och ökade inkomstklyftor mellan 
stad och landsbygd. Regeringen har på 
senare tid, bl.a. i samband med ökade oro
ligheter på landsbygden, uppmärksammat 
problemet och betonat jordbrukets roll 
som ekonomins grundpelare. 

Kinas övergång från plan- till mark
nadsekonomi befinner sig i ett viktigt ske-
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de. Utvecklingen präglas för närvarande 
av en mycket kraftig tillväxt och ökade 
tecken på överhettning. Betydande flask
halsar i infrastrukturen har bidragit till 
accelererande inflation. Svaga statsfinanser 
och en outvecklad finanssektor minskar 
regeringens handlingsutryrnrne. Nyligen 
infördes åtgärder för att återvinna kontrol
len över ekonomin. 

Mänskliga rättigheter, 
demokrati 
Regeringens attityd till mänskliga rättighe
ter är fortsatt hård, även om flera kända 
politiska fångar på senare tid frigivits. Ge
nomgående hävdas principen om icke
inblandning i Kinas inre angelägenheter. 

Sveriges bistånd 
Det svenska biståndet har hittills framför 
allt omfattat tekniskt bistånd och u-kre
ditsfinansiering från BITS. Därutöver finns 
ett visst Sarec-samarbete samt ett växande 
engagemang från Swedecorps sida. SIDA
biståndet, som hittills i huvudsak in
skränkt sig till bidrag vid katastrofer, om
fattar sedan 1992/93 också stöd till 
enskilda organisationer för insatser i Tibet. 
Det svenska biståndet uppgick 1992/93 till 
totalt 247,5 miljoner kronor och fördelade 
sig på följande biståndsorgan: 

BITS, totalt: 245,2 
Swedecorp, totalt: 1,4 
Sarec, totalt: 0,4 
SIDA, totalt: 0,4 



Bistånd genom BITS 
Under 1990 normaliserade de flesta 
OECD-länder samarbetet med Kina, inled
ningsvis med vissa begränsningar. Sverige 
har efter frysningen 1989 återupptagit bi
ståndssamarbetet med Kina. Miljöinsatser, 
sociala insatser, insatser ämnade att bidra 
till utvecklingen av ett pluralistiskt sam
hälle samt den ekonomiska reformproces
sen har angivits som hädan-efter priorite
rade sektorer. Bistånd lämnas främst i 
form av utvecklingskrediter och tekniskt 
samarbete genom BITS. 

Sedan 1982 har drygt 40 krediter med 
en total kreditvolym på ca 3,3 miljarder 
kronor lämnats. Drygt 70 % har gått till 
utbyggnaden av landets telekommunika
tioner. Ett antal projekt inom vatten och 
avloppsrening och fjärrvärmeutbyggnad 
är för närvarande under beredning. Inom 
det tekniska samarbetet har under en dryg 
tioårsperiod totalt ca 140 insatser, till störs
ta delen i form av kunskapsöverföring ge
nomförts till en kostnad av 130 miljoner 
kronor. Därtill kommer 25 miljoner kronor 
för ca 450 kinesiska deltagare i den inter
nationella kursverksamheten. 

Utbetalat under 1992/93: utvecklings
krediter 235 miljoner kronor, tekniskt 
samarbete 7,2 miljoner kronor samt inter
nationella kurser (45 personer) 3,0 miljoner 
kronor. 

Bistånd genom Swedecorp 
Swedecorp medverkar i två samrisk-före
tag, som avser produktion av läkemedel 
respektive värmetråd. Dessutom bedrivs i 
Swedecorps regi olika typer av import
främjande insatser som omfattar bl.a. 
exportseminarier för kineser, utgivning av 
exportguider, bevakning av Kinamässor i 
Sverige m.m. 

Dessutom ges stöd till Sweden-China 
Trade Council. 

Totalt har 1,4 miljoner kronor betalats 
ut under 1992/93. 
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Bistånd genom Sarec 

Sarec:s forskningssamarbete med Kina 
inleddes 1977 och har hittills fått stöd med 
ca 33 miljoner kronor. Samarbetet koncen
trerades tidigare till medicinsk forskning 
och lantbruksstudier, men har breddats 
och omfattar nu även landsbygdsindustri
alisering och ett skogs- och miljöprojekt. 

Totalt har 420 000 kronor betalats ut 
under 1992/93. 

Bistånd genom enskilda 
organisationer 
Genom Svensk-tibetanska skolföreningen 
har skolbyggesprojekt inletts i Tibet. 

Totalt har 410 000 kronor betalats ut 
under 1992/93. 

Malaysia 

Ekonomi, politik och samhälle 
Det malaysiska samhället präglas i mycket 
stor utsträckning av befolkningens etniska 
sammansättning- malayer (60 %), kineser 
(30 %) samt indier (10 %). De politiska 
konflikterna löper utmed de etniska skilje
linjerna snarare än efter ideologiska sym
patier. 

Ända sedan självständigheten 1957 har 
den politiska makten innehafts av en all
mänt borgerlig regeringskoalition som 
dominerats av malayerna. Efter raskraval
ler 1969 mellan malayer och kineser har 
landet upplevt en lång period av stabilitet 
och ekonomisk tillväxt. Formeln för att 
uppnå detta har i princip inneburit att 
malayema dominerat det politiska livet 
under det att kineserna tonat ner sina poli
tiska krav och ägnat sig åt ekonomisk 
verksamhet. De senaste tio årens mycket 
kraftiga ekonomiska tillväxt, i genomsnitt 
ca 7,5 % per år, har bidragit till framväxten 
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av en ekonomiskt stark malayisk medel
klassbefolkning, och de tidigare så skarpa 
ekonomiska skiljelinjerna mellan malayer 
och kineser börjar nu luckras upp. Samti
digt har andelen fattiga av befolkningen 
sjunkit drastiskt och uppgår nu till ca 2 % 
- 1970 var motsvarande siffra 20 %. 

De senaste fem åren under premiär
minister Mahathir, har den ekonomiska 
politikens inriktning ytterligare accentue
rats på ekonomisk tillväxt. Detta bör ses 
som ett led i Mahathirs målsättning, 
"Vision 2020", att Malaysia ska uppnå in
dustriell status år 2020. 

Militärutgifter 
För närvarande motsvarar militärutgifter
na knappt 3 % av BNP. En långsiktig ök
ning av militärutgifterna kan förutses då 
Malaysia genomför en omfattande moder
nisering av sitt försvar. Större nyanskaff
ningar inom alla vapenslagen pågår. 

Mänskliga rättigheter, 
demokrati 
Malaysia är en konstitutionell monarki, 
och de politiska institutionerna i landet 
byggdes upp efter brittisk förebild genom 
allmänna parlamentsval i enmansvalkret
sar vart femte år. För tidningsutgivning 
krävs publiceringstillstånd. Oberoende 
oppositionella tidningar finns men med 
begränsade spridningsmöjligheter. Landet 
tillämpar dödsstraff för vapeninnehav och 
narkotikabrott. Det finns vidare en lagstift
ning som härrör från kampen mot den 
kommunistiska gerillan och som ger myn
digheterna rätt att internera individer utan 
domstolsförfarande. Oberoende organisa
tioner för mänskliga rättigheter tillåts inte. 
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Sveriges bistånd 
Totalt utbetalades under 1992/93 21 miljo
ner kronor (inklusive krediter) med följan
de fördelning mellan biståndsorgan/ orga
nisationer: 

SIDA/ ensk. organisationer: 
BITS: 
Swedecorp: 
Sarec: 

2,lmkr 
17,5 
0,7 
0,7 

Det svenska biståndet har hittills i huvud
sak utgjorts av samarbete genom BITS
samarbete och mindre insatser genom 
svenska enskilda organisationer. 

Bistånd genom BITS 
BITS-samarbetet inleddes 1985 och hittills 
har inom ramen för det tekniska biståndet 
81,3 miljoner kronor betalats ut. Flertalet 
av insatserna har avsett energisektorn med 
stöd till lönsamhetsstudier, utbildning, 
bistånd vid upphandling m.m. Senast ak
tuella insatser har bl.a. avsett förebyggan
de underhåll, upprustning, utbildning på 
området vatten-rening, kartering av plan
tageskog, kartläggning av naturresurser 
med hjälp av satellitbilder, läkemedelskon
troll, lantmäteri- samt rådgivning/utbild
ningsinsatser till landets sjösäker
hetsmyndighet. Sammanlagt 206 miljoner 
kronor har beviljats i utvecklingskrediter 
som i huvudsak avsett energisektorn och rört 
distribution/ transmission av elkraft samt 
anläggande av transformatorstationer. 
Senast har en ramkredit varit aktuell avse
ende utlåning till malaysiska företag för 
import av utrustning och tjänster med 
miljöanknytning m.m. 

Deltagande av malayer i BITS interna
tionella kurser har hittills omfattat totalt 
349 personer. 

Utbetalat under budgetåret 1992/93: 
tekniskt samarbete 13,5 miljoner kronor, 



internationella kurser (57 personer) 4 mil
joner kronor. 

Bistånd genom Swedecorp 
Genom Swedecorp genomförs för närva
rande en insats för att främja landets mö
belindustri. Inom ramen för Swedfund
samarbetet finns två joint-ventureprojekt 
som avser produktion av möbelkompo
nenter, respektive drivande av ett KF
projektcenter. 

Totalt har 0,7 miljoner kronor betalats 
ut under 1991/92. 

Bistånd genom SAREC 
1986 inleddes ett forskningssamarbete som 
rör skogsavverkning i regnskogar. Svensk 
samarbetspart är Lantbruksuniversitetet i 
Uppsala. 

Totalt har 743 000 kronor betalats ut 
under 1992/93. 

Bistånd genom enskilda 
organisationer 
En rad enskilda organisationer är verk
samma i landet, bl.a. Svenska Kyrkans 
Mission (SKM), Amningshjälpen samt 
LO-TCO:s biståndsnämnd. 

Totalt har genom SIDA 2 miljoner kro
nor betalat ut under 1992/93. 

Thailand 

Bistånd genom BITS 
BITS har bedrivit tekniskt samarbete med 
Thailand sedan 1984 och hittills gjorda 
utbetalningar uppgår till 54,8 miljoner kro
nor. Samarbetet har ökat under senare år. 
Insatserna har huvudsakligen avsett ener
gisektorn, men stödet till miljövård, trans-
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portväsende, jordbruk m.m. har gradvis 
ökat i betydelse. Stöd har lämnats bl.a. till 
att förstärka och effektivisera den verk
samhet som bedrivs av EGAT (Electricity 
Generating Authority of Thailand), för att 
förbättra hanteringen av farligt gods och 
för att motverka industriella föroreningar 
och luftföroreningar i Bangkok. 

Utvecklingskrediter om sammanlagt 
359 miljoner kronor har beviljats. Aktuella 
projekt som därigenom finansierats är en 
massafabrik, en reningsanläggning i an
slutning till en pappers- och massafabrik 
samt en inhemsk utvecklingsbank. 

BITS internationella kurser har hittills 
omfattat 335 thailändare. 

Totalt har utbetalats under 1992/93: 
utvecklingskrediter 3,5 miljoner kronor, 
tekniskt samarbete 24,5 miljoner kronor, 
internationella kurser 3,6 miljoner kronor. 

Biståndet genom Swedecorp 
Swedecorp:s stöd avser fortsatt stöd till 
expertutbildning i liten skala. Tidigare 
handelsfrämjande insatser har avsett ett 
fruktseminarium, träleksaker m.m. Dess
utom finns två Swedecorp /Swedfund
stödda samriskprojekt - ett glasbruk och 
en juicefabrik. 

Bistånd genom SIDA 
Genom Diakonia har ett omfattande kata
strofbistånd lämnats till flyktingar från 
Myanmar. Förutom Diakonia får Svenska 
Baptistförbundet och Svenska Missionsrå
det projektstöd. 

Utbetalt under 1992/93: sammanlagt 
8,7 miljoner kronor varav 7 miljoner kro
nor projektbistånd via enskilda organisa
tioner och 1,7 miljoner kronor från miljö
anslaget. 

Totalt utbetalades under 1993/93: 
171,8 miljoner kronor (inklusive utveck
lingskrediter). Huvuddelen avsåg bistånd 
genom BITS. 
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Filippinerna 

Ekonomi, politik och samhälle 

Den nya regeringen i Filippinerna har fort
satt liberaliseringen av ekonomin. Denna 
kännetecknas nu av relativt stor öppenhet 
och grunden för tillväxt är i princip lagd. 
Man kan peka på flera positiva indikato
rer. Inflationen och räntorna har gått ned, 
valutareserven är relativt hög, investering
arna ökar och valutakursen har återgått till 
normal nivå till fördel för exporten. Efter 
två år utan tillväxt ser 1993 ut att kunna 
resultera i en BNP-ökning på ca 3 %. 
Anledningen till den låga tillväxten är 
framför allt den bristande elförsörjningen 
samt otillräckliga offentliga investeringar. 

Det sista året har utvecklingen på det 
politiska området kännetecknats av ökan
de stabilitet. Det i stort sett lugna genom
förandet av presidentvalet lade grunden 
till denna utveckling. Den nye presiden
tens ansträngningar att ena landet dels 
genom förhandlingar med höger- och 
vänsterrebellerna, dels genom en god 
hantering av kontakterna med represen
tanthus och senat har bidragit. Presiden
tens intensiva resande och kontaktskapan
de runtom i landet har verkat i samma 
riktning. Den nya administrationen har 
tagit sig an flera av de stora samhällspro
blemen - befolkningsökningen (med starkt 
motstånd från den katolska kyrkan), 
kriminaliteten (med farliga motståndare 
inom polis och militär) samt de kvarvaran
de monopolen, vilket/ vilka kan komma 
att späda på spänningarna i samhället. På 
det sociala området har av särskild bety
delse varit regeringens insatser för familje
planering och åtgärder mot spridningen 
av aids. 

Militärutgifter 
Försvarsutgifterna har under hela åttiota
let uppgått till ca 10 % av den statliga bud-

184 

geten. De senaste två åren tycks andelen 
ha minskat något till 8 resp 9 %. Utgifterna 
för social omsorg har uppgått till i genom
snitt 21 % och har bibehållit denna andel 
under 1992 och 1993. 

Mänskliga rättigheter, 
demokrati 
Till skillnad från övriga Asien delar man i 
Filippinerna i princip Europas och USA:s 
värderingar då det gäller mänskliga rättig
heter. Den kritik som riktas mot landet 
gäller oförmågan att ta itu med kränkning
ar. Antalet kränkningar har dock minskat 
på senare tid. 

Decentraliseringen av landet kan ses 
som ett nytt inslag i en pågående demo
kratiseringsprocess. Behoven i samman
hanget av insatser för utbildning och 
finansiering upplevs som alltmer akuta. 
På många håll i landet är de lokala myn
digheterna dåligt rustade för att klara av 
det ansvar och de rättigheter den nya lag
stiftningen ger dem. 

Biståndet · givare och 
administration 
Under de senaste tjugo åren har Filippiner
na klättrat från 21:a till 8:e plats bland de 
största mottagarna av DAC-ländernas bi
stånd. Effektiviteten mätt i förmåga att 
tillgodogöra sig biståndet har tidvis varit 
låg, men har förbättrats efter skapandet av 
koordineringsmekanismen "the Philippine 
Assistance Program". Den nya regeringen 
försöker hålla en fastare hand över genom
förandet av biståndsprojekt genom att inte 
tillåta alltför lång eftersläpning. Utnyttjan
det av tillgängliga biståndsmedel har ökat 
med 45 % under första halvåret i år. 

Sveriges bistånd 
Huvuddelen av det svenska biståndet till 
Filippinerna kanaliseras genom BITS. Swe
decorp har vidare viss verksamhet och ett 



ökande engagemang kan skönjas från 
SIDA-stödda enskilda organisationers 
sida. 

Totalt har 73,8 miljoner kronor betalats 
ut under budgetåret 1992/93. 

Bistånd genom BITS 
Biståndet består i huvudsak av insatser 
inom ramen för BITS tekniska samarbete. 
Detta inleddes först budgetåret 1986/87, 
men Filippinerna har redan hunnit bli det 
största bland BITS samarbetsländer. 

Hittills har totalt ca 119 miljoner kronor 
betalats ut i huvudsak för insatser med 
energi- och miljöanknytning ofta i nära 
samarbete med Världsbanken. På energi
sidan har insatserna främst gällt vatten
och geotermisk kraft, produktion och 
transmission av elkraft, energibesparande 
åtgärder samt rehabilitering av vatten
kraftgeneratorer. Ett intressant projekt har 
rört kartläggning av naturresurser och mil
jöpåverkan med hjälp av satellitbilder. Of
fentlig förvaltning utgör också ett samar
betsområde och här kan nämnas insatser 
för att stärka landets kapacitet att hantera 
statistiska data. 

Ett nytt samarbetsområde rör utveck
ling av filippinsk luftfart. Inom ramen för 
ett projekt på området kommer svensk 
part att åta sig huvudansvaret för att 
genomföra en utvecklingsplan som kom
mit till i samarbete med UNDP och ICAO. 
Arbetet kommer bl.a. att omfatta lagstift
ning, organisation/planering, säkerhets
system, modernisering av flygplatser, tele
kommunikationer etc. 

Inom ramen för BITS internationella 
kurser har hittills 288 filippiner deltagit. 

Utbetalat under budgetåret 1992/93: 
tekniskt samarbete 54,8 miljoner kronor, 
internationella kurser 3,8 miljoner kronor 
(51 personer). 
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Bistånd genom Swedecorp 
För närvarande är verksamheten koncen
trerad till projektstöd inom exportfrämjan
de, kompetensutveckling inom landets 
möbelsindustri samt främjande av kvinn
ligt entreprenörskap. Dessutom finns ett 
samarbete med filippinska producenter av 
datamjukvara. Vidare planeras för samar
bete med en eller flera näringslivsorgani
sationer. 

Totalt har 2,3 miljoner kronor betalats 
ut under budgetåret 1992/93. 

Bistånd genom SIDA 

Bland enskilda svenska organisationer 
verksamma i landet kan nämnas Diakonia, 
Röda korset, LO-TCO:s biståndsnämnd, 
Olof Palmes internationella centrum samt 
flera kristna missionsorganisationer. 

På området för mänskliga rättigheter 
och demokrati har SIDA-stödet bl.a. om
fattat direktstöd till filippinsk NGO-sam
manslutning. 

Totalt utbetalat under budgetåret 1992/ 
93: 12,9 miljoner kronor, varav katastrof
bistånd 1,5 miljoner kronor, bistånd via 
enskilda organisationer 7,3 miljoner 
kronor, bistånd för mänskliga rättigheter/ 
demokrati 4,0 miljoner kronor. 
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Kambodja 

Ekonomi, politik, samhälle 
Efter mångs års stridigheter och motsätt
ningar råder ett lugnare politiskt läge i 
Kambodja. I maj 1993 kunde val hållas på 
ett relativt tillfredsställande sätt under 
överinseende av FN. Efter det att en ny 
författning utarbetats tillträdde en ordina
rie regering i september. 

Man står nu inför utmaningen att åter
uppbygga landet politiskt ekonomiskt och 
socialt. På det ekonomiska området har en 
grund för detta lagts genom reformer som 
vidtagits sedan slutet av 1980-talet för att 
utveckla en marknadsekonomi. Utveck
lingen har samtidigt bidragit till en ojäm
nare inkomstfördelning och alltjämt lever 
majoriteten av befolkningen i stor fattig
dom. Insatser och bistånd behövs på snart 
sagt alla områden. Inte minst behövs för 
närvarande betydande insatser för att för
stärka den offentliga sektorns finanser och 
för att effektivisera denna. 

Mänskliga rättigheter, 
demokrati 
Oroligheterna och det labila läge som rått 
i Kambodja har medfört att de mänskliga 
rättigheterna kränkts. En rad åtgärder har 
emellertid börjat vidtagas för att förbättra 
läget. FN har bedrivit en grundläggande 
informations- och utbildningsverksamhet. 
Flera enskilda människorättsorganisa
tioner har upprättats. Kambodja har an
slutit sig till ett antal FN-konventioner om 
mänskliga rättigheter. Lagar och regler 
som berör de mänskliga rättigheterna 
måste dock utarbetas och institutioner, 
inklusive ett fungerande rättsväsende, 
måste byggas upp. 
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Militärutgifter, hotbild, 
väpnade konflikter 
Det är svårt att ange omfattningen av de 
militära utgifterna. Om den politiska ut
vecklingen blir stabil torde dock en omfat
tande demobilisering kunna äga rum. 

Biståndet • givare och 
administration 
Vid ett givarmöte i Tokyo 1992 gjordes 
utfästelser om bistånd som uppgick till ca 
880 miljoner US dollar. Endast en mindre 
del av detta har utbetalats, men utbetal
ningarna torde nu komma att öka, då 
Kambodja fått en ordinarie vald regering. 
Hittills har biståndet till stor del varit inrik
tat på att stödja återförandet av ca 350 000 
kambodjanska flyktingar från Thailand till 
Kambodja och på att återställa vägar och 
annan infrastruktur till ett någotsånär 
fungerande skick. 

Mottagningskapaciteten inom den kam
bodjanska förvaltningen är mycket be
gränsad. Det är därför angeläget att åtgär
der vidtas såväl av den nya regeringen 
som av biståndsgivarna för att stärka den 
kambodjanska regeringens förmåga att 
planera, samordna och genomföra bistån
det och landets egna utvecklingsansträng
ningar. 

Sveriges bistånd 
Det svenska biståndet finansieras helt ge
nom SIDA. 104 miljoner kronor avsattes 
för Kambodja under budgetåret 1992/93. 
Av detta utbetalades endast 36 miljoner 
kronor. Detta hängde samman med att 
berörda organisationer i några fall önskade 
ta emot bidragen först senare eller att de 
ville avvakta den nya regeringens tillträde. 

Det svenska biståndet till Kambodja 
kanaliseras genom internationella organi
sationer och enskilda organisationer och 
finansieras huvudsakligen genom anslags
posten för katastrofer och återuppbygg-



nad. Det är inriktat på att återuppbygga 
och utveckla den fysiska och sociala infra
strukturen, institutionsuppbyggnad och 
främjandet av en demokratisk utveckling 
och av mänskliga rättigheter. 

FN:s barnfond (UNICEF) får stöd för 
insatser inom hälsovårds- och undervis
ningssektorerna. FN:s flyktingkommissa
ries (UNHCR) åtgärder för att återföra 
flyktingar som befunnit sig i Thailand har 
också fått svenskt stöd. Bidrag har vidare 
lämnats till Svenska Röda korset för sjuk
vårdsinsatser och till Diakonia som stöd 
till rehabilitering av handikappade och 
protestillverkning. 

Medel har avsatts för rådgivningsin-
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En rik tonåring i Pnom Fen? 
Nej, han visar upp värdelösa 
sedlar från Pol Fot-regimens tid. 
Den ekonomiska reformeringen 
av Kambodja tar tid. Alltjämt 
lever de flesta människor i landet 
i stor fattigdom. 

Foto: Heldur Netocny, Bazaar. 

satser genom Asiatiska utvecklingsbanken 
och Världsbanken vad gäller bl.a. kraft
försörjning, utbildning, upphandling, 
jordbruk, transporter och hälsa. FN:s livs
medels- och jordbruksorganisation (FAO) 
och Världslivsmedelsprogrammet (WFP) 
har fått bidrag för finansiering av import 
av konstgödsel och livsmedel. Genom 
Cambodia Development Resource Institu
te har bidrag lämnats för utbildnings- och 
rådgivningsinsatser. För att främja en 
demokratisk utveckling och respekt för 
mänskliga rättigheter har stöd lämnats till 
FN för att förbereda de val som ägde rum i 
maj 1993 och för utbildning i mänskliga 
rättigheter. 
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Afghanistan 

I april 1992 föll den kommunistiska rege
ringen i Afghanistan och motståndsrörel
sen Mujaheddin bildade i maj samma år 
en regering som innefattar motståndsrörel
sens alla partier. Den återhållsamma opti
mism som skapades förbyttes tämligen 
omgående i pessimism då krigshandlingar 
mellan olika grupper trappades upp. Den 
väpnade kampen pågår fortfarande. 

Krigsskadorna i landet är oerhörda och 
nära en tredjedel lever som flyktingar i 
Pakistan och Iran. Svenskt bistånd till re
patrierings- och återuppbyggnadsarbetet 
har givits sedan 1979 och finansierats via 
katastrofanslaget. Stödet har betalats dels 
genom svenska enskilda organisationer, 
varav medparten till Svenska Afghanistan
kommitten, dels genom olika FN-organ. 
Totalt utbetalades under budgetåret 
1992/93 100,6 miljoner kronor. 

Pakistan 

Pakistan har sedan 1988 ett civilt parla
mentariskt styre efter år av militärdiktatur. 
De senaste åren har dock präglats av poli
tisk instabilitet. De demokratiska institu
tionerna har ännu inte kommit att fungera 
på avsett sätt och militärens roll i det pa
kistanska samhället är fortfarande stor. De 
mänskliga rättigheterna är i många avse
enden eftersatta, särskilt vad gäller barn 
och kvinnor dessutom. 

Landets resurser är ojämnt fördelade. 
Mycket har gjorts för att stimulera handel 
och industriinvesteringar och därmed den 
ekonomiska tillväxten. Satsningarna på 
den sociala sektorn har däremot varit be
gränsade. De två största posterna i stats
budgeten är utgifterna för den militära 
sektorn samt räntor och amorteringar. I 
ansträngningarna att täcka ett stort bud
getunderskott har skatt införts på stora 
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jordbruksegendomar. Förmågan att ut
nyttja biståndsresurser är ett stort problem 
i Pakistan. 

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 på grund 
av landets försämrade ekonomiska situa
tion under senare år i många fall stannat 
på planeringsstadiet. 

Swedecorp:s samarbete med Pakistan 
omfattar bl.a. telekommunikationer. Sarec 
har sedan flera år stött ett forskningspro
jekt om barn- och mödrahälsovård. 

Bland de enskilda organisationer 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 betalades under 1992/93 22 mil
joner kronor ut till Pakistan, varav ca 12,9 
miljoner kronor genom enskilda organisa
tioner, 6,6 miljoner i tekniskt bistånd ge
nom BITS samt 2,5 miljoner kronor för pa
kistanskt deltagande (33 personer) i BITS 
internationella kurser. 

Nepal 

Nepal är ett litet bergsland i Himalaya
massivet med en av världens lägsta per 
capita-inkomster. Jordbruket utgör den 
dominerande 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 i ge
nomsnitt under senare år varit hög. Det 
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Kanske kan befolkningen i Nepal få uppleva positiva fåljder av det strukturanpassningsprogram som landet 
genomför? Ekonomiska reformer kombinerat med sociala insatser av enskilda organisationer kan på sikt 
minska fattigdomen. Foto: Helena Bjuremalm, UD. 

största hindret för utvecklingen på sikt 
bedöms vara den dåligt utvecklade infra
strukturen såväl fysiskt som socialt. 

Det svenska biståndet till Nepal har 
huvudsakligen kanaliserats genom svens
ka enskilda organisationer, främst Svenska 
Missionsrådet, Pingstmissionen och Svens
ka handikapporganisationemas internatio
nella biståndsstiftelse. Huvuddelen av 
verksamheten har inriktats på socialt arbe
te, även om insatser också finns på infra
strukturområdet. I övrigt har Swedecorp 
inlett exportfrämjande verksamhet och 
BITS har inbjudit deltagare från Nepal till 
sina kurser. Utbetalningarna för budget
året 1992/93 var för Swedecorp 114 000 
kronor, respektive 430 000 kronor (7 perso
ner) för BITS. 

Totalt utbetalades under budgetåret 
1992/93 11,4 miljoner kronor, varav 10,9 
miljoner kr via enskilda organisationer. 
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Mellanöstern 

Formerna för det svenska biståndet till 
Mellanöstern varierar avsevärt mellan re
gionens olika länder och områden. 

Inkornstskillnaderna är stora både inom 
och mellan länderna i regionen. Förenade 
Arabemiratens BNP per capita beräknas 
till över 20 000 US dollar, medan Jemen 
ligger på ca 500 US dollar per capita. De 
rikare staterna i regionen är betydande 
biståndsgivare, främst inom sin egen regi
on. 

Fredsförhandlingarna i Mellanöstern, 
som inleddes i oktober 1991, omfattar 
överläggningar mellan Israel och parterna 
i regionen (palestinierna, Jordanien, Liba
non och Syrien), samt multilaterala möten 
i fem arbetsgrupper med deltagare även 
från länder utanför regionen. Sverige stö
der fredsprocessen och deltar aktivt i det 
multilaterala arbetet. 

Fredsprocessen har nu kommit in i en 
helt ny fas efter det att Israel och PLO den 
13 september undertecknade ett avtal om 
ömsesidigt erkännande och en plan för 
begränsat palestinskt självstyre i Gaza och 
Jeriko. Planen förutsätter ett omfattande 
internationellt bistånd och ägnas stort in
tresse från det internationella samfundet. 

Sverige har ett bilateralt program för 
palestinierna i de ockuperade områdena, 
samtidigt som vi efter USA och EG är den 
största biståndsgivaren till FN-organisa
tionen UNRW A, som ansvarar för stödet 
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till palestinska flyktingar. Det bilaterala 
svenska stödet är humanitärt och politiskt 
motiverat och syftar till att stödja de socia
la sektorerna, främja respekten för mänsk
liga rättigheter och stimulera ekonomisk 
utveckling. Stödet kanaliseras genom 
svenska enskilda organisationer, olika FN
organ och direkt till fristående organisatio
ner och institut i regionen som är verksam
ma inom områden som mänskliga 
rättigheter och förtroendeskapande åtgär
der. Irak har ännu inte uppfyllt alla de vill
kor som ställs i de omkring 25 resolutioner 
som antagits av FN:s säkerhetsråd. Följ
aktligen bibehålls sanktionerna mot lan
det. Sverige stöder FN:s politik i Irak-frå
gan. En stor del av civilbefolkningen lider 
svårt av sanktionernas följder. Sverige har 
därför lämnat ett omfattande katastrofbis
tånd till drabbade grupper i Irak. 

Under budgetåret 1992/93 uppgick det 
svenska humanitära biståndet till Irak till 
35 miljoner kronor, huvudsakligen kanali
serade genom FN. Fortsatta biståndsinsat
ser kan komma att krävas för att minska 
befolkningens lidande. 

Utöver detta program består det svens
ka biståndet till regionen främst av stöd till 
insatser genom enskilda organisationer. 
Dessa utför ett viktigt arbete. Länder i regi
onen inom vilka svenska enskilda organi
sationer är verksamma är bl.a. Jordanien, 
Libanon och Yemen. 

Sverige lämnade totalt ca 245 miljoner 
kronor i bistånd till länderna i regionen 
under budgetåret 1992/93. 



Västbanken och Gaza 

Sverige är en av de största biståndsgivarna 
till palestinierna på de ockuperade områ
dena Västbanken och Gaza tillsanunans 
med bland andra USA, EG, Tyskland och 
Canada. Det samlade internationella bi
ståndet till de ockuperade områdena upp
gick under 1992 till ca 165 miljoner US dol
lar. Den största delen av detta bistånd, 
drygt 90 miljoner dollar, kanaliserades 
genom FN-organet UNRW A. Av det bila
terala internationella biståndet om ca 65 
miljoner dollar, tog hälso- och utbildnings
sektorerna emot den övervägande delen. 

Det svenska bidraget till UNRW A:s 
verksamhet uppgick under budgetåret 
1992/93 till 145 miljoner kronor. Därtill har 
det bilaterala programmet för Västbanken 
och Gaza utvecklats enligt de riktlinjer 
som slogs fast i regeringsbeslut våren 1991. 
Målen för det svenska bilaterala program
met är att minska det palestinska folkets 
lidande och misär, att bidra till att skapa 
förutsättningar för en samhällsstruktur till 
grund för ett framtida demokratiskt, fritt 
Palestina samt att främja ekonomisk verk
samhet och respekt för mänskliga rättighe
ter. Stödet lämnas till verksamhet genom 
enskilda organisationer, multilaterala or
gan och fristående institut. Under budget
året 1992/93 uppgick det bilaterala svens
ka stödet till ca 30 miljoner kronor. 

Huvudkomponenten i det svenska pro
granunet är stödet till hälsosektorn. Diako-
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nia bedriver en omfattande verksamhet, 
fämst inriktad på rehabilitering av inti
fada-offer. Organisationen Palestinagrup
perna i Sverige bedriver stöd till primär
vårdskliniker i Gaza och på Västbanken. 

Ett av målen för det svenska biståndet 
är att bidra till att situationen för mänskli
ga rättigheter förbättras. Detta sker genom 
stöd till ett tiotal organisationer, såväl pa
lestinska som israeliska och internationel
la, som arbetar med olika aspekter av 
människorätt på de ockuperade område
na. Det sammanlagda svenska stödet till 
sektorn för mänskliga rättigheter uppgick 
under budgetåret 1992/93 till ca 10,5 miljo
ner kronor. 

Ytterligare ett viktigt mål för det svens
ka stödet till de ockuperade områdena är 
att bidra till uppbyggnad och förstärkning 
av den palestinska administrationen. Detta 
sker sedan 1992 genom stöd till de struktu
rer som bildats kring den palestinska 
fredsförhandlingsdelegationen. Dessa 
strukturer, de så kallade tekniska kommit
teerna, har till uppgift att utgöra kun
skaps- och resursbas i förhandlingarna, 
men har utvecklats till att vara embryon 
till palestinsk administration i ett framtida 
själv-styre. Stödet sker i form av mindre 
projekt som formuleras av de tekniska 
kommitteerna själva. Det svenska stödet 
till detta uppgick under budgetåret 1992/ 
93 till 3,5 miljoner kronor. 



Latinamerika 

År 1992 markerade 500-årsminnet av 
Christofer Columbus "upptäckt" av Ame
rika. För 500 år sedan genomfördes också 
slutfasen av den "kulturrevolution", som 
inleddes i Sverige av Gustav Vasa och som 
slutade med att reformationen genomför
des. Få händelser i mänsklighetens moder
na historia har påverkat historien för folk 
och länder i såväl den gamla som den nya 
världen som Columbus färder. Få händel
ser har påverkat Sveriges moderna historia 
så som reformationen. De femhundra åren 
har präglats av förstörelse och omvälv
ningar, men också av kamp för fred, de
mokrati och framsteg, både i Latinamerika 
och i Sverige. De två historiska bilderna 
utgör vinjett till de biståndsinsatser som i 
dag förbinder Sverige med Latinamerika. 

Efter mer än ett årtionden av ekono
misk, social och politisk kris tycks flertalet 
av de 25 länderna i Latinamerika stå inför 
en gynnsammare utveckling. Detta skapar 

också nya och bättre förutsättningar för en 
successiv övergång från akuta nödhjälps
insatser till ett mer framtidsinriktat utveck
lingssamarbete. 

På det politiska planet uppfattas alltmer 
demokratiseringen och respekten för de 
mänskliga rättigheterna som en förutsätt
ning för framsteg också på de ekonomiska 
och sociala områdena. 

På det ekonomiska området pågår ett 
modellbyte där statens roll ses över. En 
förvuxen myndighetsutövning gav under 
alltför lång tid grogrund för korruption, 
uteslöt breda samhällsskikt från inflytande 
och bäddade för den skuldkris som hela 
kontinenten nu lider av. 

Det Sverige och andra länder nu gör är 
att stödja den av latinamerikanerna redan 
inledda reformprocess, vars syfte är att 
säkerställa demokratiska landvinningar 
och inrikta utvecklingen på ekonomisk 
och social rättvisa. 

Biståndet till Latinamerika, utbetalningar 1992/93, mkr 

Land SIDA BITS Sarec Swedecorp Totalt 

Centralamerika 519,2 25 ,0 21.4 6,1 571,7 

Sydamerika 225,8 29 ,1 20,3 1,7 276,9 

Summa 745,0 54,1 41,7 7,8 848,6 
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Nicaragua och övriga 
Centralamerika 
Att på en gång bevara freden, utveckla demokratin och genom
fora marknadsekonomiska reformer är en stor utmaning såväl 
for Nicaragua som for regionen i sin helhet. 

Centralamerika 
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Ekonomi, politik och 
samhälle 

Trots betydande framsteg i riktning mot 
fred och demokrati befinner sig Centrala
merika alltjämt i ett osäkert och sårbart 
läge. Den politiska miljön i de sju Centrala
merikanska länderna präglas av de ofta 
långvariga och dramatiska ekonomiska, 
sociala och kulturella klyftorna. Under 
1992/93 visade fredsprocessen på möjlig
heterna i politiskt framförhandlade lös
ningar för att uppnå samförstånd om den 
fortsatta utvecklingen. 

I El Salvador fortgick fredsprocessen 
och det finns anledning att hysa förhopp
ningar om en mer varaktigt civilt oriente
rad politisk process. Men svårigheterna är 
samtidigt betydande. Det tolvåriga kriget 
lämnade en stor del av landets befolkning 
odokumenterad, vilket försvårar genom
förandet av valet 1994. Andra frågor är 
dels uppbyggnaden av den nya nationella 
civila polisen, dels de utestående jordfrå
gorna. 

I Nicaragua utgjorde den prekära eko
nomiska situationen ett påtagligt hot mot 
stabiliteten i landet. Centrifugala politiska 
faktorer motverkade strävanden till sam
förstånd, en lösning av äganderättsfrågor, 
effektivisering av rättsväsendet, omvand
lingen av armen och poliskåren, ekono
miska reformer och stabilitet i biståndsflö
det. En lång väg återstår för att 
konsolidera freden, demokratin och mark-
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nadsekonornin. Landet befinner sig fortfa
rande på en utvecklingsnivå som ligger 
långt under grannländernas. Den ekono
miska tillväxten har inte motsvarat för
hoppningarna. Politisk polarisering och 
sociala spänningar präglar nicaraguaner
nas vardag, vilket lett till ökande våld. 

I Guatemala registrerades inga påtagli
ga framsteg i den två år gamla fredspro
cessen. Men de civila sektorernas kraftfulla 
reaktion på den sittande presidentens 
misslyckade försök till självkupp i maj 
1993 visade att betydande framsteg trots 
allt gjorts i demokratiserande riktning. 
Samtidigt blottlades det politiska syste
mets oförmåga att vidta adekvata åtgärder 
mot korruption och maktmissbruk. Därtill 
är krigsmaktens roll i den politiska proces
sen alltjämt betydande. 

Belize präglas av frågan om relationer
na med Guatemala, det brittiska beslutet 
att dra bort trupperna från Belize under 
1994 och det faktum att landet är det flyk
tingtätaste landet i hela regionen. 

Costa Rica har en lång tradition av de
mokrati. Landet har blivit förskonat från 
de inre och yttre konflikter som drabbat 
Centralamerika de senaste årtiondena. Två 
större partier har bidragit till uppbyggna
den av en välfärdsstat med en relativt om
fattande medelklass och en ekonomi base
rad på jordbruksexport. Under de senaste 
tio åren har en framgångsrik ekonomisk 
strukturanpassning genomförts, som dock 
haft mindre gynnsamma fördelningspoli
tiska effekter. 
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I likhet med övriga länder i regionen 
styrs Honduras av en folkvald regering. 
Men den djupa ekonomiska krisen kräver 
smärtsamma krafttag. Medan makroeko
nomin är klart förbättrad märker den hon
duranska familjen ingen skillnad. Korrup
tionen har tilltagit. Rättsväsendet är när
mast obefintligt och den sociala nöden 
omfattande. 

Sociala och ekonomiska 
förhållanden, ekonomiska 
reformprogram 

Trots en rad ekonomiska framsteg fortsät
ter fattigdomen att omfatta allt fler män
niskor. Enskilda organisationer har för 
första gången slagit larm om svältfickor 
och hotande hungerkatastrofer. Alltjämt 
kvarstår bakgrunden till 80-talets allvarli
ga omvälvningar. Av Centralamerikas 
befolkning beräknas 60 % leva under fat
tigdomsstrecket. 70 % av barnen lider av 
undernäring. Mer än 40 % av befolkningen 
(utom i Costa Rica och Panama) saknar 
tillgång till dricksvatten och sanitet. Med 
undantag för Costa Rica, Panama och Beli
ze fortsätter regionen att uppvisa kombi
nationen av låga hälsoutgifter per capita 
och dåliga hälsoindikatorer. Sedan 1985 
har dock indikatorerna över spädbarns
dödligheten förbättrats i samtliga länder i 
regionen, med undantag för Nicaragua. 
Generellt uppvisar regionen därför ett fort
satt försämrat läge när det gäller de ekono
miska och sociala rättigheterna utifrån 
1966 års konvention om de mänskliga rät
tigheterna som ratificerats av samtliga län
der i regionen. 

För närvarande har alla centralameri
kanska länder avtal med IMF eller för
handlar om avtal. Strukturanpassnings
programmen och relationerna till de 
multilaterala institutionerna sätter tydliga 
restriktioner för den ekonomiska politiken 
i samtliga länder. Samtidigt fick många av 
länderna betydande erkänsla från IMF, 
Världsbanken och Interamerikanska ut-
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vecklingsbanken för framsteg när det gäl
ler stabiliseringsmål och strukturreformer 
såsom liberalisering av handel, avreglering 
av valutamarknaden, omstrukturering av 
skatte-, bank-, finans- och subventionssys
tem. 

I El Salvador, Costa Rica och Guatemala 
var BNP-tillväxten 1992 den högsta sedan 
1980-talets ekonomiska kris inleddes. Det 
främsta undantaget från denna tendens 
var dock Nicaragua, där ansträngningarna 
att genomföra nödvändiga ekonomiska 
reformer ännu inte resulterade i ekono
misk tillväxt. Med undantag för El Salva
dor sjönk inflationstakten i samtliga län
der. I Nicaragua var utvecklingen på detta 
område särskilt dramatisk. Utsikterna för 
1993 har dock dämpats, förutom i El Salva
dor och Costa Rica där de förhållandevis 
höga tillväxtsiffrorna förväntas kunna hål
la i sig även 1993. Med undantag för Costa 
Rica kan inget av de centralamerikanska 
länderna uppvisa någon exporttillväxt av 
betydelse under de senaste tre till fyra 
åren. I Nicaragua minskade industripro
duktionen med 7 % mellan 1991 och 1992 
och handelsbalansen utvecklades negativt. 

Trots ökad tillväxt har de ekonomiska 
reformerna ännu inte kunnat angripa den 
ojämlika inkomst- och förmögenhets
fördelningen. Tidigare förhoppningar om 
att en begynnande ekonomisk återhämt
ning på sikt skulle kunna motsvaras av 
framsteg också på den sociala sidan har 
dämpats. Det vore dock fel att lasta struk
turanpassningsprogrammen för de för
sämringar som utlöstes av den kris som 
föregick, och motiverade, dessa program. 

I de flesta länderna driver de multilate
rala institutionerna linjen att de sociala 
utgifterna bör öka sin andel av statsbud
getarna, att utgifterna skall fokuseras mer 
på de fattigaste (primärnivå, landsbygd, 
prevention) och att skattesystemen bör 
reformeras för att möjliggöra ökade sats
ningar på dessa områden. 

1980-talets fall i det regionala handels
utbytet har till stor del återhämtats. Ut-



vecklingen är anmärkningsvärd mot bak
grnnd av att regionen sänkt sina tullsatser 
gentemot omvärlden i mycket snabb takt 
sedan mitten av 1980-talet. Samtidigt som 
incitamentsstrukturen i detta avseende 
kraftigt förskjutits till den inomregionala 
handelns nackdel, har således denna han
del uppvisat en markant tillväxt. Undanta
get är dock Nicaraguas exceptionellt stora 
nnderskott visavi de övriga länderna i re
gionen (180 miljoner US dollar 1992). Det 
biståndsflöde som till betydande del finan
sierar Nicaraguas oproportionerligt stora 
handelsbalansnnderskott har på detta sätt 
indirekt bidragit till stora exportinkomster 
för övriga länder i regionen. 

Under de senaste sex åren har det skett 
en förhållandevis snabb differentiering av 
den centralamerikanska exporten. Vid si
dan av ekonomiska reformer inom länder
na och ett ökat regionalt samarbete avteck
nade sig en framgångsrik Uruguay- rnnda 
inom GATI som mer betydelsefull för de 
centralamerikanska ländernas ekonomiska 
utveckling än biståndet i traditionell me
ning. 

En drastiskt förbättrad tillgång på ut
ländsk valuta knnde noteras. Såväl privata 
kapitalflöden, migrantarbetarinkomster 
och bistånd har sin roll i detta. Orsaken 
anses vara positiva räntedifferenser i för
hållande till omvärlden och den stabilare 
makroekonomiska situationen, särskilt då 
på valutaområdet. Ett mer oroande ele
ment i bilden är dock de starka indikatio
ner som finns på att en betydande del av 
valutaflödet härrör från narkotikahandeln, 
för vilken regionen blivit ett allt viktigare 
transitområde. Den exakta omfattningen 
av dessa flöden är dock av naturliga skäl 
mycket svår att bedöma. 

Situationen för flyktingarna fortsatte att 
förbättras inom ramen för den centralame
rikanska flyktingkonferensen, CIREFCA. 
Alltjämt är dock situationen förde guate
malanska flyktingarna i södra Mexico och 
Belize olösta. Förhållandena för stora 
grupper av internflyktingar förblev också 
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prekär framförallt i Guatemala, men även i 
El Salvador. 

Centralamerikas akuta fattigdomspro
blem, och dess iögonfallande inkomst- och 
förmögenhetsfördelning, kvarstår. Struk
turanpassningsprogrammen utgör varken 
en orsak till, eller någon slutgiltig lösning 
på dessa problem. Denna problematik är 
betydligt mer grnndläggande och långsik
tig. Den är givetvis också intimt relaterad 
till den politiska situationen i regionen, 
som fortsätter att karaktäriseras av att sto
ra befolkningsgrupper ännu i praktiken 
saknar ett reellt politiskt inflytande. 

Regional integration 

Den centralamerikanska integrationspro
cessen sker i skuggan av en värld där de 
stora handelsblocken formerar sig. EG:s 
bananpolitik, som inneburit att den cen
tralamerikanska bananexporten till Europa 
kvoteras, har illustrerat regionens utsatta 
position. Frihandelavtalet (North Atlantic 
Free Trade Association) mellan USA, Mex
ico och Canada uppfattas i regionen både 
som ett hot och en möjlighet. Många poli
tiska viljeyttringar, förnyelsen av den insti
tutionella strukturen samt den spektakulä
ra utvecklingen av handelsutbytet inom 
regionen var positiva inslag i den regiona
la integrationen. 

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 1992/ 
93 präglades av olika tendenser. 

Bilden förbättrades påtagligt i El Salva
dor - ett resultat av fredsavtalen och FN:s 
övervakande närvaro. Trots ett formellt 
demokratiskt system sedan 1986 fortsatte 
övergreppen mot de mänskliga rättighe-
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tema i Guatemala. Militären hade alltjämt 
en alltför stor makt. Vidare stod minst 
hälften av landets befolkning utanför de 
grundläggande normala politiska proces
serna. 

Honduras uppvisade fortsatta kränk
ningar av de politiska och medborgerliga 
rättigheterna, om än på en betydligt lägre 
nivå än i Guatemala. 

Costa Rica anses alhnänt hålla en rela
tivt hög standard vad beträffar respekt av 
de mänskliga rättigheterna och de demo
kratiska institutionerna. Nyligen har en 
ombudsmannainstitution inrättats. 

I Nicaragua gjordes framsteg i fråga om 
respekten av de politiska rättigheterna 
sedan 1990. Yttrande- och föreningsfrihet 
respekteras. Utvecklingen inom vissa om
råden var dock oroväckande. De ansträng
ningar som gjorts för att uppnå en hållbar 
fred och försoning har hittills inte lyckats. 
Våldstendensema i samhället tilltog, sär
skilt i landets norra delar. Vissa uppmärk
sammade mord och kidnappningar med 
politisk bakgrund har förekommit. 

Miljö 

Miljöfrågorna intar en allt viktigare roll på 
då politiska agendan, såväl regionalt som 
nationellt. Som första region har Centrala
merika utarbetat en uppföljningsplan efter 
Miljökonferensen i Rio de Janeiro 1992. 
Samtliga länder i Centralamerika har skri
vit på klimatkonventionen. Alla länder, 
utom Panama, har dessuton skrivit på 
konventionen om biologisk mångfald. 

Militärutgifter, hotbild 
och väpnade konflikter 

Centralamerika är för närvarande inte ut
satt för några externa hot. I fredsproces
sens spår fortsatte en betydande nedrust
ning och avmilitarisering. 

Nicaraguas militärutgifter minskade 
avsevärt under perioden 1990 - 92 och 
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uppskattas numera uppgå till ca 2,5 pro
cent av BNP, jämfört med drygt 10 % 1989. 
El Salvador fortsatte avmilitariseringen 
som ett resultat av fredsprocessen. 

Costa Rica har definitionsmässigt inga 
militärutgifter. Grundlagen fastställer att 
landet inte skall ha någon militärstyrka. 

I Honduras gjordes historiskt unika 
försök att ifrågasätta militären och polisen. 
Trots detta anses militärens makt nu vara 
ännu större än tidigare, även i det civila 
samhället. 

Guatemala utgjorde alltjämt ett notabelt 
undantag från den positiva utvecklingen i 
regionen och visade på den ofrånkomliga 
och nödvändiga kopplingen mellan freds
förhandlingar och demokratiska ansträng
ningar av mer varaktigt slag. De mer fram
synta bland regionens militärer har börjat 
inse att den förändrade politiska situatio
nen, globalt såväl som i regionen, också 
förändrar förutsättningarna för krigsmak
terna. Nya legitimeringsargument har sett 
dagens ljus ("narkotikabekämpning, mil
jöförsvar, utvecklingsbefrämjare") och 
kan förväntas fortsätta att lanseras i den 
mån som nya allianser ifrågasätter "beho
vet" av stora krigsmakter. Den globala 
maktbalansen torde dock ha ryckt undan 
grunden för fortsatt utländskt stöd till regi
onens krigsmakter. 

Regionalt samarbete 

Det regionala samarbetet utvecklades och 
fördjupades på allt fler områden. Guate
malas erkännade 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 par
lament 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 FN:s utvecklings
program (UNDP) och FN:s flyktingkom
missarie (UNHCR) inleddes för att växla 
över från akut nödhjälp till långsiktig ut
veckling. 

Sveriges bistånd 

Biståndsflödet till regionen är ojämnt för
delat, särskilt om det ställs i relation till 
antalet fattiga invånare i respektive land. 
Costa Rica erhåller nästan tjugo gånger 
mer bistånd per "fattig invånare" än Gua
temala. Enligt OECD /DAC framstod 1991 
som ett år av exceptionellt stora flöden till 
Nicaragua. Då uppgick biståndet per 
capita till 221 US dollar per invånare. 
Sveriges andel av det totala stödet till 
Nicaragua uppgick samma år till 6,8 %. 
Efter USA var Sverige det året den största 
bilaterala biståndsgivaren till Nicaragua. 
Medan Sverige upprätthöll sin biståndsvo
lym, visar preliminära siffror för 1992 att 
biståndet till Nicaragua minskat mycket 
kraftigt sedan dess. 

Det övergripande målet för det svenska 
utvecklingssamarbetet med Centralame
rika lades fast i riktlinjer, utfärdade i maj 
1993. Dessa riktlinjer utgör en ram för bi
ståndsmyndigheternas utvecklingssamar
bete med Centralamerika. Insatser till stöd 
för fred, försoning, pluralism, demokratisk 
utveckling och respekt för mänskliga rät
tigheter understryks. Därutöver betonas 
stöd till ekonomiska reformprocesser med 
inriktning på tillväxt, handel, investering
ar, ökad självfinansiering och en rättvisare 
resursfördelning till förmån för de fattigas
te befolkningsgrupperna. En rad kriterier 
framhålls för att främja insatsernas lång
siktiga bärkraft och det traditionella bi
ståndets successiva övergång till andra 
samarbetsformer. Genomförandet och res-
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pekten för internationella konventioner på 
bl.a. människorätts- och miljöområdena 
framhålls som en grund för dialog med 
myndigheter och andra samarbetspart
ners. Den regionala relevansen i insatserna 
betonas samtidigt som möjligheten till bi
laterala insatser i samtliga länder bibehålls 
och successivt utvecklas. 

Biståndet genom SIDA dominerar, men 
flera av länderna i regionen berörs av in
satser genom BITS, Sarec och Swedecorp. 
Nicaragua har också mottagit betalnings
balansstöd. Totalt utbetalades under 
1992/93 539 miljoner kronor till länderna 
i Centralamerika. 

Bistånd genom SIDA 
SIDA:s samarbete med Centralamerika 

har pågått i ett drygt decennium. Det be
rörde 1992/93 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 
mellan nationella och regionala insatser. 
Alltmer av det svenska biståndet måste 
bedömas i ett regionalt sammanhang. 

Betalningsbalansstöd 

Sverige bidrog 1992/93 med 117,6 miljoner 
kronor i obundet betalningsbalansstöd till 
Nicaragua, bl.a. för att klara de betungan
de skuldtjänstbetalningarna. Stödet utgjor
de 52 % av landramen. 

Energi 

I Nicaragua utgjorde stödet till energisek
torn 22 miljoner kronor under budgetåret 
1992/93 och bestod av fyra delinsatser, 
varav iståndsättandet av Planta Nicaragua 
svarade för 60 %. Energistödet bidrog till 
den ekonomiska stabiliseringen genom att 
elförsörjningen förbättrades. 
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Naturbruk, miljö och markvård 

1992/93 utbetalades 6,8 miljoner kronor 
för regionala insatser i syfte att utveckla 
metoder för bärkraftiga produktionsalter
nativ för befolkningen i ekologiskt känsli
ga områden. I såväl Nicaragua som Costa 
Rica stöds naturresursbevarande insatser. 
Vidare ges stöd till institutionsuppbygg
nad och lagstiftningsarbete på miljövårds
området och utarbetande av miljökonse
kvensbeskrivningar. SIDA har utarbetat en 
särskild miljöprofil för Nicaragua. 20 % av 
landramen till Nicaragua fördelades till 
naturbrukssektom. Genom utbildningsin
satser och en nyligen antagen plan för 
skogsutveckling lades en grund för ett 
framtida uthålligt skogsbruk. Oklar 
ansvarsfördelning mellan berörda institu
tioner gjorde att stödet till den centrala 
skogsmyndigheten inte nådde avsedda 
resultat. 

Hälsovård, befolkningsfrågor, vatten 
och sanitet 

Genom de regionala insatserna stöds insat
ser för att öka tillgången till dricksvatten 
och latriner och för att ge hälsoupp-lys
ning till de fattigaste grupperna. Vatten
programmet, som letts av UNICEF och 
bygger på folkligt deltagande, bedöms 
som framgångsrikt och innovativt. Utbild
ningsinsatsema har däremot varit mindre 
framgångsrika. Genom det regionala pro
gram- met stöds även regionalt hälsoarbe
te och insatser för att föra upp hälsofrågor 
på den politiska agendan. I Nicaragua 
stöds insatser för att decentralisera hälso
vården. 

Stöd till den demokratiska 
processen 

I Nicaragua ges stöd till lokal utveckling i 
fem kommuner, förstärkning av rättsvä
sendet och demokratiinsatser på Atlant
kusten. Insatserna har lett till närmanden 
mellan tidigare kontrahenter i inbördeskri-
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get. I Guatemala stöds ombudsmannen för 
mänskliga rättigheters arbete med att nå ut 
på landsbygden och vara närvarande i 
utsatta geografiska områden. Den förre 
ombudsmannen valdes till landets presi
dent i juni 1993. I El Salvador utfästes insti
tutionellt stöd inför valprocessen. Genom 
enskilda organisationer görs ett stort antal 
insatser för att stärka de mänskliga rättig
heterna och för att bygga upp demokratis
ka processer. 

Nationell försoning 

I Nicaragua gjordes smärre utbildningsin
satser, omfattande 1,3 miljoner kronor för 
att bidra till försoningen mellan tidigare 
regeringssoldater och gerilla. 

I anslutning till att fredsavtalet för El 
Salvador undertecknades i januari 1992, 
uttalade Sverige en beredskap att öka bi
ståndet till El Salvador. Bland annat stöd
des demobilisering av stridande och åter
vändandeprogram. Samtidigt inleddes 
projektering av ytterligare insatser, som av 
båda parter uppfattas som ett stöd till 
fredsprocessen. Biståndet genom enskilda 
organisationer fortsätter och Sverige stö
der en rad av FN:s insatser i landet. 

Lantbrukskooperationen 

I Nicaragua har sedan 1986 ett arbete på
gått för att, i samarbete med SCC/Utan 
Gränser, bygga upp en fristående koopera
tiv bonderörelse. Under 1992 svarade den
na organisation för 20 % av uppköpen av 
landets kaffeproduktion för export samt 
för 40 % av uppköpen av sesamfrö. En 
utvärdering 1993 visade att den kommersi
ella verksamheten har vissa möjligheteratt 
fortsätta utan bistånd. 

Flyktingfrågor 

Genom stöd via enskilda organisationer 
samt till den regionala flyktingkonferen
sen, CIREFCA har stora insatser gjorts för 



att bidra till flyktingars och internflykting
ars integration eller återflyttning. Genom 
de program som stöds av Sverige och an
dra givare har 125 000 flyktingar repatrie
rats, 230 000 flyktingar har fått skydd och 
materiellt stöd i asylland. 53 000 flyktingar 
har integrerats i asylländer. 

Bostadsbyggande 

I Costa Rica har sedan 1988 ett socialt bo
stadsbyggnadsprogram bedrivits för att 
förbättra bostadsstandarden i fattiga slum
områden. Programmet omfattar organise
rat självbyggande, renovering av bostäder, 
infrastrukturanläggningar, samlingsloka
ler och organisationsuppbyggnad. Det har 
uppmärksammats såväl i landet som inter
nationellt för dess innovativa uppbyggnad 
och höga effektivitet. 1992/93 utbetalades 
4,1 miljoner kronor. 

Regional integration 

Genom institutionellt stöd till en rad regio
nala institutioner stärks den regionala inte
grationen. 

Katastrofinsatser 

Medel för katastrofinsatser beviljades i 
samband med jordbävningar i Nicaragua 
och Costa Rica. På regional nivå stöds en 
katastrofförebyggande insats. 

Bistånd genom BITS 
Inom ramen för BITS tekniska samarbete 
finns sex insatser i Costa Rica inom områ
dena energi, förvaltning och skog. Under 
året utvärderades tre skogsprojekt i Costa 
Rica, vilket ledde till att ett åtagande av
vecklades. Utbetalningarna under 
1992/93 uppgick till 15,3 miljoner kronor. 
BITS kursprogram stod öppet för deltaga
re från samtliga länder i regionen. 26 per
soner deltog från Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, Nicaragua, Pana
ma och Belize. 

201 

BILATERALT UTVECKUNGSSAMARBETE 

Bistånd till Centralamerika, 
utbetalningar 1992/93, mkr 

REGIONALT 

SIDA, Utvecklingssamarbete 95,6 

MR/demokrati/hum.bist. 13,5 

Särskilda program 0,3 

Miljö 1,8 

Delsumma 111 ,2 

NICARAGUA 

Landramen 227,1 

Enskilda organisationer 31,9 

Miljö 4 

Betalningsbalansstöd 60 

Katastrofbistånd 1 

Regionala insatser 3 

MR, demokrati, hum.bist. 9,4 

Särskilda program 2,2 

SWEDECORP 0, 1 

SAREC 

COSTA RICA 

13,4 

Delsumma 352, 1 

Bostäder, miljö, reg. insatser 28,4 

Enskilda organisationer 3, 7 

Katastrofbistånd 1 

MR, demokrati, hum.bist. 3 
Särskilda program 0,5 

Övrigt miljö 3,6 

BITS 15,5 

SWEDECORP 6,3 

SAREC 2,3 

Delsumma 64,3 

EL SALVADOR 

Enskilda organisationer 3,5 

MR, demokrati, hum.bist. 39,6 

Särskilda program O, 1 

Delsumma 43,2 

GUATEMALA 

Enskilda organisationer 4,5 

MR, demokrati, hum.bist. 18,8 

Delsumma 23,3 

Totalt utbetalat 594, 1 
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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. Sammanlagt betalades 2,3 miljoner 
kronor ut under 1992/93 till dessa pro
gram. I Nicaragua bidrog Sarec till upp
byggnad och förstärkning av forsknings
kapacitet vid landets fem universitet. 
Stödet omfattade medicinsk forskning, 
naturvetenskap, teknik, jordbruksforsk
ning och samhällsvetenskap. Sammanlagt 
utbetalades under året 13,4 miljoner kro
nor till dessa insatser. 

Bistånd genom Swedecorp 

Swedecorp stöder ett program för att ut
veckla strategiska allianser mellan svenska 
och costarikanska industriföretag. Ett in
formationscenter inom Costa Ricas export
råd, CENPRO, för marknadsinformation 
till exportörer i Costa Rica och importörer 
på viktiga exportmarknader är under upp
byggnad. Ett samarbete är etablerat med 
Caribbean och Central America Business 
Advisory Service som fungerar som för
medlande länk i bland annat investerings
frågor mellan företag och banker. En ut
bildningsinsats i kvalitets- och kontroll
system påbörjades liksom flera handels
främjande insatser för att introducera olika 
livsmedelprodukter på den svenska mar
kanden. Under 1992/93 utbetalades 6,1 
miljoner kronor för dessa insatser. 

Multilateralt samarbete 

Sverige spelade en aktiv roll för att stödja 
samordningsarbetet inom ramen för 
CIRECFA, den centralamerikanska flyk
tingkonferensen. I det regionala samarbe
tet samfinansierades insatser med bl.a. 
FN:s barnfond (UNICEF), Pan American 
Health Organization (P AHO) och FN:s 
utvecklingsprogram (UNDP). 
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Bistånd genom enskilda 
organisationer 

Ett stort antal svenska enskilda organisa
tioner fortsatte att, med stöd av SIDA, be
driva ett omfattande och varierat samarbe
te med lokala samarbetsorganisationer i 
framför allt Nicaragua, men även i Guate
mala, El Salvador och övriga länder i regi
onen. Sammanlagt utbetalades 37,2 miljo
ner kronor för insatser i Centralamerika 
under budgetåret 1992/93. 



Sydamerika 

Ekonomi, politik och 
samhälle 

Under senare år har allt fler länder inlett 
en politik av ekonomiska reformer. Dessa 
reformer har lett till att inflation och väx
ande budgetunderskott kunnat nedbring
as. I flera länder har även reformer av den 
ekonomiska strukturen inletts. Statens roll 
har omdefinierats och förutsättningar för 
långsiktigt företagande har förbättrats. Ett 
trendbrott har ägt rum efter SO-talets eko
nomiska nedgång. Reformpolitiken har 
börjat ge utdelning i form av reell ekono
misk tillväxt. Samtidigt kvarstår djupa 
klyftor mellan samhällets olika skikt av 
rika och fattiga människor. Sned inkomst
fördelning och ett utbrett socialt armod är 
allvarliga hinder mot fortsatt utveckling 
och befästande av demokrati. 

Sydamerikas länder styrs av folkvalda 
regeringar. Under år 1993 hölls val till par
lament och presidentämbete i bland annat 
Chile, Paraguay och Bolivia. I Chile, Boli
via och Brasilien har demokratin visat sin 
förmåga att hantera politiska problem. I 
Paraguay tillträdde för första gången på 
decennier en civil president, Carlos Was
moy, sedan val till presidentämbetet och 
parlamenet hållits. I andra länder såsom 
Peru och Colombia ingav dock situationen 
för de mänskliga rättigheterna anledning 
till fortsatt stor oro. I båda dessa länder 
förvärrades läget av gerillagruppers vålds
handlingar och narkotikahandelns utbred
ning. 

Sveriges bistånd 

Ett bärande motiv för svenskt utvecklings
samarbete med Sydamerika är att bidra till 
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att befästa demokratier och genomföra 
ekonomisk reformpolitik. Huvudsakliga 
mottagare av bistånd har under senare år 
varit Bolivia och Chile. Tekniskt samarbete 
bedrivs med Ecuador och forskningssam
arbete med Argentina och Uruguay. Ge
nom SIDA lämnas bistånd för sociala pro
gram inom ramen för ett lands ekonomi
ska reformpolitik. BITS förmedlar svensk 
kompetens och kunnande till stöd för mot
tagarlandets produktiva sektorer. Swede
corp främjar företagande och Sarec stöder 
forskningssamarbete. Totalt utbetalades ca 
300 miljoner kronor till länder i Sydameri
ka under budgetåret 1992/93. 

Bolivia 

Det svenska biståndssamarbetet med Boli
via syftar till att stödja demokratins befäs
tande och landets nydanande utvecklings
politik. Ett avtal om biståndssamarbete 
undertecknades i mars 1992. Uppföljande 
biståndsöverläggningar hölls i januari 
1993. Bistånd lämnas genom SIDA, BITS 
och Swedecorp. 

Ekonomiska reformprogram 
Bolivia har under senare år vidtagit en rad 
strukturreformer mot ökad marknadseko
nomi där offentliga utgifter omprioriterats 
för investeringar i infrastruktur och för 
sociala ändamål med tonvikt på de fattiga 
befolkningsgrupperna. Reformer har ge
nomförts samtidigt som makroekonomisk 
stabilitet upprätthållits. Statsmaktens tidi
gare dominerande ställning som aktör 
inom näringslivet har upphört och ersatts 
av en politik som syftar till att stärka be
tingelserna för ett fungerande privat nä
ringsliv. Varu- och penningmarknaden har 



BILATERALT UTVECKLINGSSAMARBETE 

liberaliserats och centralbanken intar en 
oberoende stälning. Reformer har inletts 
av offentlig förvaltning och av utbildnings
väsen. 

Mänskliga rättigheter, 
demokrati 

Alhnänna val i juni 1993 ledde till att 
NINR-partiet kunde bilda regering med 
stöd av två andra partier. Partiets ledare 
Gonzalo Sanchez de Losado valdes av 
kongressen i augusti till landets nye presi
dent. Som vice-president utsågs Victor 
Hugo Cardenas, som tillhör aymara-indi
anema. Det nu regerande partiet inledde 
1985 landets nuvarande reformpolitik men 
förlorade i valen 1989 sedan vänsterpartier 
MIR och högerpartiet ADN bildat koali
tion. Bred partipolitisk uppslutning råder 
idag kring den ekonomiska reformpoliti
ken. 

Regeringen visar respekt för de politis
ka och medborgerliga rättigheterna. Refor
mer inleddes under år 1993 av rättsväsen
det, som bedöms som undermåligt och 

ineffektivt. Protester har förekommit från 
ursprungsbefolningen, grupo de indige
nas, för att deras rättigheter och för att de
ras tillvaro hotas av exploatörer. 

Biståndet • givare och 
administration 

Bolivia är ett starkt biståndsberoende land. 
Värdet på det totala biståndet, gåvor och 
krediter, motsvarade 1992 närmare 80 % 
av landets samlade exportintäkter. Världs
banken och Interarnerikanska utvecklings
banken är stora långivare för Bolivias in
vesteringar i infrastruktur och sociala 
sektorer. Viktiga bilaterala givare är USA, 
Nederländerna, Schweiz och Tyskland. 

Sveriges bistånd 

Regeringen beslutade i februari 1993 om 
riktlinjer för biståndssarnarbetet med Boli
via. Dessförinnan hade biståndsöverlägg
ningar hållits med företrädare för Bolivias 

Biståndet till Sydamerika, utbetalningar 1992/93, mkr 

Land StDA BITS1 Sarec Swedecorp Totalt 

Argentina 12,5 0,5 7,2 20,2 

Bolivia 47,1 10,8 57,9 

Brasiien 21,8 0,8 21,8 

Chile 43,4 6,5 6,4 56,3 

Colombia 9,3 9,3 

Ecuador 3,8 7,8 11,6 

Paraguay 4,8 4,8 

Peru 21,8 0,3 22,1 

Uruguay 9,9 3,7 6,6 19,7 

Venezuela 0,2 0,7 0,9 

Guayana 0,2 0,2 

Surinam 0,08 0,08 

Summa 174,4 29 ,1 20,2 1,7 223,7 
1 Avser tekniskt samarbete. Vad avser utvecklingskrediter uppgår åtaganden till följande belopp: Chile 285 
miljoner kronor, Ecuador 70 mi ljoner kronor och Peru 13,6 miljoner kronor. 
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regering. Totalt utbetalades under 1992/93 
10,8 miljoner kronor. 

Bistånd genom SIDA 

SIDA lämnar bistånd inom huvudsakligen 
sociala områden. Bistånd lämnas till stöd 
för landets egna utvecklingsprogram, före
trädesvis genom finansiering i samarbete 
med andra givare. SIDA stödjer ett natio
nellt kvinnoprogram om totalt 25 miljoner 
kronor, vidare har avtal om 15 miljoner 
kronor ingåtts med UNICEF om stöd till 
program för att minska barn- och mödra
dödligheten på Bolivias högland. SIDA 
medverkar i ett givarsamordnat program 
till stöd för reformering av landets utbild
ningsväsende. I januari 1993 underteckna
des ett avtal om en insats om 36 miljoner 
kronor för att stödja boende i fattiga områ
den att förbättra sina bostäder. 

Skuldåterköp 

I maj 1993 genomförde Bolivia en opera
tion varmed landets statsgaranterade och 
förfallna kommersiella skulder kunde åter
köpas till ett betydligt lägre pris än skul
dernas nominella värde. Operationen var 
det tredje i sitt slag och innebär att landet 
lyckats lösgöra sig från en besvärande 
skuldbörda, som hindrat näringslivet från 
att söka krediter utomlands. Skuldåterkö
pet finansierades genom bl.a. ett svenskt 
bidrag om cirka 35 miljoner kronor. 

Bistånd genom BITS 

Genom BITS har ett tekniskt samarbete 
bedrivits med Bolivia inom gruvnäring 
och energiförsörjning. Samarbetet har bl.a. 
omfattat geologisk kartering och stöd för 
omstrukturering av det statliga gruvbola
get. Tekniskt stöd haräven lämnats till det 
nationella energibolaget ENDE. Totalt ut
betalades under 1992/9310,8 miljoner kro
nor inom det tekniska samarbetet. 

Bistånd genom Swedecorp 

Swedecorp har inlett ett samarbete med 

205 

BILATERALT UTVECKLINGSSAMARBETE 

nationella handelskammaren genom att 
stödja ett investeringsfrämjande kontor i 
SantaCruz. 

Chile 

Som ett stöd till landets demokratiska 
övergångsregering har Sverige genom 
SIDA lämnat ett ansenligt bistånd till olika 
sociala program inom utbildning, bostads
byggande, kultur och till stöd för kvinnors 
deltagande i samhället. Den ekonomiska 
uppgången och den chilenska regeringens 
ansträngningar inom det sociala området, 
med stöd av biståndet, har medfört att den 
fattiga befolkningen minskat från fem till 
fyra miljoner. Chiles folkmängd är 13 mil
joner. 

Chile är idag berett att med egna medel 
bekosta sina sociala program. Det svenska 
övergångsbiståndet genom SIDA beräknas 
vara avslutat under 1993 med undantag av 
kvinnobiståndet där Sverige efter begäran 
från Chile för närvarande bereder fortsatt 
stöd. 

Chile inriktat sitt framtida biståndssam
arbete på teknologiöverföring. Landet öns
kar utvecklas från att vara en råvarupro
ducent till att erbjuda världsmarknaden 
förädlade produkter. Samarbetet genom 
BITS och Swedecorp har därför successivt 
vuxit sedan demokratins återkomst 1990. 

Det chilenska forskningsrådet har ett 
avtal med SAREC om drygt 7 miljoner 
kronor för samarbete inom hälsa/medicin 
och naturresurser I miljö. Samarbetet be
drivs mellan svenska och chilenska forsk
ningsinstitutioner. 

Ecuador 

Genom BITS bedrivs ett relativt omfattan
de tekniskt samarbete med Ecuador. Un
der det senaste året har stödet varit inriktat 
på mark-och skogsvård. 



Europa 

Albanien 

Albanien, som klassas som ett av Europas 
fattigaste länder, har sedan öppnandet 
mot väst visat god vilja att genomföra eko
nomiska reformprogram. 

Arbetslösheten uppgår till över 50 % 
och det förekommer svält i vissa delar av 
landet under de kallaste vintermånaderna. 
Koordinationen mellan givarna och Alba
nien har varit god och man genomför för 
närvarande ett handlingsprogram som 
syftar till stabilisering och omvandling av 
ekonomin. Även G 24-gruppen har tagit 
på sig en samordnande roll. 

Sveriges bistånd 
Sverige har under budgetåret 1992/93 bi
dragit med ca 14 miljoner kronor ur 
katastrofanslaget för hjälpsändningar 
genom svenska enskilda organisaitioner, 
insatser till förmån för mänskliga rättighe
ter och rättsskydd i samarbete med svens
ka Helsingforskommitten, samt bidrag 
genom Europarådet för uppbyggnad av 
barnsjukhuset i Tirana. 

F.d. Jugoslavien 

Konflikten i f.d. Jugoslavien utvidgades 
under våren 1992 till att förutom Kroatien 
även gälla Bosnien-Hercegovina. FN:s 
flyktingkommissarie, som av FN:s general
sekreterare tilldelats samordningsansvaret 
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för de humanitära insatserna, kom därmed 
att ställas inför en formidabel uppgift. An
talet som flytt sina hem uppgick hösten 
1993 till 3,5 miljoner, varav 2,5 miljoner 
bodde kvar i regionen. Ytterligare hjälpbe
hövande på grund av krigsförhållanden 
var 1,8 miljoner. Hälften av hjälpbehoven 
finns i Bosnien-Hercegovina, där UNHCR 
trots stöd av FN:s fredsbevarande styrkor 
har haft stora svårigheter att få tillåtelse av 
de krigförande parterna att nå fram med 
hjälpen. 

Inriktningen och omfattningen av FN:s 
humanitära bistånd har fastlagts genom 
konferenser i Geneve mellan FN-organen, 
länderna i regionen samt givarländerna. 
Biståndet syftar till att i första hand hjälpa 
flyktingarna inom regionen för att därige
nom underlätta den återvandring, som 
kan komma att bli aktuell efter att fredsav
tal träffats. 

Sveriges bistånd 

Sverige har varit en av de större bidragsgi
varna till FN-insatserna, främst genom 
UNHCR. Det svenska biståndet har i för
sta hand gällt bostadsinsatser i olika for
mer, i första hand i Bosnien-Hercegovina, 
men även i Kroatien och övriga länder. 
Här kan särskilt nämnas ett bostadspro
gram i Tuzlaregionen baserat på lokal pro
duktion samt projekt som baseras på pre
fabricerade hus från Sverige. Sverige har 
vidare kanaliserat livsmedelsbistånd ge
nom FN:s världslivsmedelsprogram 
(WFP), stött UNICEF samt Världshälsoor
ganisationen (WHO) beträffande rehabili-
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tering av krigsskadade. Svenska Rädd
ningsverkets insatser vad gäller transpor
ter av hjälpsändningar för UNHCR har 
delvis finansierats genom det svenska bi
ståndet. En annan viktig del av biståndet 
har kanaliserats genom Röda Korset för 
insatser i hela regionen. Svenska enskilda 
organisationers verksamhet har kommit 
att öka efter hand. Bland ett 20-tal organi
sationer kan särskilt nämnas Caritas, 
Erikshjälpen och Hoppets Stjärna. 
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Bistånd genom SIDA 

Katastrofbistånd under 1992/93: 187 miljo
ner kronor har utbetalats av SIDA Sedan 
början av 1992 har Sverige sammanlagt 
anslagit 600 miljoner kronor för humanitä
ra insatser. 

Detta har möjliggjorts genom att riksda
gen under 1992/93 tillfört katastrofanslaget 
ytterligare 300 miljoner kronor. 



Torka i södra Zimbabwe 1992. 
För två år sedan grönskade jorden här. 

Foto: Bror Karlsson, Bazaar 





Katastrofhjälp 

1992/93 blev ett år med flera stora och 
mycket komplexa katastrofer. FN har fått 
en ökad betydelse och flera roller. Förutom 
rollen som samordnare av katastrofhjälp 
har FN agerat som fredsmäklare och även 
skickat trupper för fredsbevarande och 
fredsfrarnkallande uppgifter. 

Under budgetåret trappades konflikten 
i f.d. Jugoslavien upp. Den svenska reger
ingen beslutade att satsa främst på förlägg
ningar, särskilt i Kroatien och Bosnien
Herzegovina, för att flyktingarna skulle 
kunna stanna i närområdet. 

Efter det att FN-trupper satts in i Soma
lia i slutet av år 1992, blev det möjligt att få 
fram mat till de behövande. Det lyckades 
på några månader att sätta stopp på den 
massvält som rådde. Sverige bidrog med 
insatser geom framför allt Internationella 
Röda Korset och FN:s barnfond. Utöver 
den rena katastrofhjälpen har Sverige bi
dragit med ett fältsjukhus, som en del av 
FN-styrkan. Striderna i Mogadishu har 
dock fördröjt en politisk lösning på kon
flikten. 

Även i andra länder i nordöstra Afrika -
Etiopien, Eritrea, Sudan och Kenya - fanns 
det under 1992/93 stora hjälpbehov. Ke
nya fick ta emot stora mängder flyktingar 
från Somalia, men även från Sudan, där 
inbördeskrig pågår. I Etiopien rådde en 
betydande matbrist. Interna oroligheter i 
Rwanda och Zaire gav också upphov till 
flyktingströmmar. I Liberia rådde fortsatt 
oro. Betydande svenska bidrag har utgått 
till dessa länder. 

Torkan i södra Afrika möttes med en 
massiv internationell hjälpinsats, som för-
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hindrade en stor svältkatastrof. Sverige var 
bland de största bidragsgivarna till denna 
insats. 

Liksom tidigare år har stora svenska 
bidrag lämnats för insatser i Irak, Afgha
nistan och Kambodja. 

Tidigt under budgetåret stod det klart 
att katastrofanslaget inte skulle räcka för 
de behov som kunde förutses. Främst ut
vecklingen i f.d. Jugoslaven gjorde det 
nödvändigt att gå till riksdagen och begära 
ytterligare medel. Utöver de anslagna 
medlen, som tillsammans med ingående 
reservation utgjorde 1 184 miljoner kronor, 
tillförde riksdagen 300 miljoner kronor. 
Dessutom lades till anslagsposten ytterli
gare 197 miljoner kronor från ointecknade 
reservationer. Katastrofinsatser finansera
des också inom landramarna med 170 mil
joner kronor. Sammanlagt disponerades l 
851 miljoner kronor, vilket var nära 30 % 
mer än vad som disponerades 1991/92. 
Skilh1aden var egentligen äimu större, 
med tanke på att insatser i Libanon och 
Gaza/Västbanken 1992/93 finansierades 
via anslaget för Demokrati, mfulskliga rät
tigheter och humanitärt bistånd, oCh inte 
via katastrofanslaget som tidigare år. 

Samtliga anslagna medel på katastro
fanslaget utnyttjades. Totalt fördelades 
1 601 miljoner kronor. Utöver detta inteck
nades 235 miljoner kronor att betalas un
der 1993/94. Utbetalningarna blev något 
lägre - 1408 miljoner kronor. 

60 % av utbetalningarna 1992/93 avsåg 
livmedelshjälp och katastrofvaror. De två 
viktigaste katastrofanledningarna var krig 
och torka. 
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Så fördelas katastrofhjälpen 

Mellanöstern. 
5 länder, 
50 Mkr 

Asien --+--
121 länder 
220 Mkr 

Latin
amerika 
8 länder 
9 Mkr 

Mellanstatliga 
organisationer 
51.7% ___ ~_ 

Enskilda 

Öst och centraleuropa. 
13 länder, 503 Mkr 

Katastrofhjälp genom 
enskilda organisationer 
RöcJa Korset (ICRC och IFRC) är de mest 
betydelsetulla kanalerna. Därnäst 
kommer Lutherhjälpen och 
Svenska Afghanistan
kommitten. 

Övriga 
enskilda 
organisationer 

Praktisk solidaritet 
Caritas 
Radda Barnen 
PMU 
Dialkonia 
EFS 
scc 

Katastrofhjälpen 
Afrika. 28 länder. _ vart gick den? 

655 Mkr 
1 601 miljoner kronor förde
lades till 79 länder. Här fram
går fördelningen på regioner. 

-+-+--Globalt De globala bidragen är s.k. 
164 Mkr rambidrag till FN:s flykting

kommissarie (UNHCR), Inter
nationella Röda korskommit
ten (ICRC) och fem svenska 
enskilda organisationer. Syftet 

Regeringar. 
myndigheter 
7,2'!1

0 

är att organisationerna själva 
skall kunna besluta om snab
ba insatser vid katastrofer. 

Hur fömedlades 
katastrofhjälpen? 
Diagrammet visar hur kata
strofhjälpen fördelade sig på 
olika kanaler. Av bidragen till 
de mellanstatliga organisa
tionerna kanaliserades mer än 
3/4 via UNHCR, Världslivsme
delsprogrammet (WFP) och 
FN:s barnfond (UNICEF). 

Svenska 
Röda Korset!ICRC 

Svenska 
Röda Korset!IFRC 

Lutherhjä!pen 

Svenska Afghanistankommitten 
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Särskilda miljöinsatser 

Miljö och utveckling 

Till grund för miljöbiståndet ligger femte 
biståndsmålet. I första hand iir arbetet in
riktat på att utforma biståndet på ett så
dant sätt att det bidrar till en varaktig ut
veckling. Därför finns en ambition - både 
inom det bilaterala och multilaterala sam
arbetet - att integrera miljöaspekter och 
miljökomponenter i scuntliga program och 
projekt, att bidra till kapacitetsuppbygg
nad i mottagarfanderna och att främja det 
varaktiga utnyttjandet av naturresurserna. 
Detta sker dels genom biståndsinsatser, 
deh genom policyarbete i olika internatio
nella fora såsom OECD:s biståndskommit
te DAC, FN-systemet och de internationel
la bankerna. 

SIDA 

Det sammanlagda biståndet på miljöområ
det genom SIDA uppgick under budget
året 1992./93 till omkring 670 miljoner 
kronor, varav 408 miljoner kronor finansie
ras via land ramar, 241 miljoner kronor via 
det särskilda miljöcu1slaget och ytterligare 
21 miljoner kronor från det multilaterala 
anslaget. 

Omkring hälften av det miljöinriktade 
biståndet genom SIDA ligger på insatser 
inom skogs- och jordbruk och avser skogs
inventeringar, byskogsmetodik, torrskogs
anviindning, uthålliga betessystem, mark
vård, genbanker, alternativa bekämp
ningsmetoder m.m. I övrigt görs insatser 
på områdena vattenresurser, infrastruktur, 
w1dervisning och infom1ation, sociala as
pekter och marin miljövård. Därtill görs en 

rad insatser för att stödja samarbetsländer
na i arbetet med att utveckla miljöstrate
gier, miljölagstiftning, miljöekonomi m.m. 
Särskilda miljöanslag ges även till vissa 
enskilda organisationer. 

SIDA har i en särskild miljöskrivelse 
redovisat och kommenterat ett stort antal 
insatser. Redovisningen tyder på hög rele
vans i utvalda insatser och att de i många 
iall haft den katalytiska effekt som efter
strävats. Insatserna iir dock av sådan art att 
effekter av dem kan utläsas först på längre 
sikt. Verksamheten anknyter i hög grad till 
den vid miljökonferensen i Rio 1992 utsta
kade vägen. 

r-·-·-------------- -- ----------------·--------

) Biståndet till särskilda miljö-
1 insatser, utbetalningar 1992/93, mkr 

i Anslag 250.0 i 

I 
lngäende ej utbetalda ätaganden 63.4 

Totalt disponibelt 313.4 I 
1 Totalt utbetalt 240. 7 

I Utgående ej utbetalda åtaganden 72. 7 j 
L__ ________ --------------------
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Swedecorp har en särskild inriktning på 
industriell miljövård, vilket dock är ett 
ämnesområde som visat sig vara mycket 
svårarbetat. I allmänhet har företag och 
organisationer inte kommit särskilt långt 
med att analysera sina miljöproblem och 
att definiera omedelbara invcsteringsbe
hov. Samtidigt saknar de flesta koncentra
tionsländema tydliga regelverk och dfck
tiv uppföljning av sådana system. Det 
råder också brist på kLLimiga tekniker 
inom området. 



BITS och Sarec:s förenklade redovis
ningar ger inte möjlighet att i år närmare 
beskriva dessa myndigheters resultat och 
verksamhet på miljöområdet under 1992/ 
93. 

Multilaterala insatser 

I det multilaterala samarbetet ges särskilda 
anslag till tre fonder: Globala miljöfonden 
(GEF), Mekongkonunitten och Montrcal
protokollcts avveckling av oz01medbry
tande ämnen. Dessa insatser redovisas 
separat under mbriken Internationella 
ulvecklingsprogram. 

Miljö 

r
l~tinamenk;i 5.0% 

Globalt 19.1 :lo ____ ------+-----+I-

Europa 0.2 -------+---f=~--; 

Afrika 38.0% -----1--

i Asien 37,7cl~------'<--7'--
[ _______________ __J 
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FN-ko11fere11scn 0111 miljö 
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fa11crio i juni 1992 angav 
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Bistånd genom folkrörelser 
och andra enskilda 
organisationer 

Växande roll för : 
enskilda organisationer \ 

Enskilda organisationer är samlingsnam
net på en bred flora av organisationer som 
sinsemellan är mycket olika. De svarar för 
en växande del av biståndet. Där finns: 

• Biståndsorganisationer med anknyt 
ning till religiösa samfw1d 

• Stora humanitära organisationer, t.ex. 
Rädda Barnen och Röda korset 

• Stora folkrörelser, t.ex. fackförenings
rörelsen och kooperationen 

• Solidarietsorganisationer, t.ex. Afrika 
grupperna och Emmaus 

• Ett stort antal små regionala och lokala 
föreningar och intressegrupper. 

Många av organisationerna har bistånd 
som huvud verksamhet. Vissa organisatio
ner, t.ex. kyrkor, samfw1d, arbetarrörelsen 
och kooperationen, har biståndet som bi
verksamhet. Organisationerna varierar i 
storlek, från fackföreningsrörelsen med ett 
par miljoner medlemmar till små lokala 
vänortsföreningar med ett dussintal med
lemmar. Omfattningen av organisationer
nas bistånd varierar från insatser på flera 
hundra miljoner kronor per år till enstaka 
insatser på några tiotusentals kronor. Or
ganisationernas ansökningar för bistånds
insatser överstiger tillgängliga medel. 

Flexibel biståndsfonn 

Till grund för samarbetet med folkrörelser 
och andra enskilda organisationer ligger 
rik..<>dagsbeslut med anledning av propo-
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sitionen 83/84:100. Förutom de allmänna 
biståndspolitiska målen är tanken med 
samarbetet med de enskilda organisatio
nerna att de skall bidra till ett mer folkligt 
deltagande i samhällsbygget i u-länderna 
samt att bidra till ökad förståelse för ut
vecklingsfrågor bland allmänheten i 
Sverige. 

Ett annat skäl är att organisationerna 
ofta kan nå ut med bistånd i olika former 
relativt snabbt, flexibelt och med små 
medel. Dessutom kan biståndet via organi
sationerna riktas mot områden som det 
bilaterala landramsbaserade biståndet har 
svårare att nå. Deras roll begränsas inte till 
de sociala sektorerna eller andra traditio
nella områden för bistånd genom enskilda 
organisationer. De spelar en stor roll i ut
vecklingen av det civila samhället och i 
främjandet av fred, demokrati och mänsk
liga rättigheter. 

Olika typer av bistånd 

Organisationerna kan söka bidrag från 
SIDA för olika typer av insatser. 

För utvecklingsprojekt kan organisatio
nerna söka bidrag för att täcka kostnader 
för byggnation, driftskostnader, personal 
etc. Bidrag ges också för bl. a. utbildning, 
administration och projektering. En förut
sättning är att de måste ha en egen insats 
som minst motsvarar 20 procent av den 
totala projektkosbiaden. Genom anslags
posten Bistånd genom enskilda organisa
tioner finansieras mer än 600 utvecklings
och informationsprojekt samt omkring 700 
volontärer. Volontärverksamheten är den i 
särklass största personalresursen inom 



svenskt bistånd. Därigenom får ett stort 
antal svenskar möjlighet till praktisk erfa
renhet av arbete i u-land. De flesta utveck
lingsprojekten berör områden som utbild
ning, hälsovård och landsbygdsutveck
ling. 

Via anslagsposten ges även stöd till or
ganisationernas opinionsbildning och in
formation i Sverige om förhållanden som 
har betydelse för u-ländernas utveckling. 

Inom katastrofbiståndet och i insatser 
till stöd för mänskliga rättigheter och de
mokrati är de enskilda organisationerna 
särskilt betydelsefulla. Merparten av bi
ståndet kanaliseras via ett litet antal väleta
blerade organisationer med mångårig erfa
renhet och en väl utbyggd kapacitet för 
denna typ av insatser. 

Särskilda medel finns också för samar
bete med enskilda organisationer inom 
områden som kulhir- och miljöbistånd, 
aids och andra insatser. För dessa projekt 
finns särskilda regler om egeninsats m.m. 

I några fall deltar även enskilda organi
sationer i projekt som finansieras inom de 
s.k. landrcunarna. Undantagsvis upprättar 
SIDA direkt samarbete med lokala enskil
da organisationer i samarbetsländerna. 
Det kan exempelvis gälla kviru1oinsatser. 
Beslut om sådana insatser bestäms i avtal 
mellan Sverige och mottagarlm1det. 

De sammm1lagda utbetalningarna via 
svenska enskilda organisationer uppgick 

ANDRA BISTÅNDSINSATSER 

Sektorfördelnin9 1992/93 

under budgetåret 1992/93 till över en och 
en halv miljard kronor. 

Afrika i fokus 

Fyrtio procent av projektbidragen till de 
enskilda organisationerna avser insatser i 
Afrika. Asien och Latinamerika tar om
kring tjugo procent i anspråk. 

SIDA förvaltar sedan budgetåret 
1990/91 särskilda medel för Central- och 
Östeuropa. Kriterierna för dessa nya bi
drag skiljer sig i viss mån från det traditio
nella u-landsbiståndets och verksamheten 
hittills kan betraktas som en kontaktska
pande och erfarcnhetsbringande period. 
Syftet med biståndet till Central- och Öst
europa är att genom kunskapsutveckling 
od1 organisationsuppbyggnad stödja de
mokratiseringsprocessen, underlätta över
gången till marknadsekonomi och bidra 
till förbättring av miljön. Stöd kan även 
ges till firnmsiering av viss utrustning eller 

Enskilda organisationers projektbidrag fördelat på världsdelar, 1992/93, mkr 

Region Bidrag 

Afrika 

Asien (inkl. Mellanöstern) 

Oceanien 

Latinamerika 

Central- och Östeuropa 

Globala program 

•) -~ 

Summa 
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Andel(%) 

40 

20 
1 

19 

5 
15 

100 
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transportkostnader i samband med insat
serna. Omkring 200 ansökningar inkom 
1992/93 till ett belopp av 123 miljoner kro
nor, varav 45 miljoner kronor beviljades. 

Förenklade samarbetsformer 

Traditionellt söker de flesta organisatio
nerna bidrag för vatje enskilt projekt. För 
tretton stora organisationer, som under en 
längre tid haft ett samarbete med SIDA, 
har ansökningsförfarandet förenklats. 
Dessa organisationer har s.k. ram-, block.
eller proceduravtal med SIDA. Avtalen 
reglerar omfattningen och formerna för 
samarbetet mellan SIDA och organisatio
nerna. 1992/93 ingicks avtal med Fören
ingen Bistånd och lnfom1ation genom Fri
villiga Organisationer (131FO), som genom 
ett särskilt avtal med SIDA sköter bered
ningen av insatser för de mindre organisa-

tioner, som faller utanför ramorganisatio
nen1a. 

SIDA:s samarbete med ramorganisatio
nerna finansieras över olika anslagsposter. 
För att få till stånd en bättre samordning 
mellan dessa an.<>lagsposter har procedur
avtal, som innefattar projekt-, katastrof
och demokratistöd, tecknal<> 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. 

Goda erfarenheter och fördjupad 
dialog 

Den allmänna erfarenheten är att samarbe
tet med enskilda org<misationer är effektivt 

Projektbidrag till ramavtalsorganisationerna 1992/93, fnilj. kr. 

Organisation Bidrag 
- ---··---·---- ----·------------· 
Afrikagrupperna 

Diakonia 

26.0 

55.0 

LO/TCO:s biståndsnämnd 72,0 

Olof Palme Internationella Center 22,0 

Pingstmissionens Utlandsbiständ 117,0 

Rädda Barnen 62,5 

SCC/Utan Gränser 60.0 

SHIA 20,1 

SMR/Svenska Missionsrådet 210.0 

Andel(%) 

3 
6 

8 
2 

13 

7 
7 

2 
24 

Svenska Röda Korset 37.0 4 I 
SVS, Svensk Volontär Samverkan 27.0 3 

UBV, Utbildning för Biståndsverksamhet 13.0 1 I 
BIFO 58,0 7 I 
Övriga organisationer 30.5 3 

Direktstöd Asien 31.0 3 I 
Direktstöd Kvinno org. 17 .5 2 

lnformationsinsatser 29,3 ~- I 

L--------------~-----S-u_m_m_a ____ 8.9_1_.8 ___ ~ 
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genom inriktningen på lokala grupper och 
organisationer. Därtill ökar människornas 
möjligheter att medverka i den demokra
tiska utvecklingen. I Sverige är organisa
tionerna också betydelsefulla för att öka 
kunskap och engagemang för utvecklings
frågoma. Att dra enhetliga slutsatser av 
denna omfattande verksamhet är dock 
svårt. I syfte att få bättre kunskap om verk
samhetens effekter och resultat har under 
året planering för en utvärdering påbör
jats. En översyn har också påbörjats av 
volontärverksamheten. 

Andra medel för att säkerställa hög 
kvalitet och effektivitet i biståndet genom 
enskilda organisationer är det löpande 
samråd och erfarenhetsutbytet som äger 
rum mellan SIDA och organisationerna 
vid årsgenomgångar, konferenser och se
minarier, gemensamma fältbesök, uppfölj
ningar och utvärderingar. SIDA genomför 
också kapacitetsstudier av de organisatio
ner, som har ramavtal med SIDA. 

Från olika anslagsposter beviljas även 
medel till internationella enskilda organi
sationer som Internationella Röda korset, 
Kyrkornas världsråd och Internationella 
kooperativa alliansen. 

Genom det av biståndsministern sam
mankallade folkrörelserådet och en am
bassadör, särskilt avdelad för att utveckla 
kontakterna med svenska och internatio
nella enskilda organisationer, sker samråd, 
erfarenhetsutbyte och diskussion kring 
tendenser och frågor av gemensamt intres
se inom biståndet. 
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Mänskliga rättigheter 
och demokrati 

Det biståndspolitiska målet att främja en 
demokratisk samhällsutveckling och res
pekt för de mänskliga rättigheterna har 
intagit en framträdande ställning i svenskt 
bistånd. Det har varit vägledande vid be
dömningen av ett lands utvecklingspolitik, 
det har påverkat dialogen med mottagar
länder och det har resulterat i ett omfattan
de och vittförgrenat program av insatser. 

Under 1992/93 har stor uppmärksam
het ägnats för att finna former till stöd för 
demokratiprocesser och till värn åt indivi
der som genom att tillhöra utsatta grupper 
fann sina mänskliga rättigheter hotade 
eller kränkta. På uppdrag av regeringen 
utarbetade SIDA riktlinjer för insatser 
inom demokrati och mänskliga rättigheter, 
vilka därefter godkändes. 

Utifrån dessa riktlinjer kommer ökad 
prioritet att ges åt att stödja uppbyggandet 
av ett fungerande rättsväsende. En fortsatt 
viktig uppgift blir att stödja grupper och 
institut som arbetar med dokumentation 
och opinionsbildning kring mänskliga rät
tigheter. Inom demokratins område identi
fieras stöd till parlamentets funktion, till 
valprocesscr och till utformning av författ
ningar om styrelseskick. Stöd till att stärka 
pluralism och professionalism inom mass
medier anges som ett annat område. Dock 
gäller att försiktighet skall gälla så att så
dant bistånd inte antar karaktären av stöd 
till ett enskilt partis opinionsbildning. 

Ett program för stöd till barnets rättig
heter utarbetades av SIDA och godkändes 
av regeringen i juni 1993. Ett angeläget 
område blir att stödja insatser till värn för 
barn vilka är underka<;tade olika former av 
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slaveri däribland sexuell exploatering. Un
der 1992/93 lämnade SIDA drygt 60 miljo
ner kronor till stöd för barnets rättigheter. 
En stor del av dessa medel var bidrag till 
fristående organisationers verksamhet för 
barn. Ett annat viktigt område var insatser 
för undanröjande av diskriminering mot 
kvinnor. Inom detta område lämnade 
SIDA 13 miljoner kronor under 1992/93. 

I situationer av väpnade konflikter un
dergrävs rättsskyddet och inte sällan in
träffar grava kränkningar av de mänskliga 
rättigheterna. Bidrag har lämnats till natio
nella, regionala och oberoende initiativ för 
att i u-länder förebygga konflikter och nå 
nationell försoning. Sådana åtgärder är 
även ett förebyggande arbete till skydd för 
de mänskliga rättigheterna. 

I Afrika lämnades sammanlagt 247 mil
joner kronor under 1992/93 till insatser för 
demokrati och mänskliga rättigheter. Hu
vuddelen användes för insatser mot apar
theid och för en demokratisk samhälls
utveckling i Sydafrika. ANC förblev där
vidlag en stor mottagare av bistånd även 
under 1992/93. Detta stöd kommer att 
upphöra i och med att ANC övergår till att 
vara ett politiskt parti inför de allmänna 
valen i april 1994. I takt med förändringar i 
många afrikanska länder mot ökad poli
tisk pluralism och mot demokrati, har pri
oritet givits åt att stödja dessa processer. 
Demokratiprocesser pågick i flera av de 
länder med vilka Sverige bedrivit ett lång
varigt biståndssamarbete. Utarbetande av 
sammanhållna program till stöd för dessa 
processer sattes igång. Ett viktigt område 
förutses bli stöd till rättsväsende. Valtek-



niskt bistånd lämnades i flera fall liksom 
stöd till utarbetande av nya konstitutioner. 

Svenskt stöd lämnades till den kommis
sion i Uganda som arbetat med en ny kon
stitution. Betydande stöd gavs till genom
förande av valprocessen i Moc;:ambique 
och Zambia. Bidrag lämnades till medver
kan av valobservatörer i Burundi. I Kap 
Verde har svenskt bistånd använts till att 
stärka kommunalt styre och verksamhet. 
Stöd till medier länmades i Botsw<ma, Etio
pien, Zambia och Sydafrika. Sverige och 
andra givare lämnade bistånd till Tanzania 
för ett program för förbättrande av rättsvä
sen. Bidrag lämnades till Life and Peace 
Institutet i Uppsala, som i samarbete med 
FN engagerats i försoningsarbete i Soma
lia. Stöd till rättsväsen och utbildning av 
domare lämnades i Namibia och Guinea
Bissau. 

Betydande demokratifrämjande bistånd 
lämnades till mottagare i Latinamerika. I 
Centralamerika användes medel till stöd åt 
freds-och försoningarbete. I fokus stod 
insatser i El Salvador sedan regeringen och 

Mänskliga rättigheter och demokrati 

Disponibelt 

Anslag 

Ingående reserv. 

Fördelning 

Latinamerika 

Afrika 

Mellanöstern/ Asien 

Mellanstatlig/internationell org. 

Övrigt 

Utgående reservation 
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FMLN-gerillan slutit avtal om fred i janua
ri 1992. Stöd lämnades även till renodlade 
humanitära ändamål för flyktingar, till 
utbildning kring mänskliga rättigheter och 
till rättshjälp. 

I Sydamerika har biståndet huvudsakli
gen avsett de andinska länderna och rik
tats till grupper som bevakar efterlevna
den av de mänskliga rättigheterna. Dit 
hörde bl.a. andinska juristkommissionen 
och Internationella rödakorskommitten. I 
både Central- och Sydamerika gick mer
parten av medlen till fristående organisa
tioner i samverkan med svenska folkrörel
ser. Diakonia fick för sitt program drygt 58 
miljoner kronor, Rädda Barnen fick 35 mil
joner kronor. Sammanlagt utbetalades 
drygt 171 miljoner kronor till insatser för 
demokrati och mänskliga rättigheter i Lati
namerika under 1992/93. 

I Asien oclz Mellersta Östem har insat
ser länmats för rättshjälp i och stöd till rät
tsväsendet. l Indien, Sri Lcmka, Indonesien 
och Filippinerna har stöd lämnats till ad
vokatsamfund och barfotajurister som är 

1992/93 1993/94 
---

700 650 

45,6 211,2 

Summa 745 861,2 

Utbetalt Planerat 

1992/93 1993/94 

171,4 187 

247,3 310 

66,3 75 

49.3 75 

3 

Summa 534,4 650 

211,2 
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verksanuna bland rättslösa grupper och 
advokatsamfund. Stöd till utbildning av 
jurister och domare har lämnats i Vietnam 
och Laos. Ett brett humanitärt stöd har 
under flera år lämnats till Västbanken och 
Gaza. Stödet har inkluderat såväl israelis
ka som palestinska organisationer för 
mänskliga rättigheter. Sammanlagt utbeta
lades drygt 66 miljoner kronor till insatser 
för mänskliga rättigheter och demokrati i 
Asien och Mellersta östern under 1992/93. 

Ett omfattande samarbete har etablerats 
med inteniationella och regionala organi
sationer som verkar för mänskliga rättig
heter. Bidrag lämnas till Internationella 
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Juristkommissionen, FN:s rådgivande 
verksamhet för mänskliga rättigheter, In
teramerikanska institutet för mänskliga 
rättigheter med flera. Stöd har utgått till 
svenska organisationer till vilka hör Frivil
ligorganisationernas Fond för Mänskliga 
Rättigheter och Raoul Wallenberg-Institu
tionen i Lund. Totalt utbetalades till denna 
gmpp av mellanstatliga och internationel
la organisationer 49 miljoner kronor under 
1992/93. 

Under budgetåret 1992/93 lämnades 
insatser inom SIDA:s anslagspost demo
krati och mänskliga rättigheter till ett be
lopp om totalt 534 miljoner kronor. 



Stöd till ekonomiska 
ref orlller och skuldlättnad 

Betalningsbalansstöd 
för att främja 
ekonomiska reformer 

Ekonomiska reformer mot marknadseko
nomi för att stimulera tillväxt är ett av må
len för svenskt utvecklingssamarbete. En 
utveckling mot ökad marknadsorientering 
av ekonomin är även ett av regeringens 
kriterier för biståndssamarbete. Så gott 
som samtliga svenska samarbetsländer 
genomför nu reformprogram med makro
ekonomiska stabiliseringsåtgärder, struk
hirförändring och liberalisering av ekono
min. 

Ett viktigt sätt för Sverige att främja 
denna ekonomiska omvandling från tidi
gare planekonomi till marknadsekonomi 
är genom s.k. betalningsbalansstöd, som 
möjliggör för ett skuldtyngt land att erhål
la utländsk valuta för att kunna importera 
de varor som är nödvändiga för att uppnå 
ekonomisk tillväxt och en långsiktigt håll
bar utveckling. Betalningsbalansstöd kan 
antingen ta fom1en av fritt obundet stöd 
till import eller skuldlättnad som indirekt 
frigör medel för import. Betalningsbalans
stöd anslås till länder dels inom landra
marna, och kallas då ofta för importstöd, 
dels genom ett särskilt anslag under C3: 
"Stöd till ekonomiska reformprogram och 
skuldlättnadsåtgärder". Enligt beslut av 
riksdagen kommer från och med budget-
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året 1994/95 importstödet att brytas ut ur 
landramarna och sammanföras med betal
ningsbalansstödet inom C3. 

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 
genomför strukturella reformer för att sti
mulerat.ex. framväxten av en konkurrens
kraftig exportsektor och produktion av 
inhemska jordbruks- och industrivaror. 
Betalningsbalansstöd lämnas därför endast 
till länder som genomför ekonomiska re
fom1program, oftast utformade i samarbe
te med Världsbanken och Internationella 
valutafonden (IMF). 

En förutsättning för att reformansträng
ningarna skall vara framgångsrika är att 
de följs av tillräckliga externa resursflöden 
till landet, och det är här som betalnings
balansstödet fyller en viktig funktion. Be
talningsbalansstöd ges företrädesvis inom 
ramen för internationellt 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. Det innebär 
också att biståndsinsatserna och villkors
ställandet kan samordnas, vilket ger bättre 
förutsättningar för ett effektivt bistånd. 
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Det särskilda 
programmet för 
Afrika - SPA 

En stor del av betalningsbalansstödet sam
ordnas med Världsbankens särskilda pro
gram för Afrika, SPA. Detta initiativ, som 
tillkom 1987 för att öka och förbättra bi
ståndsflödet till de fattiga, skuldtyngda 
och reformerande afrikanska länderna, har 
visat sig vara ett mycket värdefullt instru
ment för att mobilisera och samordna det 
finansiella stödet till dessa länder. Utöver 
ökade resursflöden läggs stor vikt vid 
ökad samordning av biståndet, minskad 
bindning av biståndet till vissa sektorer 
eller varor och uppföljning av landets bud
getutgifter. Kopplingen dels mellan poli
tiska och ekonomiska reformer, dels mel
lan reformer och fattigdomsbekämpning 
diskuteras också inom samarbetet. 

Studier visar att de afrikanska länder 
som deltagit i SPA och aktivt genomfört 
ekonomiska reformprogram har haft en 
bättre ekonomisk utveckling än övriga 
afrikanska länder. Detta beror på de eko
nomiska reformerna i sig, men är också en 
följd av de ökade och bättre anpassade 
biståndsflöden som refonnprogrammen 
ger upphov till. Trots att det råder viss 
besvikelse över den ekonomiska utveck
lingen i Afrika har en del länder med tidi
gare mycket negativ utveckling lyckats 
vända denna de senaste åren. Ghana, 
Uganda, Tanzania, Gambia, Mauritius är 
exempel på länder som de senaste fem 
åren har haft ekonomiska tillväxttakter på 
4 - 5 %, vilket innebär en helomvändning 
från den tidigare negativa utvecklingen. 
Det innebär ändå en begränsad tillväxt per 
capita. Bland annat inom SPA-samarbetet 
diskuteras hur man skulle kunna uppnå 
högre tillväxttakter i linje med de som 
uppnåtts för vissa asiatiska länder. 
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SPA-finansieringen består av ett antal de
lar: 
• anpassningslångivning från Internatio

nal Development Association (IDA) 
(Världsbankens organ för utlåning 
på mjuka villkor) 

• anpassningslångivning från IMF ge
nom Enhanced Structural Adjustment 
Facility (ESAF) 

• sam- och parallellfinansiering från 
bilaterala givare och andra multila
terala organ, oftast i form av obun
det importstöd 

• bilaterala skuldlättnader 
• bidrag till skuldtjänstbetalningar på 

Världsbanksskuld, den s.k. femte 
dimensionen 

• bidrag till reduktion av kommer
siell skuld, den s.k. sjätte dimensio
nen 

Stöd till import 

Huvuddelen av det svenska betalnings
balansstödet lämnas i form av obw1det 
importstöd. Stödet kanaliseras via mark
nadsbaserade valutafördelningssystem, 
där det importerande företaget betalar 
motvärde i lokal valuta. Motvärdet utgör 
budgetintäkter för staten. Genom att skapa 
tillgång till utländsk valuta är importstö
det en biståndsform som är väl anpassad 
till att stödja utvecklingen av marknadse
konomi och den privata sektorn under 
förutsättning att importstödet inte är för
enat med subventioner och centralstyrd 
valutafördeh1ing. 

Multilaterala skulder 

Av bidragen till SPA används också en 
betydande del för att underlätta återbetal
ning av Världsbanksskuld. En stor del av 
de fattigaste u-ländemas skuldbörda be
står av räntor på lån från Världsbanken på 
marknadsmässiga villkor, s.k. IBRD-vill-



kor. För de länder som numera endast kan 
låna på mjuka villkor från (IDA), utgör 
återbetalningarna på IBRD-lånen en tung 
börda. Dessa skulder kan inte avskrivas 
eller omförhandlas. Om inte länderna full
följer sina återbetalningar tvingas Världs
banken avbryta långivningen. Därmed 
skulle ländernas återhämtningsprogram 
sannolikt inte kunna fullföljas och möjlig
heterna att få betalningsbalansstöd från 
bilaterala givare minska. Världsbanken 
använder därför en del av de återbetal
rtingar som banken får in på IDA-lån för 
att underlätta räntebetalningen på de gam
la IBRD-lånen. För att även täcka amorte
ringarna på dessa lån bidrar Sverige och 
en del andra länder med ytterligare bilate
ralt stöd. 

Sverige bidrog under åren 1988 -1991 
även med biståndsmedel för att subventio
nera IMF:s mjuka utlåning till fattiga, 
skuldtyngda länder som genomför struk
turanpassning. Totalt utbetalades 600 mil
joner kronor under denna fyraårsperiod 
till ESAF. En efterföljare till denna låne
möjlighet planeras, till vilken Sverige äm
nar anslå betalningsbalansstöd. 

Ett antal skuldtyngda länder ligger efter 
med sina betalningar till Världsbanken, 
IMF eller regionala utvecklingsbanker. 
Detta är ett allvarligt problem för länder
na, eftersom de utestängs från ny långiv
ning. 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 reformprogram och försöker klara ut 
problemen med försenade betalningar. 
Genom att bilda en s.k. stödgrupp kan 
extraordinära resurser mobiliseras från 
biståndsgivama. Sverige har deltagit i 
stödgruppsfinansiering för Guyana, Peru, 
Vietnam och Kambodja och planer finns 
på att delta i en liknande operation för 
Haiti. 
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För Zambia, med exceptionellt stora 
eftersläpningar till IMF, har en särskild 
metod tillämpats, för att möjliggöra finan
siellt stöd till landet under reformproces
sen. Under det IMF-övervakade reform
programmet tjänar Zambia in rättigheter 
till att utnyttja IMF:s lånemedel när refor
merna genomförts. Under reformperioden 
betalas reguljär skuldtjänst. 

Bilaterala skulder 

Betalningsbalansstöd kan också användas 
för att ge skuldlindring i bilaterala skulder 
till Sverige. I enlighet med en resolution i 
UNCTAD år 1978 har Sverige skrivit av de 
biståndskrediter som under 1960- och 
1970-talen gavs till de fattigaste länderna. 
Idag finns inga sådana biståndskrediter 
utestående på dessa länder. 

De fordringar som svenska staten idag 
har på u-länder är i huvudsak offentligt 
garanterade exportkrediter och utveck
Jingskrediter, s.k. u-krediter. Dessa kredi
ter har garanterats av Exportkreditnämn
den (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 anslagsfinan
sierad gåva, dels av en kredit från markna
den. 

I Parisklubben , en sanunanslub.ung av 
länder som har fordringar på skuldtyngda 
länder, omförhandlas dessa länders bilate
rala, offentligt garanterade, skulder. En 
förutsättning är att landet genomför ett 
ekonomiskt reformprogram med stöd från 
IMF. Efter att ha uppnått en principöver
enskommelse i Parisklubben ingår skuld
landet bilaterala avtal med långivarländer
na. Under de senaste åren har omförhand
ling av de fattigaste ländernas skulder i 
Parisklubben skett på allt förmånligare 
villkor. För närvarande avskrivs hälften av 
förfallen för dessa länder vid omförhand-
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ling, enligt de sk utvidgade Toronto-vill
koren. En tredjedel av denna avskrivning 
finansieras med betalningsbalansstöd, res
ten täcks av EKN-systemet. Därutöver an
vänds betalningsbalansstöd för att täcka 
räntebetalningar under omförhandlingsav
talen. Biståndet ger därmed ytterligare 
skuldlättnad utöver vad som överenskom
mits multilateralt. Sverige, tillsammans 
med de övriga nordiska länderna, driver 
också multilateralt frågan om ytterligare 
skuldlättnad för de fattigaste länderna. De 
nordiska länderna förordar upp till 80 % 
avskrivning av den utestående bilaterala 
skulden för vissa länder. 

Kommersiella skulder 

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. 

Biståndsfinansierade skuldåterköp ge
nomförs för att dra nytta av den låga kur
sen på andrahandsmarknaden. Internatio
nellt organiserade skuldåterköp har ge
nomförts för ett antal länder. Världsban
ken har, bl.a. på svenskt initiativ, avsatt 
vinstmedel till en fond för finansiering av 
sådana återköp, till vilken även bilaterala 

En folklig analys i Tanzania 
En ständigt aktuell fråga när man 
talar om ekonomiska reformprogram 
och betalningsbalansstöd är: vilka är 
effekterna av reformerna och därtill 
sammankopplade biståndsflöden? 
Denna fråga har de reformerande 
länderna, biståndsgivarna och inte 
minst IMF och Världsbanken att ta 
ställning till. Det finns många pro
blem förknippade med att mäta ef
fekterna av reformerna, för vi vet ju 
inte hur utfallet hade varit utan refor
mer. Skall man då jämföra med peri
oden innan man startade med refor
merna, eller skall man jämföra med 
en kontrollgmpp av andra länder 
som inte genomför reformer? Världs
banken använder båda dessa an-
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greppssätt i sina ekonomiska studier 
och drar slutsatsen att de reformeran
de länderna har en bättre ekonomisk 
utveckling nu än de hade innan re
formerna genomfördes, och att de 
också uppvisar en bättre ekonomisk 
utveckling än kontrollgruppen. Man 
visar också genom ekonometriska 
modeller på samband mellan olika 
reformer och ekonomisk tillväxt. 

Ett antal konsulter har på uppdrag 
av SIDA gått till väga på ett helt an
nat sätt för att mäta reformprogram
mens effekter. Deras ansats är "män
nisko-orienterad" och ett 
metodologiskt experiment. Man har 
besökt tolv byar i Tanzania, spridda 
över hela landet, och ägnat några 



givare kan bidra. Sverige har bidragit till 
skuldåterköp för Bolivia och Mrn;ambique 
på detta sätt. Under det närmaste året av
serer Sverige att bidra till liknande opera
tioner för ytterligare tre låginkomstländer. 

Om skuldsedlar köps upp på andra
handsmarknaden och överlämnas till 
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skuldlandet i utbyte mot någonting, t.ex. 
lokalvaluta för ett biståndsprojekt, görs en 
s.k. skuldkonvertering ("debt swap"). 
Sverige har genomfört ett sådant skuldby
te för Costa Rica, då biståndsmedel använ
des i utbyte mot lokalvaluta för ett natur
vårdsprojekt. Till skillnad från skuld-

Det blev bättre tillgång på varor i butikerna som fåljd av reformprogrammen. Foto: Charlotte Thege, Bazaar 

dagar till att prata med folk om deras 
åsikter om de förändrade ekonomis
ka förhållandena till följd av reform
programmen. Några av slutsatserna 
man drar av denna studie är: 

• Den fattiga landsbygdsbefolk
ningen, och särskilt kvinnorna, upp
lever den ökade tillgången på varor 
som mycket positiv. Under planeko
nomin var det ständig brist på varor 
till följd av prisregleringar. Det be
gränsade varuutbudet kunde endast 
köpas av eliten till höga priser på den 
svarta marknaden, men tack vare 
liberaliseringen av handeln finns nu 
varor att köpa till en kostnad som 
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avspeglar världsmarknadspriser. 
• Liberaliseringen verkar också ha 

stimulerat produktionen i byarna. 
Byborna har hittat fler och nya in
komstkällor. 

• Ett antal institutionella hinder 
blockerar fortfarande reformer på 
många områden, speciellt de sociala 
sektorerna. Dessa områden måste · 
prioriteras, så att människorna får en 
drägligare daglig tillvaro. 

Denna ansats ger inte en heltäckan
de bild, men det är ett intressant kom
plement till de mer traditionella studi
erna som IMF och Världsbanken 
publicerar. 
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återköpen ökar skuldkonvertering oftast 
belastningen på mottagarlandets budget. 
Särskild hänsyn måste därför tas till den 
makroekonomiska situationen i landet. 

Betalningsbalansstödets fördelning 

Betalningsbalansstödets fördelning 

Det totala betalningsbalansstödets fördel
ning på mottagarländer de senaste två 
åren framgår av tabell till höger. 

Det totala betalningsbalansstödets fördelning på mottagarländer de senaste 
två budgetåren framgår av nedanstående tabell1 

1991/92 1992/93 

Stöd till import 

Etiopien 50 
Guinea-Bissau2 17 40 
Kap Verde2 128 145 
Mocrambique 160 60 
Nicaragua 180 196 
Tanzania 240 93 
Uganda 40 
Vietnam 86 125 
Zambia2 150 75 
Zimbabwe 75 100 

Bidrag till ränte- och avbetalning på Världsbanksskuld 

Ghana 10 
Nicaragua 63 20 
Tanzania 50 60 
Uganda 10 20 
Zambia 50 50 

Bilateral skuldlättnad 

Etiopien 130 
Mocrambique 12 
Tanzania 7 
Togo 2 
Zambia 3 

Kommersiell skuldlättnad 

Bolivia 33 
Mocrambique 16 

Stödgruppsinsats 

Peru 30 

Bidrag till ESAF 150 

Totalt betalningsbalansstöd 1 455 1 221 
1 Siffrorna indikerar avtalade belopp i miljoner kronor. 
2 Avtalsperioden går på kalenderår. Beloppen har fördelats ut på budgetår. 
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Särskilda program 
Det svenska biståndet förknippas vanligen 
med ett långsiktigt och relativt omfattande 
stöd till vissa mottagarländer eller interna
tionella organisationer. Verksamheten 
inom det som i vardagslag kallas Särskilda 
program är av en delvis annan karaktär. 
Inom andra sektor i samhället redovisas 
motsvarande verksamheter vanligen un
der rubriker som Försöksverksamhet eller 
övrigt. Särskilda program innehåller verk
samhet och stöd till insatser som antingen 
av olika skäl är särskilt prioriterade eller 
sådana som är av utpräglad försöks- och 
metodutvecklingskaraktär. 

Stödet till Försöksverksamhet och me
todutveckling ger möjligheter att identifie
ra, utvärdera, dokumentera och sprida 
erfarenheter av nya metoder och tekniker 
inom olika sektorer av biståndet. Insatser
na har ofta inslag av forskning, varför ett 
nära samarbete med Sarec sker. Den andra 
kategorin, Ämnesinriktad verksamhet, 
består huvudsakligen av insatser som be-

finner sig i ett uppbyggnadsskede och där 
de enskilda insatserna ännu är relativt små 
och ännu inte färdiga att infogas i det lång
siktiga bilaterala samarbetet med enskilda 
länder. Initiativen till dessa insatser har 
huvudsakligen kommit från riksdagen och 
regeringen. 

Betydelsen av en ökad effektivitet i bi
ståndet kan inte nog understrykas. Den 
tredje kategorin inom Särskilda program 
utgörs därför av Insatsförberedelser och 
resultatvärdering. Här görs analyser och 
utvärderingar i fråga om effekter och pre
stationer av biståndet. Resultat och övervä
ganden används i stor utsträckning i den 
biståndspolitiska beslutsprocessen och 
debatten. 

Verksamheten inom Särskilda program 
administreras av SIDA, men resultat, ana
lyser, utvärderingar m.m. sprids till och 
nyttiggörs även i stor utsträckning inom 
andra myndigheter, enskilda och interna
tionella organisationer m.fl. 

Tabell: Särskilda program, utbetalningar 1992/93 och budget 1993/94, mkr 

!;)el poster Kostnader Antal insatser Budget 
Amnesomräden 1992/93 1992/93 1993/94 

Försöksverksamhet och metodutveckling 
(FOM), varav: 95 130 84,5 
- Lantbruk, livsmedel 22 17 20 
- Infrastruktur 9 30 11,5 
- Undervisning 15 13 15 
- Förvaltning 17 14 15 
- ~tvecklingsstudier 22 40 16 
-Ovrigt 10 16 7 

Ämnesinriktad verksamhet (ÄIV), varav: 206 81 175,5 
-Energi 17 6 13 
- Befolkningsfrägor 34 5 40 
-Hälsovård 15 6 11 
- AIDS-bekämpning 92 6 60 
- Kvinnofrågor 14 53 17 
- Kultur och massmedia 28 3 30 
- Handikappade 5 2 4,5 

Insatsförberedelser och resultat-
värdering (IRV) 42 698 45 

Totalt 336 909 305 
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U-landsforskning 

Forskning med inriktning på u-ländernas 
problem och uppbyggnad av forsknings
kapacitet är av stor betydelse för u-länder
nas möjligheter att lösa sina grundläggan
de utvecklingsproblem. Den bistånds
myndighet som har det huvudsakliga an
svaret inom detta område är Sarec. Även 
SIDA svarar för visst stöd inom detta och 
näraliggande områden, t.ex. insatser vad 
gäller högre utbildning. 

Sarec:s verksamhet består av insatser 
inom följande fyra områden: 

• Bilateralt forskningssamarbete, med 
för närvarande 15 u-länder i Afrika 
(Botswana, Eritrea, Etiopien, 

M0<;ambique, Namibia, Tanzania och 
Zimbabwe), Latinamerika (Argentina, 
Chile, Costa Rica, Nicaragua och 
Uruguay) och Asien (Indien, Sri 
Lanka och Vietnam). 

• Internationella forskningsprogram, 
genom stöd till bl.a. jordbruksforsk
ning inom The Consultative Group 
on International Agricultural Re
search (CGIAR) och hälsovårds
forskning inom WHO. 

• Regionala och särskilda program, 
t.ex. vad gäller forskning om aids, 
skog och miljö, kvinnor samt demo
krati och mänskliga rättigheter. 

• Svensk u-landsforskning, genom 
stöd till enskilda forskningsprojekt, 
forskningsmiljöer I institutioner och, 
för närvarande sju, högre forskar
tjänster. 
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Stödet till internationella forskningspro
gram dominerade tidigare Sarec:s insatser. 
Andelen har genom åren minskat och ut
gör nu en tredjedel av de anslagna medlen 
för u-landsforskning. Det växande bilate
rala samarbetet är med sina drygt 40 % av 
medlen Sarec:s i dag mest omfattande 
verksamhet. Cirka 13 % går till de regio
nala och särskilda programmen och stödet 
till den svenska u-landsforskningen utgör 
ca 10%. 

För budgetåret 1993/94 anvisades an
slaget C3. Andra biståndsprogram 405 
miljoner kronor för u-landsforskning. 
Under budgetåret 1992/93 uppgick de 
totala utbetalningarna till 384 miljoner 
kronor. 



Tekniskt samarbete 
och utvecklingskrediter 
genom BITS 

Inom ramen för de biståndspolitiska må
len har Beredningen för tekniskt-ekono
miskt samarbete, BITS, till uppgift att 
främja ekonomisk och social utveckling i 
u-länder och länder i Central- och Östeu
ropa. 

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 samarbetet med Central
och Östeuropa. 

BITS insatser förutsätter att samarbets
länderna har kapacitet att planera och an
svara för genomförandet av de projekt 
som får stöd, att projekten är prioriterade i 
ländernas utvecklingsplaner samt att en 
kostnadsdelning sker mellan parterna. 

BITS samarbetar med låginkomstländer 
och lägremedelinkomstländer. Under bud
getåret 1992/93 utbetalades 770 miljoner 
kronor, varav 454 miljoner för tekniskt 
samarbete (inklusive insatser i Central- och 
Östeuropa) och 316 miljoner kronor för 
utvecklingskrediter, s.k. u-krediter. 

Tekniskt samarbete 

Det tekniska samarbetet syftar till kun
skapsöverföring och kompetensutveckling 
inom områden som bedöms ha strategisk 
betydelse för samarbetsländernas utveck
ling. 

BITS medverkan i det tekniska samar
betet utgörs av bidrag till konsultinsatser, 

229 

institutionssamarbete, finansiellt stöd, för
söksutrustning och internationella kurser. 

Tyngdpunkten i det tekniska samarbe
tet ligger inom sektorerna industri och 
energi. Flera av de internationella kurserna 
behandlar dessa sektorer. En vidgning av 
kursutbudet mot 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 energibesparande åtgärder. Be
gränsat finansiellt stöd på gåvobasis för 
inköp av utrustning, kan ges som komple
ment till det tekniska samarbetet. Stöd ges 
främst för underhålls- och rehabiliterings
insatser. Antalet sektorer som omfattas av 
BITS tekniska samarbete har successivt 
ökat. 

Utvecklingskrediter 

Utvecklingskrediter (i dagligt tal kallade 
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 sociala och ekonomiska ut
veckling. V-krediter kan beviljas u-länder 
vilkas utvecklingspolitik är förenlig med 
målen för svenskt bistånd och som be
döms ha en tillfredsställande kreditvär
dighet. I särskilda fall kan också länder 
som enligt gängse bedömning inte anses 
kreditvärdiga, men som för en förtroende-
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skapande ekonomisk politik som på sikt 
kan förväntas leda till återvunnen kredit
värdighet, komma ifråga för u-kreditgiv
ning. 

V-kreditgivningen har till övervägande 
del inriktats på programländer för svenskt 
bistånd och de u-länder med vilka BITS 
bedriver tekniskt samarbete. Större motta
garländer har varit Algeriet, Angola, 
Egypten, Indien, Jordanien, Kenya, Kina, 
Pakistan, Tunisien och Zimbabwe. För 
många u-länder begränsas möjligheterna 
att tillgodogöra sig u-krediter av skuldpro
blem och åtföljande brist på kreditvärdig
het.V-krediter lämnas för enskilda projekt 
eller via utvecklingsbanker. Kreditgivning
en har främst inriktats på projekt inom 
sektorerna energi, transport, telekommuni
kationer och industri. Närmare hälften av 
den beviljade kreditvolymen avser energi
sektorn. 

I vissa länder ges u-krediter till projekt i 
samarbete med SIDA. Exempel på sådana 
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 varit huvudfinansiär. V-krediter 
har även beviljats projekt där Nordiska 
investeringsbanken eller arabiska utveck
lingsfonden varit engagerade i finansie
ringen. 

Normalt ges u-krediter med en förmån
lighetsgrad på 35 % eller 50 %. Den högre 
förmånlighetsgraden gäller för de s.k. 
minst utvecklade länderna. 

För att få priserna så förmånliga som 
möjligt för mottagarländerna krävs som 
regel i u-kreditsystemet att upphandlingen 
sker i internationell konkurrens. 

Den totala kreditvolymen för beviljade 
och aktuella krediter uppgick vid utgång
en av budgetåret 1992/93 till 14 709 miljo
ner kronor med en beräknad biståndsdel 
på 4917 miljoner kronor. 

En säkerhetsreserv som uppbär garan-
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tipremier för u-krediterna har upprättats. 
Till reserven har tidigare även förts medel 
från biståndsanslaget. Reserven utökades 
under budgetåret 1992/93 med 144 miljo
ner kronor till totalt 630 miljoner kronor. 
Detta motsvarade 9 % av utestående 
garantiengagemang. Vid skadefall under 
lämnade krediter utnyttjas reserven. Un
der budgetåret 1992/93 uppgick utbetal
ningarna för skadefall till 99 miljoner 
kronor. Återvinningar under samma peri
od uppgick till 95 miljoner kronor. Skade
reserven administreras av Exportkredit
nämnden, EKN. 

Exporteffekter 

Genom att anslagsmedlen för BITS verk
samhet används för upphandling av 
svenska varor och tjänster uppnås en di
rekt effekt på svensk export. Genom att 
kunskaperna om och erfarenheterna av de 
svenska resurserna ökar uppnås också en 
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 för blandade 
krediter 

Så kallade blandade krediter och bi
ståndskrediter utgör ofta konkurrens
medel på en rad utlandsmarknader. 

Risken för kapplöpning med subventio
ner och urgröpning av biståndets kvalitet 
har lett till att användningen av blandade 
krediter ägnats stor uppmärksamhet i in
ternationella forum. OECD antog år 1992 
reviderade riktlinjer för utnyttjande av 
offentligt bistånd i kombination med ex
portkreditgivning och reviderade riktlinjer 
för annat bundet bistånd. Riktlinjerna syf
tar bl.a. till att skärpa biståndskriteriema 
och begränsa den kommersiellt motivera
de konkurrensen med sådan kreditgiv
ning. 



N äringsli vssalllarbete 
genom Swedecorp och 
Swedfund International AB 

Styrelsen för internationellt näringslivsbis
tånd, Swedecorp, har till uppgift att främja 
och direkt medverka i utvecklingen av 
närmgsliv i u-länder samt i Central- och 
Östeuropa enligt särskilda riktlinjer. Verk
samheten inriktas på kunskapsöverföring 
och teknikutveckling på företagsnivå och 
till direkt näringslivsstödjande institutio
ner. Insatserna skall ha en affärsmässig 
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-ländema är viktiga samarbetsformer. 
Vidare skall Swedecorp främja mottagar
ländernas handel bl.a. genom att svara för 
information och rådgivning ifråga om av
sättningsmöjligheter på den svenska mark
naden. 

Swedfund Intemational AB skall för
medla kontakter, medverka till och finan
siera förinvesteringsstudier och medverka 
i långsiktiga samverkansprojekt. En hu
vudform för detta är riskkapitalsatsningar 
i form av aktier, lån och garantier. Bolagets 
uppgift är att genom en relativt begränsad 
insats med statliga medel stimulera svens
ka företag till långsiktigt samarbete i u
länder och att satsa egna resurser i samar
betet. Swedund söker inrikta sin verksam
het på låginkomstländer och lägremedelin
kornstländer som tidigare endast i begrän
sad utsträckning engagerat svenska före
tag i industrisatsningar. 

Det inbetalda kapitalet uppgår till 415 
miljoner kronor varav 90 miljoner kronor 
för riskkapitalsatsingar i Central-. och Öst-
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europa. Under budgetåret 1992/93 utbeta
lades 93 miljoner kronor jämfört med 41 
miljoner kronor året innan. Före nedskriv
ningar och extraordinära kostnader redo
visade Swedfund ett överskott på 35 miljo
ner kronor, vilket var en ökning med 30 
miljoner kronor jämfört med året innan. 

Swedfund Intemational AB medverka
de finansiellt per den 30 juni 1992 i sam
manlagt 77 projekt illklusive förstudier i 
35 länder. 

Verksamheten inriktas på projekt där 
tillverkningen baseras på lokala råvaror 
och resurser. Ansträngningar görs därför 
för att utveckla projekt med en produk
tionsteknik som kan fungera i länder med 
svagt utvecklad infrastruktur och med 
liten tillgång till service- och underhålls
tjänster. Samtidigt uppmärksammas pro
jekt som medför att det introduceras ny 
och något mer avancerad teknik än vad 
som tidigare funnits i landet. 

Både stora och små företag, statliga, 
kooperativa och privata förekommer som 
svenska partner i samarbetet genom Swed
fund International AB. 



Nordiskt samarbete 

Det nordiska samarbetet har det senaste 
året genomgått betydande förändringar 
såväl på det övergripande planet som på 
biståndsområdet. 

Sedan början av 60-talet har de nordiska 
länderna haft ett aktivt samarbete på bi
ståndsområdet. Formerna för samarbetet 
har reglerats genom en konvention som 
undertecknades i mars 1981 (den s.k. Kö
penhamnskonventionen) där det bland 
annat slås fast att samarbete skall ske i 
Ämbetsmannakommitteen för biståndsfrå
gor (Äk-B) inom ramen för Nordiska Mi
nisterrådet. 

De nordiska länderna har dock nu ge
mensamt kommit fram till att denna for
mella ram inte är helt funktionell och med
för viss tröghet i det löpande arbetet. 
Sverige har därför i egenskap av kretsens 
ordförande fått ansvar att driva en om
strukturering av organisationen för det 
nordiska biståndssamarbetet och bl.a. läg
ga ned Ämbetsmannakommitten och säga 
upp Köpenhamnskonventionen. Bistånds
ministrama möts liksom tidigare minst två 
gånger om året. Förändringen innebär på 
intet sätt att det intensiva och fruktbara 
nordiska samarbetet avtar - tvärtom. 
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Samarbetet på biståndsområdet har en 
tradition av att vara kreativt, omfattande 
och ändamålsenligt. Tyngdpunkten har 
dock numera förskjutits från samfinansie
rade projekt mot ett samarbete präglat av 
stor flexibilitet som bedrivs på alla nivåer 
och mellan flera olika aktörer; inom reger
ingskanslierna, på biståndsmyndigheter
na, inom det multilaterala arbetet och inte 
minst i utvecklingsländerna. Med ett sys
tem för beredning och samråd drivs ge
mensamt en rad olika frågor av stor bi
ståndspolitisk betydelse i olika interna
tionella forum. Norden har här en framträ
dande roll bland annat när det gäller att 
driva fattigdomsorientering inom bistån
det och de sociala utvecklingsfrågoma. 
Även när det gäller miljöfrågorna och att 
understryka kvinnoinriktningen i bistån
det talar Norden med stark röst. 

De nordiska länderna har även gemen
sam representation i Världsbanken, de 
regionala utvecklingsbankerna och den 
internationella jordbruksutvecklingsfon
den (IFAD). Sedan några år tillbaka sker 
också ett samarbete i form av en nordisk 
fond för kreditgivning på förmånliga vill
kor (NDF). 



Kvinnoinriktat bistånd 

Ungefär 75 miljoner kronor av det svenska 
biståndet kan direkt hänföras till kvinnoin
riktade insatser under budgetåret 1992/93. 

I svenskt biståndsarbete har man sedan 
1970-talet arbetat systematiskt med att för
bättra kvinnors situation i u-länder. Under 
1980-talet visade det sig dock att många 
program och stödinsatser innebar ytterli
gare bördor för kvinnorna i stället för för
bättringar. I Afrika lade biståndsgivarna, i 
samråd med männen, upp storskaliga pro
jekt inom t.ex. jordbruket. De tog inte hän
syn till att det är i huvudsak den afrikans
ka kvinnan som sköter odlingarna. 

Den svenska grundsynen på könsrolls
frågorna är att biståndet ska komma kvin
norna till del och att kvinnor ska ha sam
ma rätt som männen att delta i program 
och projekt. Internationellt innebär det att 
Sverige i FN, Världsbanken, Internationel
la valutafonden och andra organ poängte
rar vikten av och skälet till medvetenhet 
om könsroller för att vi ska kunna uppnå 
varaktig utveckling. Bilateralt kan det ske 
genom att kvinnans situation tas upp i de 
analyser som föregår alla planerade insat
ser. 
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Ett viktigt verktyg är statistik uppdelad 
efter kön. Tillsammans med Statistiska 
centralbyrån har bl.a. SIDA i samarbete 
med mottagarländerna tagit fram sådan 
statistik för att visa kvinnors och mäns 
olika villkor i länderna. Statistiken visar 
bl.a. att färre flickor än pojkar vaccineras 
och att småflickor arbetar tre timmar läng
re per dag än sina bröder. 

BITS söker bl.a. främja kvinnors delta
gande i sin kursverksamhet, Swedecorp 
stöder bl.a. ett projekt inriktat på kvinnligt 
företagande i Filippinerna och Sarec finan
sierar bl.a. forskning och medicinskt inrik
tade projekt om mödrahälsa i Mocambi
que, Tanzania, Zimbåbwe och Zambia. 

Sju miljoner gick via FN:s organ, 60 mil
joner via SIDA, fyra miljoner via Sarec och 
två-fyra miljoner via vardera BITS och 
Swedecorp. Men mer av det svenska stö
det kommer kvinnorna till godo, då 
många av insatserna är integrerade i gene
rella utvecklingsprogram. Mer om det 
multilaterala stödet finns att läsa under 
FN:s barnfond (UNICEF), Världshälsoor
ganisationen (WHO) och FN:s kvinnofond 
(UNIFEM). 
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Biståndet fördelat 
på enskilda länder 

Den följande statistiken avser utbetalning
arna (i tkr) som de redovisas i boksluten 
för budgetåret 1992/93 av biståndsorga
nen SIDA, Sarec, BITS, Swedecorp och 
Swedfund International AB. 

Vad gäller kolumnen "enskilda organi
sationer", redovisas här det bilaterala bi
stånd som går genom svenska enskilda 
organisationer och som belastar anslaget 
C2. Utvecklingssamarbete genom SIDA. 
Svenska enskilda organisationer får bidrag 
även från anslagen Cl. Bidrag till inter
nationella biståndsprogram och C3. Andra 
biståndsprogram. 
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Övriga utgifter för den centrala bi
ståndsadministrationen har utelämnats. 
Utbetalningarna för u-krediter avser av
räkningar mot biståndsanslaget för gåvoe
lement för kreditförbindelser som utfär
dats under budgetåret 1992/93. 

Det multilaterala biståndet (under an
slaget Cl. 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. Utbetal
ningar som inte kunnat länderfördelas har 
förts till posterna ej länderfördelat eller ej 
kontinentfördelat. 



BISTÅNDET FÖRDELAT PÅ ENSKILDA LÄNDER 

Land 

AFRIKA 

Algeriet 
Angola 
Benin 

Botswana 
Burkina Fasa 
Burundi 

Centr Air Rep 
Egypten 
Elfenbens-
kusten 

Eritrea 
Etiopien 
Gabon 

Gambia 
Ghana 
Guinea 

Guinea-Bissau 
Kamerun 
Kap Verde 

Kenya 
Kongo 
Lesotho 

Liberia 
Madagaskar 
Malawi 

Mal i 
Marocko 
Mauretanien 

Mauritius 
M0<{ambique 
Namibia 

I 
I 

l 

I 
I 

I 

I 

Anslag C1 Anslag C2 

Livs-
medels-
bistånd 

m.m 

I 1 

I 
I 
', 

I 

i 

I 
I 

: 

' 

! 

I 

I 

SIDA 

Landram 

115359 

114930 

131 568 

56800 

80046 

98272 

32008 

368992 
118533 
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Kala-
strofer, 
stöd till 

återupp-
byggnad 

2000 
1184 

33686 
96433 

5000 

10186 

4000 

1950 

67246 

Enskilda 
organ isa-

tioner 

175 
3349 

570 

1414 
3865 

13070 

6263 
3287 

1 706 

3332 
37117 

30 

5 347 
5 267 
4083 

2673 
37 

3650 

32109 
7881 
1128 

671 
96 

1124 

779 
90 

782 

21637 
11514 

Regionala 
insatser, 
landpro-

grarnkostn 
samt 

rekr/utb 

3044 

79349 

Human i-
tärt 

bistånd 

367 

36 

2459 

3194 
735 

1 001 

170 

200 

1572 
1199 

503 

1579 
3505 



>ärskilda 
program 

I 
I 

1 081 

I 

703 

179 

193 
6135 

I 
2648 

3852 
173 

1 059 

7 388 
1 608 

Miljö 

478 
1 027 

606 

1100 

8002 

2126 
975 

Anslag C3 
Sarec 

11 

4597 

1334 
16733 

Il 

4562 

Il 
I 

I 

10467 
1 609 

BITS 

Tekniskt U-krediter 
samarbete 

inkl. 
inter-

nationella 
kurser 

1404 
460 

2 715 
421 
119 

13527 

100 

131 
1386 

5168 18000 
69 

81 

305 

1 978 

1 093 

63 
404 

5033 

3 295 
1284 
5672 

BISTÅNDET FÖRDELAT PÅ ENSKILDA LÄNDER 

Swede- Swedfund Betal- TOTALT 
corp lntl AB nings- UTBETALT 

balans- 1992/93 

stöd (tkr) 

Il 

! 

3579 
124844 

570 

1300 I 126173 
5313 

100 I 15 748 

I 
6442 

100 16914 

I 1806 

11 
41870 

100 290 813 

I ~ 
30 

5347 
29436 
9152 

100 9518 71990 
37 

I 
85301 

100 I 160633 

! 

9253 
35 791 

I 4671 
159 

3478 

779 
100 5 223 

I 782 

600 11 3906 
5600 417 566085 

900 144316 
~ 
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BISTÅNDET FÖRDELAT PÅ ENSKILDA LÄNDER 

Anslag C1 Anslag C2 
SIDA 

Land 

Livs- Land ram Kata- Enskilda Regionala Humani-
medels- strofer, organisa- insatser, tärt 
bistånd stöd till tioner landpro- bistånd 

m.m återupp- gramkostn 
byggnad samt 

rekr/utb 

Niger 585 
Nigeria 673 
Ruanda 15000 6 716 

Sao Torne E Principe 343 
Senegal 956 1500 
Seychellerna 1613 

Sierra Leone 2000 3708 
Somalia 65437 730 9480 
Sudan 22124 12539 

Swaziland 2246 
Sydafrika 12533 201121 
Söder om 
Sahara 116062 150 21909 

Tanzania 373 281 4297 48937 24181 1 246 
Tchad 3968 
logo 420 

Tunisien 2259 
Uganda 76706 2 579 15996 205 
Zaire 3560 22814 

Zambia 233 866 37 200 8824 31 444 1509 
Zimbabwe 241 872 22324 23546 2509 198 

Ej länderfördelat 
Afrika 93365 8434 24335 15556 

Totalt 
AFRIKA 250 2042 233 605633 351 036 186 771 247 335 
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BISTÅNDET FÖRDELAT PÅ ENSKILDA LÄNDER 

Anslag C3 
Swedfund Sarec BITS Swede- Betal- TOTALT 

corp lntl AB nings- UTBETALT 

balans- 1992/93 
3ärskilda Miljö Tekniskt U-krediter stöd 

(tkr) 
program samarbete 

inkl. 
inter-

nationella 
kurser 

585 
143 637 1 453 

21716 

343 
506 2962 

1613 

134 5842 
4449 80096 

462 90 35215 

523 2769 
596 1100 215350 

28279 62426 229076 

10224 1 028 16807 4034 12200 102 567 598802 
3968 

84 504 

2453 10636 900 16248 
1326 2337 3842 200 65545 168 736 

26374 

2753 158 2200 2195 3900 74397 398446 
7 272 976 10014 3338 28000 1900 79 762 421 711 

22441 1 578 35377 131 11 000 212 217 

98053 85 270 108149 71 230 46000 40200 101 332 206 4214467 
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BISTÅNDET FÖRDELAT PÅ ENSKILDA LÄNDER 

Anslag C1 Anslag C2 
SIDA 

Land I 

' Livs- Landram Kata- Enskilda Regionala Human i-
' medels- strofer, organisa- insatser, tärt 

bistånd stöd til l tioner landpro- bistånd 
m.m återupp- gramkostn 

byggnad samt 
rekr/utb 

ASIEN OCH 

I MELLANÖSTERN 

Afghanistan 98500 1993 
Bangladesh 198855 1 500 51333 
Bhutan 60 

Filippinerna I 1539 7335 4077 
Hang Kong 5023 
Indien 359807 750 24 734 873 

I 

Indonesien 34 588 3000 
Irak 24848 370 
Iran 600 

Jemen 869 4580 
Jordanien 350 
Kambodja 

I 
29260 3234 3151 

1. 

Kina 410 
Korea 582 
Laos 123030 2114 1596 

Libanon 4816 5495 
Malaysia 2 078 
Maldiverna 

I 

Mongoliet 
Myanmar/Burma 136 
Nepal . 10866 

Pakistan 12958 
Palestina 
Sri Lanka 55601 2 962 12 738 

Taiwan I 
185 

Thailand 7003 
Vietnam 

I 
275 732 2900 12269 4 706 

' 

Västbanken/Gaza 2914 6231 35408 
I 

Ej länderfördelat 
: 

Asien och Mellanöstern 11383 8000 2 732 9772 13500 

Totalt 
Asien och Mellanöstern 11 383 1013025 

L 
178 892 175 997 9772 66311 
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Särskilda 
program 

168 
1587 

1326 

136 

1 405 

28 

10 

675 

20 
5844 

27 

1192 

12418 

Miljö 

1 000 

3 784 

1650 
16913 

8052 

31399 

Anslag C3 
Sarec 

1150 

420 

743 

3500 

11016 

8138 

3602 

28569 

BISTÅNDET FÖRDELAT PÅ ENSKILDA LÄNDER 

BITS Swede- Swedfund Betal-
corp lntl AB nings-

balans-
Tekniskt U-krediter stöd 

samarbete 
inkl. 

inter-
nationella 

kurser 

1881 
1 914 

58591 1500 

2993 1 000 

2954 

572 
4967 15000 

10246 235000 900 

850 

17577 600 
31 

2499 

430 100 

8997 
70 

2252 2300 

28081 35000 300 
3416 1 200 

200 

148321 270000 8100 15000 
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TOTALT 
UTBETALT 

1992/93 
(tkr) 

100661 
256156 

1 974 

73042 
5023 

396417 

6712 
25218 

600 

6021 
20317 
35645 

246976 
582 

128995 

10311 
21 026 

31 

2499 
136 

11396 

25465 
70 

87544 

185 
72054 

331118 

44580 

58433 

1 969187 



BISTÅNDET FÖRDELAT PÅ ENSKILDA LÄNDER 

Land 

EUROPA 

Albanien 
Armenien 
Bulgarien 

Estland 
F.d. Jugoslavien 
Kroatien 

Lettiand 
Litauen 
Moldavien 

Polen 
Portugal 
Rumänien 

Ryssland 
Slovenien 
Tjeckien 

Turkiet 
Ukraina 
Ungern 

Vitryssland 

Ej länderfördelat 
Europa 

Totalt 
EUROPA 

I 
I 

I 

I 

I 

I 

f 

Anslag C1 

Livs
medels
bistånd 

mm 

3000 

3000 

I 

! 

I 

I 

I 

Anslag C2 
SIDA 

Land ram 

242 

Kata- Enskilda 
strofer, organisa
stöd till tioner 

återupp -
byggnad 

13766 

15 793 
159163 
21649 

11 783 77 
12772 29 

770 

24 1 000 

495 312 

1 457 134 
6500 

143 

213 

81412 3867 

325 797 5562 

Regionala 
insatser, 
landpro

gramkostn 
samt 

rekr/utb 

-14 

-14 

Humani
tärt 

bistånd 

1 770 

119 

1 889 



BISTÅNDET FÖRDELAT PÅ ENSKILDA LÄNDER 

Anslag C3 
Sarec BITS Swede- Swedfund Betal- TOTALT 

corp lntl AB nings- UTBETALT 
balans- 1992/93 

Särskilda Miljö Tekniskt U-krediter stöd (tkr) 
program samarbete 

inkl. 
inter-

nationella 
kurser 

54 13820 
1883 1 883 

19 19 

178 3400 2059 21430 
159163 
21649 

178 900 5515 18453 
607 700 815 14923 

770 

1771 2000 6190 10985 
307 307 
671 1478 

583 7 700 681 3562 
6500 

7 7 

1 913 
60 60 

1252 1252 

213 

366 3200 20788 112738 

949 2802 10900 40240 391 125 
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BISTÅNDET FÖRDELAT PÅ ENSKILDA LÄNDER 

Land 

LATINAMERIKA 
OCH KARIBIEN 

Argentina 
Belize 
Bolivia 

Brasilien 
Chile 
Colombia 

Costa Rica 
Dominikanska 
Republiken 

Ecuador 

El Salvador 
Grenada 
Guatemala 

Guyana 
Haiti 
Honduras 

Jamaica 
Kuba 
Mexico 

Nicaragua 
Panama 
Paraquay 

Peru 
Trinidad & Tobago 
Uruguay 

Venezuela 

Ej länderfördelat 
Latinamerika och 
Karibien 

Totalt 
Latinamerika och 
Karibien 

I 

i 

I 

I 

Anslag C1 

Livs
medels
bistånd 

m.m 

I 

I 

I 

Anslag C2 
SIDA 

Landram Kata-

227142 

227142 

244 

strofer, 
stöd till 

återupp
byggnad 

1 000 

586 

1000 

1 000 

3586 

Enskilda Regionala 
organisa- insatser, 

tioner landpro-

11488 

16971 

20213 
17772 
5226 

3666 

1517 
2559 

3497 

4460 

173 
713 

2438 

296 
334 

1 659 

31947 
128 

2887 

12832 

7751 

196 

14239 

162962 

gramkostn 
samt 

rekr/utb 

16397 

720 
16451 

28402 

2962 

248 

1500 

145 674 

212354 

Humani
tärt 

bistånd 

1060 

13626 

490 
8158 
4117 

2988 

636 

39616 

18835 

2920 

6248 

9403 

1 539 

9001 

645 

52156 

171438 



I 
·skilda Miljö 
ogram 

I 
I 

I 

105 

85 250 
979 

500 3560 

I 
138 

I 

2209 4024 

I I 
I 

2467 9684 

6483 17518 

Anslag C3 
Sarec 

7 274 

6355 

2335 

5675 

13373 

6641 

12944 

54597 

BITS 

Tekniskt 
samarbete 

inkl. 
inter-

nationella 
kurser 

1701 
74 

10720 

2798 
7773 
1728 

16033 

3337 
8 786 

236 
72 

273 

167 

70 

7045 

1943 

619 
39 

151 

929 
549 

4529 

1 681 

816 

72069 

U-krediter 

BISTÅNDET FÖRDELAT PÅ ENSKILDA LÄNDER 

Swede- Swedfund 
corp lntl AB 

500 

1700 

1000 

6300 

100 

130 

300 

9900 130 
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I 

11 

11 

Betal
nings -

balans-
stöd 

I 

I 

I 

I i 

' 

I 

I 
I 

I 

TOTALT 
UTBETALT 

1992/93 
(tkr) 

22023 
74 

59519 

24556 
58488 
11071 

64 784 

4854 
12567 

43487 
72 

23568 

340 
1 713 
5428 

7 341 
6009 
9850 

292779 
167 

4825 

22 892 
549 

21 066 

1 877 

238280 

938179 



BISTÅNDET FÖRDELAT PÅ ENSKILDA LÄNDER 

Land 

AUSTRALIEN 

Fiji 
Micronesien 
Papua 
Nya Guinea 

Västra Samoa 

Ej länderfördelat 
Australien 

Totalt 
AUSTRALIEN 

Ej kontinent
fördelat 

TOTALT 

Anslag C1 Anslag C2 
SIDA 

Livs- Landram Kata-
medels- strofer, 
bistånd stöd till 

m.m återupp-
byggnad 

I 

187 513 285824 

202146 3 282 400 1 399 732 

246 

Enskilda Regionala Humani-
organ isa- insatser, tärt 

tioner landpro- bistånd 
gram-

kostnader 
samt 

rekr/utb 

1 064 

1 080 

2299 

4443 

128956 55471 47 415 

828956 464 354 534 388 



trskilda_, 
rogram 

251 529 

369432 

Miljö 

106541 

240 728 

Anslag C3 
Sarec 

200929 

392 244 

BITS 

Tekniskt U-krediter 
samarbete 

inkl. 
inter-

nationella 
kurser 

193 
63 

256 

11697 

306375 316000 
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BISTÅNDET FÖRDELAT PÅ ENSKILDA LÄNDER 

Swede- Swedfund 
corp lntl AB 

7000 

76100 231 

Betal
nings

balans
stöd 

-1 270 

386176 

TOTALT 
UTBETALT 

1992/93 
(tkr) 

193 
63 

1 064 

1080 

2299 

4699 

1 281 605 

8 799 262 



Förkortningar 

ACBP African Capacity Building Pund Afrikanska fonden för 
kapacitetsutveckling 

AfDB African Development Bank Afrikanska utvecklings-
banken 

AfDP African Development Pund Afrikanska utvecklings-
fonden 

AIC Intemational Centre of Arbetarrörelsens 
the Swedish Labour Movement Internationella Centrum 

ANC African National Congress Afrikanska national-
kongressen 

AsDB Asian Development Bank Asiatiska utvecklings-
banken 

AsDF Asian Development Fund Asiatiska utvecklings-
fonden 

BITS Swedish Agency for Beredningen för 
International Technical and internationellt tekniskt-
Economic Ca-operation ekonomiskt samarbete 
Investigacion y Ensenanza tropiskt jordbruk 

CDB Caribbean Development Bank Karibiska utvecklingsbanken 
CFA Committee on Food Aid Kommitten för 

Policies and Programmes livsmedelsbistånd 
CFC Common Fund for Commodity Gemensamma fonden för råvaror 
CGIAR Consultative Group on Konsultativa gruppen för 

Intemational Agricultural internationell 
Research jordbruksforskning 

CIREFCA Conferencia Internacional sobre Internationella konferensen 
Refugiados Centroamericanos om centralamerikanska 

flyktingar 
CND Commission on Narcotic Drogs Narkotikakommissionen 
CSD Commission on Sustainable Kommissionen för hållbar 

Development utveckling 
CSUCA Confederacion Universitaria Centralamerikanska 

Centroamericana universitetsfederationen 
DAC Development Assistance OECD:s kommitte för 

Committee biståndsfrågor 
DESD Department Economic and Social FN:s avdelning för ekonomisk 

Development och social utveckling 
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FÖRKORTNINGAR 

DHA Department of Humanitarian Affairs FN:s avdelrung för katastrof-
frågor 

DTCD Department of Technical FN-sekretariatets tekniska 
Cooperation for Development biståndsprogram 

EADB East African Development Bank Östafrikanska 
utvecklingsbanken 

EBRD European Bank for Europeiska återuppbyggnads-
Reconstruction and Development och utvecklingsbanken 

ECOSOC Economic and Social Council FN:s ekonomiska och 
of the United Nations sociala råd 

EFS Evangeliska 
fosterlandsstiftelsen 

EG European Community De europeiska gemenskaperna 
EKN Swedish Export Credits Exportkreditnämnden 

Guarantee Board 
ESAF Enhanced Structural Utvidgade struktur-

Adjustment Facility anpassningsfaciliteten 
FAC Food Aid Convention Livsmedelshjälps-

konventionen 
FAO Food and Agricultural FN:s livsmedels- och 

Organization jordbruksorganisation 
FSO Pund for Special Operations Interamerikanska utvecklings-

bankens fond för särskild 
verksamhet 

GATT General Agreement on Allmänna tull- och 
Tariffs and Trade handelsavtalet 

GEF Global Environmental Facility Globala miljöfaciliteten 
HABITAT United Nations Center FN:s boende- och 

for Human Settlements bebyggelsecenter 
IBRD International Bank for Världsbanken 

Reconstruction and Development 
ICA International Ca-operative Internationella kooperativa 

Alliance alliansen (IKA) 
ICCO International Cocoa Internationella kakaoorganisa-

Organization tionen 
ICJ International Commission Internationella 

of Jurists Juristkommissionen 
ICRC International Committee of Internationella 

the Red Cross rödakorskommitten 
ICSG International Centre of Internationella kopparstudie-

Social Gerontology gruppen 
IDA International Development Internationella 

Association utvecklingsfonden 
IDB Interamerican Development lnteramerikanska 

Bank utvecklingsbanken 
IEA International Energy Agency Internationella 

energiorganet 
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FÖRKORTNINGAR 

IEFR International Emergency Internationella katastrof-
Food Reserve lagret för livsmedel 

IFAD International Pund for Internationella 
Agricultural Development jordbruksutvecklingsfonden 

IFC International Finance Internationella 
Corporation finansieringsbolaget 

IIDH Interamerican Institute of Interamerikanska institutet 
Human Rights för mänskliga rättigheter 

IIED International Institute for Internationella institutet 
Environment and Development för miljö och utveckling 

IJO International Jute Internationella juteorganisa-
Organization tionen 

ILO Intemational Labour Internationella 
Organization arbetsorganisationen 

IMF International Monetary Pund Internationella valutafonden 
IMO International Maritime Internationella 

Organization sjöfartsorganisationen 
INCB International Narcotic Internationella Narkotika-

Control Board kontrollstyrelsen 
INSTRAW United Nations International Internationella forsknings-

Research and Training och utbildningsinstitutet 
Institute for the för kvinnors utveckling 
Advancement of Women 

IOM Intemational Organization of Internationella migrations-
Migration organisationen 

IPDC International Programme for Internationella program för 
the Development of kommunikationsutveckling 
Communication 

IPPF International Planned Internationella 
Parenthood Federation familjeplaneringsfederationen 

IPS Inter Press Service 
IRA Immediate Response Account WPF:s fond för katastrofer 
ITC International Trade Centre UNCTAD/GATT:s 

internationella handelscentrum 
ITSG Intemational Tin Study Group Internationella tennstudie-

gruppen 
ITTO International Tropical Timber Internationella Tropiska 

Organisation Timmerorganisationen 
IUCN International Union for the Internationella Naturvårds-

Conservation of Nature and unionen 
Natural Resources 

MIGA Multilateral Investment Multilaterala organet för 
Guarantee Agency investeringsgarantier 

NDF Nordic Development Pund Nordiska utvecklingsfonden 
NEFCO Nordic Environment Finance Nordiska Miljöfinansierings-

Corporation bolaget 
NIB Nordic Investment Bank Nordiska Investeringsbanken 
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OECD Organization for Economic 
Ca-operation and Development 

OGIL Open General Import License System 
OPEC Organization of Petroleum 

Exporting Countries 
PAHO Pan American Health 

Organization 
PMU Pontifical Missionary Union 
PRO Protracted refugee and displaced 

persons project 
PTA Preferential Trade Area 

SADC Southern African Development 
Community 

SAK 
SAREC Swedish Agency for Research 

Ca-operation with Developing 
Countries 

SATCC Southern African Transport 
and Communications Commission 

SDR Special Drawing Rights 
SEK Swedish Export Credit 

Corporation 
SHIA Swedish Organization of the 

Handicapped International 
Aid Foundation 

SIDA Swedish International 
Development Authority 

SLU Swedish University of 
Agricultural Siences 

SPA W orld Bank Special Program 
of Assistance 

SWAPO South WestAfricaPeople's 
Organization 

SWEDECORP Swedish Jnternational 
Enterprise Development 
Corporation 

SWEDFUND Swedish Fund for Industrial 
Ca-operation with Developing 
Countries 

SVS 
UBV 

UNCED 

Swedish Volunteer Service 
Training for Development 
Assistance 
United Nations Conference 
on Environment and Development 
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FÖRKORTNINGAR 

Organisationen för ekonomiskt 
samarbete och utveckling 

De oljeexporterande ländernas 
organisation 
Allamerikanska hälsovårds
organisationen 
Pingstmissionens u-landshjälp 
Projektet för utslagna 
flyktingsituationer 
Regionala handelsorganisa
tionen för södra och östra 
Afrika 
Gemenskapen för 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
tionernas 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 
Utbildning för 
biståndsverksarnhet 
FN:s konferens om miljö 
och utveckling 



FÖRKORTNINGAR 

UNCDF United Nations Capital FN:s kapitalutvecklingsfond 
Development Fund 

UNCTAD United Nations Conference on FN:s konferens för handel 
Trade and Development och utveckling 

UNCTC United Nations Commission for FN:s kommission för multi-
Transnational Corporations nationella företag 

UNDCP 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 

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 W orld Council of Churches Kyrkornas Världsråd 
WEP World Employment Programme ILO:s världssysselsättnings-

program 
WFP World Food Programme Världslivsmedelsprogrammet 
WHO W orld Health Organization Världshälsoorganisationen 
WMU W orld Maritime University Internationella sjöfarts-

universitetet 
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(fjärde huvudtiteln) 
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Bilaga 5 till budgetpropositionen 1994 

Försvarsdepartementet 
(fjärde huvudtiteln) 

INLEDNING 

I denna propos1tJ.on redovisas i första hand åtgärder som vidtagits 
respektive planeras för att förverkliga 1992 års totalförsvarsbeslut 
(FB 92). 

Det skall återigen, liksom skedde i föregående års budgetproposition, 
erinras om att FB 92 utgjorde ett viktigt vägval i svensk försvarspolitik. 
Beslutet kännetecknades av en strävan att återställa en varaktig och 
realistisk balans mellan uppgifter och resurser samt mellan kvalitet och 
kvantitet i det svenska totalförsvaret, en nödvändighet med hänsyn till 
den obalans i dessa avseenden som uppstått till följd av en serie 
omständigheter under åren dessförinnan. 

En viktig utgångspunkt för strävan att skapa balans mellan uppgifter och 
resurser var självfallet de omfattande säkerhetspolitiska förändringar 
som skett under senare år, förändringar som gjorde det möjligt och 
naturligt att i viss grad omfonnulera totalförsvarets uppgifter och som 
även hade en inverkan på bedömningen av rimliga ekonomiska 
försvarssatsningar. Målet att återställa balans mellan kvalitet och 
kvantitet, å andra sidan, sattes mot bakgrund av ett under lång tid 
ackumulerat behov av modernisering och kvalitativ förnyelse, inte minst 
inom armen. Särskilt Gulf-kriget år 1991 hade tydligt visat det 
oundgängliga i en adekvat materiell och utbildningsmässig kvalitet och 
modernitet. 

För att kunna nå dessa balansmål tillfördes totalförsvaret i FB 92 en 
viss ekonomisk förstärkning, varav det viktigaste inslaget utgjordes av 
en viss procentuell årlig uppräkning, utöver generell priskompensation, 
av det militära försvarets materielanslag i syfte att kunna bl.a. följa 
prisutvecklingen på försvarsmateriel och härigenom kunna leva upp till 
kravet på säkerhet i planeringen. Utöver de ekonomiska tillskotten 
krävdes dock - för att kunna realisera de nämnda balansmålen - även en 
betydande serie av strukturanpassningar och reduktioner i försvarets 
organisation. Genomförandet av FB 92 handlar inte minst om det 
successiva förverkligandet av dessa strukturförändringar, såsom 
förutsättning - tillsammans med de ekonomiska förstärkningsåtgärdema 
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- för att under de närmaste åren kunna realisera eftersträvad materiell 
och utbildningsmässig kvalitetshöjning 
organisationen. 

den kvarvarande 

Försvarsbeslutet gav således upphov till en omfattande 
omställningsprocess i det svenska försvaret: beslutet omfattade 
förändringar i hela kedjan från formuleringen av totalförsvarets 
uppgifter via krigs- och grundorganisationerna till antalet anställda och 
värnpliktssystemets utformning. Det hade, och har, även betydelse som 
grund för en fortsatt omstrukturering av den svenska försvarsindustrin. 
På grundval och med ledning av den allmänna färdriktning som 
utstakades i försvarsbeslutet har under tiden därefter ett antal 
utredningar utarbetat förslag som rör totalförsvarets pliktsystem, dess 
frivilligrörelse, ledningsorganisation, materielförsörjning, m.m. Flera av 
dessa förslag har sedermera förelagts riksdagen för slutligt 
ställningstagande. I andra fall pågår beredning i regeringskansliet. 

Försvarsbeslutets övergripande syfte är följaktligen att åstadkomma ett 
totalförsvar som åläggs rimliga och realistiska uppgifter i den 
säkerhetspolitiska miljö som uppstått efter det kalla krigets sammanbrott 
- och ges realistiska möjligheter att faktiskt kunna fullgöra dessa 
uppgifter. 

Samtidigt som ytterligare steg och åtgärder i den av FB 92 igångsatta 
omställningsprocessen nu redovisas måste arbetet sättas igång på allvar 
med att förbereda nästa långsiktiga parlamentariska försvarsbeslut. Den 
s.k. perspektivplanering som nu inletts inför detta beslut har att beakta 
och söka inrymma betydande osäkerheter och torde med hänsyn till 
dessa behöva röra sig inom ett påtagligt brett säkerhetspolitiskt och 
ekonomiskt spektrum. Bilden av föränderlighet och bedömnings
osäkerhet förstärks inte minst av det faktum att Sverige under 
nästkommande budgetår har att avgöra frågan om sitt medlemskap i 
Europeiska unionen (EU). 

Nödvändigheten att börja tänka på olika utgångspunkter för ett nytt 
långsiktigt försvarsbeslut minskar dock inte kravet på att fullfölja 
genomförandet av riksdagsbeslutet 1992, med dess förutsättningar och 
dess inriktning. 

Det har under loppet av år 1993 successivt klarnat att marinens 
ekonomiska situation, trots försvarsbeslutets strävan att ange uppgifter 
och resurser i balans, är sådan att akuta insatser blivit nödvändiga för 
att avhjälpa konstaterade brister, såväl kortsiktigt som långsiktigt. 
Regeringen har i flera på varandra följande ändringar i 1993 års 
regleringsbrev lämnat instruktioner till Chefen för marinen beträffande 
nödvändiga åtgärder för att återskapa långsiktig balans i marinens 
ekonomi, med bibehållande av försvarsbeslutets övergripande 
målsättning. 
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Inom det militära försvarets område redovisas i propositionen fortsatta 
steg i processen mot en ny myndighetsstruktur. Statsmakterna har 
tidigare beslutat, på grundval av förslag av Utredningen om lednings
och myndighetsorganisationen för försvaret (LEMO), ett antal 
förändringar i organisations- och ansvarsförhållandena för 
myndigheterna inom totalförsvarets militära del. Sålunda bildas 
myndigheterna Försvarsmakten och Fortifikationsverket den 1 juli 1994. 
Samtidigt läggs nuvarande myndigheterna inom huvudprogram 1-4 samt 
Fortifikationsförvaltningen, Försvarets sjukvårdsstyrelse och Försvarets 
civilförvaltning ner. Försvarets materielverk föreslås övergå till att bli 
avgiftsfinansierad och styras med uppdrag främst från Försvarsmakten. 

LEMO har även lagt fram förslag rörande de högre skolorna inom det 
militära försvaret och totalförsvaret. Med utgångspunkt i utredningens 
överväganden föreslås här att Militärhögskolan och Försvarets 
förvaltningshögskola slås samman till en gemensam högskola, vars 
utbildning bör ges ökad akademisk status varför den föreslås ligga 
utanför Försvarsmakten. Försvarshögskolan föreslås kvarstå som en 
särskild högre utbildningsresurs inom totalförsvaret. 

I 1993 års forskningsproposition anmälde regeringen sin avsikt att inför 
budgetåret 1994/95 göra vissa förändringar i styrningen av försvars
forskningen. Nu föreslås en ändrad finansierings- och anslagsstruktur, i 
syfte att genomföra förändringarna. Försvarsmakten och Överstyrelsen 
för civil beredskap ges ett ökat ansvar för att styra försvarsforskningen. 
Ett nytt anslag för strategisk försvarsforskning föreslås. 

I propositionen redovisas beträffande den svenska försvarsindustrin den 
fortsatta processen av anpassning till delvis nya villkor, inte minst när 
det gäller behovet av att finna nya former för samarbete med utländsk 
försvarsindustri. 

FB 92 innebar beträffande totalförsvarets civila del främst en prioriterad 
satsning på s.k. vitala funktioner - el, tele, transporter - av betydelse 
både med avseende på betoningen av strategiskt överfall som 
dimensionerande planeringsgrund och som konsekvens av det militära 
försvarets behov av stöd från det civila försvaret. 

I försvarsbeslutet fastslogs vidare en grundsyn för regionala mål- och 
riskanalyser samt beslutades om vissa nya principer för befolkningens 
skydd i krig. 

[ planeringen inom totalförsvarets civila del har nu preciseringar kunnat 
göras när det gäller de krav på förmåga inom olika funktioner som blir 
följden av de i FB 92 ändrade planeringsförutsättningarna. Regeringen 
bedömer i likhet med Överstyrelsen för civil beredskap att den samlade 
förmågan hos totalförsvarets civila del med nu aktuell 
planeringsinriktning kan anses vara något bättre än vad som tidigare 
bedömts. 
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Härutöver redovisas i propositionen ytterligare steg i riktning mot ett Prop. 1993/94: 100 
förverkligande av kommunernas övertagande av statliga beredskaps- Bilaga 5 
uppgifter. 

Pliktutredningen (SOU 1992: 139) redovisade sitt betänkande 
Totalförsvarsplikt den 16 december 1992. Betänkandet behandlar främst 
principer för personalförsörjningen inom totalförsvaret. Utredningen 
föreslår bl.a. en tjänstgöringsplikt som omfattar alla svenska 
medborgare och alla som är bosatta inom Sverige. 

Utredningen om författningsreglering av totalförsvarsplikten (UFf) 
lämnade i april 1993 delbetänkandet (SOU 1993:36) Lag om 
totalförsvarsplikt. Utredningen har dessutom i november 1993 i 
slutbetänkandet (SOU 1993:101) Lag om totalförsvarsplikt 
Följdändringama lämnat ytterligare förslag till följdförfattningar. 

Pliktutredningens betänkande och UFf:s delbetänkande har 
rernissbehandlats. Remissinstansema har över lag varit positiva till de 
båda förslagen. UFf:s slutbetänkande remissbehandlas för närvarande. 
Betänkandena bereds inom regeringskansliet. Regeringen har för avsikt 
att i en särskild proposition i januari 1994 föreslå vissa riktlinjer för 
inrättandet av en ny myndighet för pliktpersonal. Senare under våren 
1994 avser regeringen att, efter att ha hört Lagrådet, förelägga 
riksdagen en proposition om en ny lagstiftning om totalförsvarsplikt. 
Lagstiftningen kan beräknas träda i kraft den l juli 1995. En ny 
myndighet för pliktpersonal föreslås i så fall bli inrättad vid samma 
tidpunkt. 

LEMO:s betänkande (SOU 1993 :95) Ansvars- och uppgiftsfördelning 
inom det civila försvaret kommer att behandlas bl.a. i en särproposition 
senare under innevarande budgetår. 

De ytterligare besparingar som beslutats inom Försvarsdepartementets 
verksamhetsområde kommer att tas ut inom anslagen A 1. 
Försvarsmakten och D 2. Skyddsrum m.m. 

Ekonomisk sammanfattning; litteravis 

Anslagsförteckningen nedan är uppställd efter den anslagsstruktur som 
föreslås gälla för budgetåret 1994/95. 
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Anslagen för totalförsvaret under fjärde huvudtiteln för budgetåret Prop. 1993/94: 100 
1994/95 omfattar 39 721 506 000 kr. Medlen fördelar sig på följande Bilaga 5 
sätt. 

A--l~n~littera Kr 

Littera A 36 512 037 000 
Försvarsmakten m.m. 

Littera B Vissa försvarsmakten 708 384 000 
närstående myndigheter 

Littera C 216 803 000 
Funktionen Civil ledning och samordning 

Littera D l 339 456 000 
Funktionen Befolkningsskydd och 
räddningstjänst 

Littera E 112 482 000 
Funktionen Psykologiskt försvar 

LitteraF 271 856 000 
Försörjning med industrivaror 

Littera G 560 488 000 
Övrig verksamhet 

S:a fjärde huvudtiteln 39 721 506 000 

Inom andra huvudtitlar föreslås anslag för verksamhet inom 
totalförsvarets civila del till ett belopp om sammanlagt 
I 498 962 000 kr. Den sammanlagda nivån för anslagen till 
totalförsvaret föreslås därmed uppgå till 41 220 468 000 kr för 
budgetåret 1994/95. 
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1 Utgångspunkter och inriktning 

1.1 Det säkerhetspolitiska läget 

De senaste årens utveckling har i stora drag bekräftat de långsiktiga 
bedömningar som gjordes inför 1992 års totalförsvarsbeslut. Den 
följande redovisningen inriktas främst mot de faktorer som har särskild 
betydelse för Sveriges säkerhetspolitiska situation. 

Krigen i det tidigare Jugoslavien och i södra Kaukasus har trots 
omfattande internationella fredsfrämjande ansträngningar alltmer kastat 
en skugga över den europeiska säkerhetspolitiska utvecklingen. De 
utgör samtidigt en påminnelse om behovet av stärkta säkerhets- och 
samarbetsstrukturer för att övervinna svårigheterna att förverkliga de 
samarbetsvisioner som kom till uttryck i Pruisstadgan i samband med 
det kalla krigets slut. I krigens spår har följt allvarliga humanitära 
problem och omfattande flyktingsströmmar till länderna i Västeuropa. 

Trots svårigheter och bakslag för de europeiska strävandena mot en 
gemensam utrikes- och säkerhetspolitik 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. Den europeiska unionen utgör det 
starkaste av de fundament på vilka det framtidsinriktade europeiska 
säkerhetsbygget kan vidareutvecklas och har, i ett i övrigt i stora delar 
instabilt Europa, en stark politisk attraktionskraft. Samtidigt visar de 
senaste årens utveckling att det alltjämt krävs en lång process, innan 
den europeiska unionens mål inom det säkerhets- och försvarspolitiska 
området kan förverkligas. 

NATO framstår under överskådlig tid som en central pelare i det 
europeiska och transatlantiska säkerhetssamarbetet. Omvandlingen av 
NATO fortsätter och innebär bl.a. att NATO:s samarbete med de icke 
NATO-anslutna staterna i Europa utvecklas på sikt både inom det 
nordatlantiska samarbetsrådets (NACC) ram och genom individuellt 
anpassade bilaterala band mellan NATO och enskilda stater. I detta 
senare avseende kan utvecklingen av det av USA nyligen föreslagna 
s.k. "Partnerskap för fred" bli särskild betydelse. Flertalet av de öst
och centraleuropeiska staterna ger hög prioritet åt närmast möjliga 
knytning till NATO. De ser NATO som den ende aktören med reella 
möjligheter att garantera stabilitet och säkerhet i Europa. 

En utvidgning av NATO synes dock ha avförts som ett omedelbart 
handlingsalternativ inom NATO. Både med hänsyn till att man i dag vill 
undvika att skapa nya skiljelinjer i östra Europa, och av hänsyn till en 
stark strävan att i dagens politiskt instabila Europa undvika att försvaga 
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NAID:s kärnstruktur, förefaller sålunda en utvidgning under de 
närmaste åren inte bli akruell. Huvudinriktningen under den närmaste 
tiden blir således en utvidgning av det samarbete kring fredsfrämjande 
operationer, gemensamma utbildningsaktiviteter och övningar som 
inletts inom NACC:s ram, liksom en fördjupad politisk 
konsultationsprocess. Denna process kan successivt komma att skapa 
förutsättningar för att vidga medlemskretsen utan att samtidigt försvaga 
kärnfunktionerna i NAID. 

Pru-allellt med denna process förändras också fortlöpande 
rollfördelningen mellan den amerikanska och den europeiska delen av 
NAID. Det finns nu en framväxande uppfattning inom NAID om att 
den europeiska delen successivt kommer att få ta på sig ett större ansvar 
både politiskt och militärt. Den västeuropeiska unionen, VEU, utvecklas 
mot att bli ramen för en ökad europeisk samordning inom NAID. 
Tidigare amerikanska farhågor för att VEU hotade att beröva USA 
nödvändigt inflytande synes nu väsentligen ha försvunnit. Inom VEU 
pågår även en parallell process i syfte att integrera de östeuropeiska 
länderna i ett säkerhetspolitiskt samarbete. 

Som regionalt säkerhetsorgan under FN omfattar ESK - den 
europeiska säkerhetskonferensen - alla stater i Europa och de 
centralasiatiska länderna från det tidigare Sovjetunionen. Detta breda 
deltagande erbjuder ständigt öppna kontaktmöjligheter mellan alla stater 
i vår del av världen, men kan också utgöra en svaghet, eftersom beslut 
inom ESK måste fattas i konsensus. Under svenskt ordförandeskap har 
ESK under 1993 utvecklat sina konflikt förebyggande instrument, bl.a. 
genom aktiva insatser av högkommissarien för nationella minoriteter. 
Fönnågan till gemensamma fredsbevarande aktioner utvecklas succesivt. 
Ett av ESK:s viktigaste instrument för att skapa säkerhet är den 
ömsesidiga insynen medlemstaterna emellan beträffande militära 
förhållanden. Mycket talar för att ESK även fortsättningsvis kommer att 
ha stor betydelse för att utveckla öppenhet och militär transparens 
mellan medlemstatema. 

Omställningen till demokrati och marknadsekonomi i Öst- och 
Centraleuropa är förenad med utomordentliga politiska och ekonomiska 
påfrestningar och problem. Dessa problem blir särskilt påtagliga 
beträffande Ryssland. De är till betydande del av mycket långsiktig art. 

I de öst- och centraleuropeiska staterna har övergången inledningsvis 
lett till en påtaglig ekonomisk tillbakagång. Vissa tecken till en 
ekonomisk konsolidering börjar nu skönjas i några länder. I bl.a. 
Tyskland har återföreningen mellan Öst- och Västtyskland visat sig vara 
förenad med långt större problem och påfrestningar än vad man in
ledningsvis bedömde. 

Inom det tidigare Sovjetunionens område fortgår på många håll det 
politiska och ekonomiska sönderfallet. Detta gäller särskilt i Kaukasus 
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och Centralasien där det på flera håll utbrutit öppna stridigheter. I 
Ryssland står president Jeltsin alltjämt för en ambitiös reformpolitik. 
Oförutsägbarheten och osäkerheten om den fortsatta utvecklingen är 
emellertid även på kort sikt stor. Oförutsägbarheten i den ryska 
inrikespolitiken visas bl.a. av utfallet de nyligen hållna 
parlamentsvalen. 

Vad som sker i Ryssland är av avgörande betydelse för hela det 
internationella samarbetet. Ett Ryssland i ekonomisk tillbakagång, med 
ökande sociala spänningar och inre konflikter, skulle därför kunna 
utgöra en källa till oro och osäkerhet i den internationella politiken. Den 
dramatiska konfrontationen i Moskva hösten 1993 visar på vilken 
bräcklig grund det ryska samhällsstyret vilar. Förutsättningarna för en 
stabil demokratisk utveckling i Ryssland torde komma att förbli osäkra 
under lång tid. En återgång till en hårdare centralstyrning och intern 
politisk repression kan dessvärre inte helt uteslutas. I en sådan situation 
skulle det militära systemet med all sannolikhet åter komma att spela en 
aktivare roll. 

Situationen i det tidigare Sovjetunionen försvåras av att gränserna 
mellan de nya statsbildningarna i stor utsträckning saknar förankring i 
geografiska, kulturella eller etniska förhållanden. Till de stora påfrest
ningar som den ekonomiska och politiska omvandlingen medför skall 
sålunda läggas en lång rad nationella och etniska spänningar mellan och 
inom staterna i det tidigare Sovjetunionen. 

Hemtagningen av de tidigare sovjetiska förbanden från de tidigare 
Warszawapaktstaterna sker i stor utsträckning till Ryssland och är 
förenad med stora sociala problem. Läget inom stora delar av den ryska 
krigsmakten präglas i dag generellt av låg beredskap och t.o.m. av 
upplösning. Upplösningstendenserna förefuller dock ha mattats under 
senare tid. I den nya militärdoktrinen har de långsiktiga målen för den 
ryska krigsmakten definierats. Den inriktning som givits pekar mot en 
framtida styrkestruktur med en väsentligt reducerad numerär. Kärnan 
avses utgöras av strategiskt rörliga styrkor med hög kvalitet. 
Tidsförhållandena för införandet av den nya strukturen ter sig ännu 
osäker. 

Avtalet om minskning av de konventionella styrkorna i Europa (CFE) 
har nu varit i kraft under drygt ett år. Avtalet representerar en milstolpe 
i avvecklingen av det kalla krigets arv i Europa och spelar fortsatt en 
nyckelroll när det gäller att etablera en ny samarbetsbaserad europeisk 
säkerhetsstruktur. Genom avtalets omfattande åtaganden vad gäller både 
öppenhet och minskning av tung materiel är det fortsatta genomförandet 
av avtalet av genomgripande betydelse för den säkerhetspolitiska 
situtationen i Europa. Om avtalets minskningsåtaganden i november 
l 995 har uppfyllts, kommer den tunga armematerielen inom framför allt 
det tidigare Sovjetunionens europeiska del att ha minskat mycket 
kraftigt. Ryssland förblir dock den i kvantitativ mening militärt 
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starkaste staten i Europa, även om man bortser från dess stora 
stridsk.rafter i den asiatiska delen av Ryssland. 

De senaste årens utveckling innebär dock att de militära 
styrkeförhållandena i Europa har förändrats i grunden. Genom 
Warszawapaktens upplösning, det förenade Tyskland, Sovjetunionens 
upplösning och det militära tillbakadragandet från Öst- och 
Centraleuropa kommer det samlade NATO att med alla mått mätt vara 
konventionellt starkare än Ryssland i Europa. De framtida 
styrkeförhållandena torde komma att styras av bl.a. den ekonomiska 
utvecklingen i Ryssland och det förhållande att väst genom en 
överlägsen ekonomisk och industriell bas kommer att - förutsatt politisk 
vilja - ha goda möjligheter att möta en rysk långsiktig upprustning. 

CFE-avtalets ursprungliga huvudsyfte var främst knutet till den 
militära situationen i Centraleuropa. Genom avtalets särskilda 
begränsningar av den tunga armematerielen inom den s.k. flankzonen är 
dock avtalet även av stor positiv betydelse för den militära situationen i 
norra Europa. Aanktaken sätter sålunda förhållandevis snäva gränser 
för den mängd stridsvagnar, pansarskyttefordon och artilleri som 
Ryssland får placera i sina båda flankzoner, dvs. Leningrads och 
Nordkaukasus militärområden. 

Det bör dock framhållas att dessa begränsningar inträder först när 
avtalets minskningsfas avslutats i november 1995. Nettoeffekten av 
hittillsvarande omdispositioner av de ryska stridsk.rafterna i samband 
med trupptillbakadragandet från det tidigare Östtyskland och övriga 
tidigare Warszawapaktsstater är för Leningrads militärområde en 
omfu.ttande kvalitativ upprustning som ännu inte åtföljts av någon 
kvantitativ minskning. Vad gäller stridsvagnar innebär den kvalitativa 
upprustningen att praktiskt taget hela det tidigare stridsvagnsbeståndet 
ersatts av den mest moderna stridsvagnen (f-80). Den nuvarande 
kvantitativa nivån ligger därvid ungefär dubbelt så högt som den 
långsiktigt tillåtna nivån. Det bör också framhållas att det skett en 
omfattande tillförsel av stridshelikoptrar till området. Avtalet innehåller 
dock därvid inga särskilda begränsningar för fiankområdet. 

Ryssland har under senare tid, genom att åberopa behov i 
Kaukasusområdet, fört fram starka önskemål om att få till stånd en 
justering av CFE-avtalets flankbegränsningar. I ljuset av vad som nyss 
sagt<; om det nuvarande militära läget i Leningrads militärområde 
framstår det från nordiska utgångspunkter som utomordentligt viktigt att 
avtalets begränsningar upprätthålls. Begränsningarna har en grund
läggande betydelse för framtiden för den fredstida militära stabiliteten i 
det nordiska och baltiska området. 

Det ryska militära tillbakadragandet från de baltiska staterna fort
sätter. Hemtagningen av stridskrafter från Litauen är fullbordad. I 
Estland och Lettland har väsentliga minskningar skett. Verksamheten 
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vid de kvarvarande förbanden ligger på en låg nivå. Detta gäller även 
marina stridskrafter och flygstridskrafter. En stor del av de kvalifi
cerade förbanden har dragits tillbaka. 

Den förändrade internationella situationen har möjliggjort mer 
långtgående överenskommelser om rustningsbegränsning och 
nedrustning också vad gäller kärnvapen och kemiska vapen. 

Ryssland och USA har genom unilaterala men samordnade beslut 
dragit tillbaka samtliga taktiska kärnvapen från Centraleuropa. Alla 
tidigare sovjetiska taktiska kärnvapen finns i dag enligt ryska 
försäkringar i Ryssland. 

Vad gäller strategiska kärnvapen innebär det i början av år 1993 
ingångna, men ännu ej ratificerade, SfART-II avtalet, att USA och 
Ryssland fram till år 2003 kommer att avveckla ungefär två tredjedelar 
av sina nuvarande strategiska kärnvapen (stridsspetsar). Avtalet före
skriver också en fullständig avveckling av landbaserde robotar med flera 
individuellt styrbara stridsspetsar (MIRV). 

För rysk del medför avtalet en långtgående minskning av antalet 
stridsspetsar på landbaserade robotar. Även de ubåtsbaserade 
kärnvapnen minskar i absoluta termer. Samtidigt kan dock konstateras 
att kärnvapenubåtarnas andel av det sammanlagda antalet stridsspetsar 
kommer att öka från cirka 25 % till mer än 50 % . Av allt att döma 
kommer den ryska kärnvapenbärande ubåtsflottan i framtiden i sin 
helhet att baseras på Kolahalvön. 

Utvecklingen befäster därmed bedömningen att Kolahalvön med 
angränsande havs- och landområden från rysk horisont kommer att 
bibehålla, och relativt sett öka, sin strategiska betydelse. 

Den internationella konventionen som förbjuder utveckling, innehav 
och användning av kemiska stridmedel har nu undertecknats av cirka 
150 stater. Förhoppningen är att konventionen skall kunna träda i kraft 
år 1995. 

Avtalet innehåller en lång genomförandeperiod under vilken nuvaran
de 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 
modern 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. 

Med hänvisning till vad som har anförts i det föregående bör de 
säkerhetspolitiska målen, såsom de formulerades i 1992 års 
försvarsbeslut, ligga fast, liksom de mål och uppgifter för totalförsvaret 
som fastställdes i 1992 års försvarsbeslut (med de kompletterande 
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preciseringar som framgår av regeringens prop. 1992/93: l 00, bil. 5, 
bet. 1992/93:FöU9, rskr. 1992/93:333). 

1.2 Utveckling av den finansiella styrningen 

t.2.1 Anslagsstrukturen m.m. 

Ans Lagsstrukturen 

I samband med att myndigheten Försvarsmakten inrättas den 
1 juli 1994 bör som en konsekvens av detta anslagsstrukturen inom 
fjärde huvudtiteln anpassas till de ändrade förhållandena. En översikt i 
tabellform över de föreslagna förändringarna lämnas i avsnitt 7.4 
Anslagsförteckning. 

Det som under innevarande budgetår utgör anslagen under littera B, 
C, D och E föreslås sammanföras under ett nytt littera A. 
försvarsmakten m.m. Inom detta littera bör finnas två anslag: 
ramanslaget A l. Försvarsmakten och förslagsanslaget A 2. Ersättningar 
för kroppsskador. Till anslaget A l. Försvarsmakten föreslås även föras 
de medel som i dag anvisas under anslaget F l. Försvarets 
sjukvårdsstyrelse. Orsaken till detta är att denna myndighet upphör i 
och med utgången av innevarande budgetår och uppgifterna övertas av 
Försvarsmakten. Därmed skall anslaget på statsbudgeten för 
myndigheten utgå. Som en följd av att Försvarets materielverk föreslås 
övergå till avgiftsfinansiering från den 1 juli 1994 har de medel som för 
närvarande återfinns under anslaget F 3. Försvarets materielverk 
budgeterats under det nya anslaget A 1. Försvarsmakten. 

Regeringen avser att i regleringsbrevet indela anslaget A l. 
Försvarsmakten i anslagsposter vilka motsvarar programmen inom 
Försvarsmakten. Programmen är: 

Operativa lednings- och underhållsförband 
Fördelningsförband 
Försvarsområdesförband 
Armebrigadförband 
Marina lednings- och underhållsförband 
Marina flyg- och helikopterförband 
Stridsfartygsförband 
Kustförsvarsförband 
Flygvapnets lednings- och underhållsförband 
JAS 39-förband 
Övriga stridsflygförband 
Transportflyg förband 
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För krigsorganisationen gemensamma resurser 
För grundorganisationen gemensamma resurser 

Regeringen föreslår att nuvarande littera F. Gemensamma 
myndigheter ges beteckningen B. Vissa Försvarsmakten närstående 
myndigheter. Nuvarande anslaget F 2. Fortifikationsförvaltningen bör 
benämnas B 1. Fortifika.tionsverket och föras upp på statsbudgeten med 
1000 kr. Nuvarande anslaget F 3. Försvarets materielverk bör 
benämnas B 2. Försvarets materielverk och föras upp på statsbudgeten 
med l 000 kr. Anslagen Värnpliktsverket och Försvarets radioanstalt 
föreslås behålla sina ramanslag och erhålla litterabenämningama B 3., 
respektive B 5. Nuvarande anslaget F 6. Militärhögskolan föreslås 
upphöra den l juli 1994 och medlen föras till det nya anslaget 
Militärhögskolan som erhåller litterabenämningen B 4. Verksamheten 
inom det nya anslaget B 4. Militärhögskolan omfattar även den 
verksamhet och de medel som för närvarande budgeteras under anslaget 
K 9. Försvarets förvaltningshögskola, som föreslås upphöra den 1 juli 
1994. 

För anslagsstrukturen inom Försvarsdepartementets anslag till det 
civila försvaret föreslås endast den förändring som blir en följd av vad 
som beskrivs i avsnittet 2.3. Frivilligverksamhet. Det innebär att ett 
nytt anslag, E 2. Stöd till frivilliga försvarsorganisationer inom 
totalförsvaret, tillkommer. Som en konsekvens av de ovan beskrivna 
förändringarna av litteraindelningen inom totalförsvarets militära del 
förändras bokstavsbeteckningama för anslagen till den civila delen av 
totalförsvaret. 

Nuvarande littera K. Övrig verksamhet får litterabeteckningen G. och 
behåller sitt namn. Inom litterat föreslås följande förändringar. 

Nuvarande anslaget K 1. Försvarets civilförvaltning upphör den 1 juli 
1994. 

Anslaget K 2. Gemensam försvarsforskning föreslås upphöra och 
medlen, som efter pris- och löneomräkning för budgetåret 1994/95 
uppgår till 480 459 000 kr, fördelas på följande sätt: 

- 33 l 376 000 kr till anslaget A 1. Försvarsmakten 

- 24 730 000 kr till anslaget C 1. Civil ledning och samordning 

- 109 516 000 kr till ett nytt anslag G 5. Försvarsforskning: 
Hänsynstagande till A-, B- och C-stridsmedel, m.m. 

- 14 837 000 kr till ett nytt anslag G 6. Strategisk försvarsforskning 
m.m. 
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Vidare föreslås att nuvarande anslaget K 3. Försvarets Prop. 1993/94: 100 
forskningsanstalt: avgiftsfinansierad verksamhet benämns G 4. Bilaga 5 
Försvarets forskningsanstalt och förs upp på statsbudgeten med 1 000 
kr. 

Det nuvarande anslaget K 5. Anskaffning av materiel till 
Kustbevakningen föreslås upphöra fr.o.m. budgetåret 1994/95. 
Förändringen föranleds av att myndigheten för finansiering av sin 
materielanskaffning övergår till lån i Riksgäldskontoret den I juli 1994. 
Anslaget K 9. Försvarets förvaltningshögskola upphör den I juli 1994 
och medlen föreslås överföras till det nya anslaget Militärhögskolan 
under littera B. Vissa Försvarsmakten närstående myndigheter. 

Anslaget K 13. Vissa nämnder m.m. är ett förslagsanslag och 
innehåller för närvarande nio anslagsposter varav fyra avser nämnder. 
Med anledning av det varierande slag av verksamhet som återfinns 
under respektive anslagspost anser regeringen att anslaget bör delas 
upp. Regeringens förslag innebär följande: 

Nuvarande anslagsposterna 1. Totalförsvarets tjänstepliktsnämnd och 
2. Försvarets personalnämnd tilldelas var sitt ramanslag som erhåller 
litterabenämningen G 13. respektive G 8. Den nuvarande anslagsposten 
3. Övriga nämnder blir ett anslag med benämningen G 12. Vissa 
mindre nämnder. Anslagspost 4. Totalförsvarets chefsnämnd föreslås bli 
ett förslagsanslag med litterabenämningen G 14. Totalförsvarets 
chefsnämnd. Medel för nuvarande Militärledningens rådgivande nämnd 
och Försvarets personalvårdsnämnd har överförts till anslaget A 1. 
Försvarsmakten. 

Anslagspostema 5. Delegationen för planering av efterforsknings
byråns verksamhet och 6. Svenska Röda korset föreslås slås samman till 
ett nytt förslagsanslag G 15. Delegationen för planering av efter
forskningsbyråns verksamhet. Regeringen avser att i regleringsbrev 
lämna närmare föreskrifter för hur utbetalningen till Svenska Röda 
Korset skall handhas. 

Nuvarande anslagspost K 13:7 Delegationen för icke-militärt 
motstånd föreslås upphöra i och med att delegationen avvecklas den 
30 juni 1994. Delegationens uppgifter och medel föreslås överföras till 
Styrelsen för psykologiskt försvar. 

Medel under nuvarande anslagspost K 13:8 Civil övningsledning samt 
anslagen under nuvarande littera A. Försvarsdepartenentet m.m. 
föreslås överföras till anslaget Regeringskansliet m.m. under första 
huvudtiteln. 

Resurser för det ändamål som upptas under nuvarande anslagspost 
K 13:9 Centralförbundet Folk och Försvar bör föras upp under anslaget 
E 1. Styrelsen för psykologiskt försvar. Regeringen avser att i 
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regleringsbrev lämna närmare föreskrifter om hur utbetalningen till 
Centralförbundet Folk och försvar skall handhas. 

Under littera G. Övrig verksamhet bör även att ett anslag 
Myndigheten för avveckling av vissa verksamheter inom totalförsvaret 
föras upp. 

Utgifts- och planeringsramar 

Beteckningen "den militära utgiftsramen • har tidigare haft två 
funktioner: dels att utgöra ett samlingsnamn för de anslag som till följd 
av verksamhetens inriktning bör hållas samman hanteringsmässigt, dels 
utgöra grund för den årliga pris- och löneuppräkningen enligt 
försvarsprisindex samt vid de s.k. prisregleringstillfällena. 

Den förändring av priskompensationssystemet som riksdagen 
beslutade om i 1992 års försvarsbeslut innebär att endast den första 
funktionen ägt giltighet under budgetåren 1992/93 och 1993/94. Om 
riksdagen beslutar i enlighet med regeringens förslag beträffande 
anslagsstrukturen, upphör även den första funktionen den l juli 1994. 
Det föreslagna nya anslaget A 1. Försvarsmakten omfattar i huvudsak 
den verksamhet som för närvarande ingår i den militära utgiftsramen. 
Regeringen lämnar mot denna bakgrund inte något förslag till riksdagen 
om en militär utgiftsram för budgetåret 1994/95. I denna bilaga till 
1994 års budgetproposition används begreppet "militär utgiftsram" 
endast beträffande budgetåret 1993/94 eller tidigare budgetår. 

Vad som här anförts om begreppet militär utgiftsram hindrar inte att 
regeringen vid utfärdande av t. ex. planeringsanvisningar använder sig 
av en planeringsram som omfattar flera verksamheter (anslag) än 
anslaget A 1. Försvarsmakten. Vilka verksamheter som skall ingå i en 
sådan planeringsram kommer att anges i det aktuella dokumentet. 

För det civila försvaret kvarstår att anslagen som enligt 1992 års 
försvarsbeslut ingår i den ekonomiska planeringsramen är fördelade på 
flera huvudtitlar och littera. Regeringen anser det därför motiverat att i 
fråga om det civila försvaret även fortsättningsvis tala om en ekonomisk 
planeringsram. 

Vissa begrepp och definitioner 

Utredningen om lednings- och myndighetsorganisationen för försvaret 
(LEMO) har nyligen till Försvarsdepartementet lämnat över en 
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promemoria om begreppen försvarsmakten, det militära försvaret och 
militära myndigheter. 

Promemorian refereras i det följande. Därefter följer regeringens 
ställningstagande till begreppsfrågorna. 

LEMO konstaterar i promemorian att begreppet försvarsmakten för 
närvarande används i författningar m.m. som ett samlingsnamn på ett 
stort antal myndigheter. Definitionen av "försvarsmakten" utgörs av de 
myndigheter som finns förtecknade i förordningen (1983 :276) om 
verksamheten inom försvarsmakten. Dessa är de myndigheter som ingår 
i de nuvarande huvudprogrammen 1-5. Enligt gällande bestämmelser 
skall dessutom Försvarets forskningsanstalt tillhöra försvarsmakten när 
anstalten är krigsorganiserad. På motsvarande sätt skall 
Kustbevakningen i krig ingå i försvarsmakten. 

Den beskrivna definitionen av "försvarsmakten" är inte användbar 
efter den I juli I 994. LEMO konstaterar samtidigt att det inte finns 
något behov av ett organisatoriskt samlingsbegrepp för flera 
myndigheter motsvarande det nuvarande begreppet "försvarsmakten". 
Om ett sådant behov skulle uppstå i enstaka full, är antalet myndigheter 
så få att de i varje särskilt fall kan anges. 

LEMO slår fast att "totalförsvaret" inte är en myndighet eller 
organisation utan omfattar i krig samhällets totala ansträngningar för att 
försvara landet. I fred omfattar totalförsvaret den verksamhet som är 
nödvändig för att förbereda landet inför krig och krigsfara. LEMO 
berör definitionsfrågorna i delbetänkandet Ansvars- och 
uppgiftsfördelning inom det civila försvaret (SOU 1993:95). I 
betänkandet anförs att inte heller "det civila försvaret" är en myndighet 
eller en organisation utan en verksamhet. Det är därför enligt LEMO 
fel att använda uttryck som "myndigheten XX ingår i det civila 
försvaret". Det bör i stället heta att "myndigheten XX har uppgifter 
inom det civila försvaret" eller "verksamheten vid myndigheten XX är 
en del av det civila försvaret". 

Eftersom sålunda varken "totalförsvaret" eller "det civila försvaret" 
bör användas i organisatorisk mening utan utgör samlingsbenämningar 
på en verksamhet, bör enligt LEMO inte heller benämningen "det 
militära försvaret" ges en organisatorisk innebörd utan beteckna en 
verksamhet, nämligen: 

- i krig det väpnade försvaret av landet, 
i fred de beredskapsförberedelser som är nödvändiga för att med 
vapenmakt kunna möta angrepp. 

LEMO utgår från att det främst är den nya myndigheten 
Försvarsmakten som skall fullgöra denna uppgift, men det sker med 
stöd av flera civila myndigheter, organisationer och enskilda som har 
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uppgifter inom det militära försvaret. LEMO rekommenderar uttrycken 
"myndigheten XX har uppgifter inom det militära försvaret• eller 
"verksamheten vid myndigheten XX är en del av det militära försvaret" 
helt i överensstämmelse med vad som sagts om totalförsvaret och det 
civila försvaret. Däremot avråder LEMO från uttrycket "myndigheten 
XX tillhör det militära försvaret". 

Regeringen delar LEMO:s uppfattning att det inte erfordras en 
ersättning för begreppet försvarsmakten i nuvarande utformning. 
Regeringen anser det även angeläget att slå fast att varken begreppen 
totalförsvaret, det civila försvaret eller det militära försvaret är 
benämningar på myndigheter eller organisationer, utan avser 
verksamheter. Regeringen kommer i det pågående arbetet med 
ändringar av olika författningar att låta detta vara en av 
utgångspunkterna. 

Regeringen avser att för tiden efter den l juli l 994 använda 
begreppet Försvarsmakten endast såsom benämning på den nya 
myndighet som då inrättas. 

LEMO behandlar även vissa verksamhetsfrågor i anslutning till 
krigsorganisering vid Försvarsmakten och närstående myndigheter. Det 
ankommer på regeringen att lämna närmare föreskrifter i dessa frågor. 

l.2.2 Övergång till genomförandeprisbudgetering 

Genomförandeprisbudgetering för den militära utgiftsramen infördes 
fr.o.m. budgetåret 1992/93. I enlighet med vad som angavs i prop. 
1991/92:102, s. 138. bet. 1991/92:FöUl2, rskr.1991/1992:337 har 
omläggningen till detta budgeteringssystem nu följts upp. Syftet med 
uppföljningen är att klarlägga att omläggningen inte medfört att 
resurserna förändrats. Avsikten är att berörda anslag ska justeras för 
budgetåren 1992/93 och 1993/94. 

När genomförandeprisbudgetering infördes gjordes en omräkning av 
den dåvarande militära utgiftsramen, från ett februariprisläge 1991 till 
ett prognostiserat genomförandeprisläge för budgetåret 1992/93, med 
hjälp av ett prognostiserat försvarsprisindex (FPI). 

Sammantaget visar uppföljningen att den militära utgiftsrarnen har 
överkompenserats med 163 676 000 kr, eller knappt 0,5 % av den 
militära utgiftsramen. I uppföljningen jämfördes det prognostiserade 
försvarsprisindex med faktisk indexutveckling under perioden. 

Vid anslagsberäkningama för budgetåret 1994/95 har hänsyn tagits 
till detta. För budgetåren 1992/93 och 1993/94 har regeringen i beslut 
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den 16 december 1993 justerat innevarande års regleringsbrev med ett Prop. 1993/94: 100 
engångsbelopp motsvarande ovan redovisade differens. Bilaga 5 

1.2.3 övergång till kapitalkostnader 

Regeringen har i prop. 1990/91:102 och i prop. 1991192:102 redovisat 
hur de allmänna riktlinjerna för den statliga fastighetsförvaltningen och 
lokalförsörjningen bör tillämpas inom Försvarsdepartementets område 
samt föreslagit att kapitalkostnader införs för fast egendom. 

Riksdagen (bet. 1990/91 :FöU8, rskr. 1990/91 :285 och bet. 
1991/92:FöU12, rskr. 1991/92:337) har godtagit regeringens förslag att 
införa kapitalkostnader. 

I prop. 1992/93:37 bil. 2 bet. 1992/93:FiU8, rskr. 1992/93:123. 
föreslås att kapitalkostnader skall tillämpas fr.o.m. budgetåret 1994/95 
inom Försvarsdepartementets område. Vidare framgår det att undantag 
från ett system med kapitalkostnader bör göras för anläggningar som är 
konstruktions- och byggnadsmässigt starkt integrerad med teknisk 
utrustning av olika slag bl.a. befästningar och krigsflygbaser. 

Regeringen har den 19 maj 1993 beslutat att investeringar i 
befästningar och andra anläggningar som anskaffats primärt för 
krigsorganisationen skall anslagsfinansieras. 

Regeringen har i beslut den 18 november 1993 preciserat vilka 
befästningar och andra anläggningar som skall anslagsfinansieras av 
Försvarsmakten och undantas från ett system med kapitalkostnader. 
Resterande nyinvesteringar i lokaler, övriga anläggningar och mark 
kommer fr.o.m. den 1 juli 1994 att finansieras av Fortifikationsverket 
genom lån i Riksgäldskontoret. En låneram kommer därför att ges till 
Fortifikationsverket. 

För att kunna införa ett system med kapitalkostnader måste 
fastighetsbeståndet invärderas. Invärderingen har genomförts med hjälp 
av en schablonmässig invärdering till bokfört värde. Det invärderade 
beloppet skall motsvaras av avkastningspliktigt statskapital. 
Statskapitalet skall amorteras av i raJ...'1 med avskrivningarna. 
Amorteringar och avkastningskrav skall redovisas mot inkomsttitel. 
Vissa delar av fastighetsbeståndet är ännu inte invärderat, bl.a. 
ftygfiottiljer. Dessa delar av fastighetsbeståndet kommer att invärderas 
och redovisas i 1994 års kompletteringsproposition enligt samma 
principer som redovisats ovan. En uppföljning av det invärderade 
beståndet kommer att ske och de eventuella korrigeringar som blir 
nödvändiga kommer att göras inför budgetåret 1995/96. 
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De utgifter som bortfaller för Försvarsmakten är nuvarande 
investeringar i ny-, till- och ombyggnader av anläggningar och lokaler 
samt anskaffning av mark. De kosblader som tillkommer för 
Försvarsmakten är bokföringsmässiga avskrivningar, räntor och 
avkasbling på statskapital. För att det skall bli budgettekniskt neutralt 
föreslås att investeringsmedel för ny-, till- och ombyggnad tas bort från 
Försvarsmaktens anslag. Försvarsmaktens anslag föreslås kompenseras 
för kosblader för bokföringsmässiga avskrivningar, räntor och 
avkasbling på statskapital. De budgettekniska konsekvenserna redovisas 
under Försvarsmaktens program; För grundorganisationen gemensamma 
resurser. En motsvarande justering för övriga myndigheter som berörs 
av införandet av kapitalkosblader kommer att redovisas i 1994 års 
kompletteringsproposition. 

Från och med den 1 juli 1994 kommer Försvarsmakten och vissa 
andra myndigheter under Försvarsdepartementet att betala hyra för 
mark, vissa anläggningar och lokaler till Fortifikationsverket. Hyran 
skall täcka Fortifikationsverkets egna administrationskostnader, 
bokföringsmässiga avskrivningar, räntor på lån i Riksgäldskontoret samt 
avkastning på statskapital m.m. Fortifikationsverket och Försvarsmakten 
kommer att träffa avtal avseende den årliga ersättningen för de 
arbetsuppgifter som Fortifikationsverket i egenskap av ägarföreträdare 
och fastighetsförvaltande myndighet skall svara för. 

I och med att kapitalkostnader för lokaler m.m. införs kommer även 
nuvarande konstruktion av försvarsprisindex (FPI) att behöva förändras. 

I nuvarande FPI ingår en delfaktor för byggnader. Denna delfaktor 
bör delas upp på en delfaktor för lokalkostnader och en delfaktor för 
investeringar i befästningar m.m. 

Regeringen har därför uppdragit åt Statens lokalförsörjningsverk att 
lämna förslag till utformning av dessa delfaktorer. 

Regeringen återkommer till riksdagen med en redovisning av den nya 
konstruktionen av detta delindex, som kommer att användas vid 
uppräkning av anslagen inför budgetåret 1995/96 i samband med 1995 
års budgetproposition. 

l.2.4 Revision av verksamheten budgetåret 1992/93 

Alla myndigheter under Försvarsdepartementet har lämnat års
redovisning för budgetåret 1992/93. 

Riksrevisionsverket har granskat samtliga 24 myndigheters 
årsredovisningar. En årsredovisningen består av dels balansräkning, 
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resultaträkning, anslagsredovisning och finansieringsanalys, dels 
resultatredovisning. Vid bedönmingen av en myndighets resultat
redovisning använder inte Riksrevisionsverket begreppet rättvisande. 
Skälen härför är främst att Riksrevisionsverket från såväl teoretiska som 
praktiska utgångspunkter har svårt att utf"arcla en sådan kvalitetsgaranti 
för en resultatredovisning. 

Inom Försvarsdepartementets område har tre myndigheter fått 
revisionsanmärkningar för budgetåret 1992/93. Dessa myndigheter är 
Försvarets materielverk, Förvarshögskolan och Försvarets mediecenter. 

De invändningar som Riksrevisionsverket framför föranleds bl.a. av 
att Försvarets materielverk har överskridit materielanslaget för 
marinförband, att Försvarshögskolan inte har uppfyllt åter
rapporteringskrav till regeringen och att Försvarets mediecenter borde 
haft en bättre förankring av investeringsbeslut. 

Regeringen kommer att ta ställning till eventuella beslut om åtgärder 
efter det att myndigheterna redovisat för Riksrevisionsverket vilka 
åtgärder myndigheten vidtagit eller avser att vidta med anledning av 
invändningen. l sammanhanget kan noteras att regeringen har påbörjat 
ett arbete som skall bidra till att förbättra uppföljningen och kontrollen 
av likviditeten inom Försvarsdepartementets myndigheter. 

De.n förändrade finansiella styrningen inom statsförvaltningen ställer 
ökade krav på den ekonomiadministrativa kompetensen. Det är därför 
nödvändigt att myndigheterna ägnar detta område stor uppmärksamhet 
så att myndigheterna kan tillgodose såväl statsmakternas som egna krav 
på verksamhetsuppföljning. 

1.2.5 Besparingsåtgärder 

De ytterligare besparingar som regeringen beslutat att genomföra inom 
den statliga konsumtionen skall till viss del tas ut inom 
Försvarsdepartementets verksamhetsområde. Regeringen avser att ta ut 
ytterligare besparingar inom anslagen A 1. Försvarsmakten och D 2. 
Skyddsrum m.m. Inom Försvarsmakten avses besparingarna tas ut på 
arme- och flygvapenprogrammen. 
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2 Organisationsfrågor 

Som framgått av bilaga 1 pågår f.n. den största omstruktureringen av 
försvaret och statsförvaltningen i modern tid. Nedan redovisas nuläget i 
genomförandet, vilka utvecklingsaktiviteter som pågår samt regeringens 
ställningstagande i vissa frågor. 

2.1 Utredningen om lednings- och myndighets
organisationen i försvaret (LEMO) 

FörsvarsmLJkten 

I 1993 års budgetproposition (prop. 1992/93:100, bil. 5 s.21) 
redovisades i vissa frågor i samband med inrättandet av den nya 
myndigheten Försvarsmakten samt hur myndighetens centrala nivå, 
högkvarteret, skall vara organiserad. Den nya organisationen träder i 
kraft den l juli 1994. Vidare redovisade regeringen hur Försvarets 
sjukvårdsstyrelse skall integreras med Försvarsmakten. Även hur 
Försvarets civilförvaltnings arbetsuppgifter fördelas på andra 
myndigheter redovisades. 

Bildandet av Försvarsmakten och den förändrade styrningen, både 
verksamhetsmässigt och finansiellt, medför att regeringens redovisning 
till riksdagen utvecklas och förändras. 

Riksdagen beslöt redan i 1992 års försvarsbeslut om en ny 
ledningsstruktur för Försvarsmakten. Inför riksdagsbehandlingen av 
1993 års budgetproposition konstaterade Försvarsutskottet (bet. 
1992/93:FöU9, s. 31) att den nya ledningsorganisationen även påverkar 
utformningen av anslagsstrukturen. Utskottet hade informerats om att 
regeringen avser att föreslå riksdagen att medel för Försvarsmakten 
skall anvisas under ett anslag. Detta anslag avser regeringen dela in i 
anslagsposter, ett per program. Förutsatt att det underlag som 
presenteras för riksdagen ger god insyn i frågor av särskilt intresse hade 
utskottet inget att erinra mot regeringens inriktning. Riksdagen delade 
utskottets uppfattning (rskr. 1992/93:333). 

Regeringen har i 1993 års planeringsanvisningar, inför budgetåret 
1994/95, till Försvarsmaktens organisationsmyndighet utvecklat och 
konkretiserat hur mål- och resultatstyrningen av Försvarsmakten skall 
formuleras. 

De förslag som Försvarsmaktens organisationsmyndighet lämnade i 
programplan och anslagsframställning inför budgetåret 1994/95 är både 
till innehåll och form anpassat till de krav regeringen ställt. I denna 
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proposition redovisas därför myndigheten Försvarsmakten i enlighet 
med den struktur och med de principer för verksamhetsmässig och 
finansiell styrning som avses gälla fr.o.m. budgetåret 1994/95. 
Regeringen anser att denna struktur svarar mot de krav som uttalades av 
Försvarsutskottet vid beredningen av föregående års budgetproposition. 

lekomannainjlytande i Försvarsmakten 

Lekmannainflytandet i statliga myndigheters verksamhet kan bedrivas i 
främst följande former 

* rådgivande organ 
* insynsorgan 
* kontrollorgan 

När det gäller behovet av och formerna för lekmannainflytande i den 
nya myndigheten Försvarsmakten så behandlade LEMO-utredningen 
frågan dels i betänkandet (SOU 199 l: l l 2) Försvarsmaktens ledning, 
dels i skrivelse till regeringen den 1 december 1992 om Styrning, 
kontroll och ledning i Försvarsmakten. LEMO ansåg för sin del att det 
inte var ändamålsenligt att inrätta en lekmannastyrelse för den nya 
Försvarsmakten. En sådan skulle närmast ytterligare stärka 
Försvarsmaktens ställning i förhållande till regeringen. 

Frågan om insyn i Försvarsmakten har tidigare behandlats i l 992 och 
1993 års budgetpropositioner. Regeringen var då inte beredd att ta 
slutlig ställning till hur statsmakternas insyn i Försvarsmaktens 
verksamhet borde utformas utan ville avvakta utredningen som såg över 
förvaltningsmyndigheternas ledningsformer. 

En viktig utgångspunkt för en prövning av behovet av 
lekmannainflytande i Försvarsmakten är dels vilka uppgifter denna skall 
ha, dels om statsmakternas befintliga kontroll- och insynsfunktioner 
redan kan anses vara tillgodosedda. I 1993 års budgetproposition 
anförde regeringen att det inte var ändamålsenligt att inrätta en 
traditionell förvaltningsstyrelse i Försvarsmakten, eftersom en sådan 
enligt regeringens uppfattning mer skulle kommma att utgöra en 
stödjande funktion till myndighetsledningen än ett kontroll- och 
i nsynsorgan. 

Vad gäller insynen i myndigheternas verksamhet har statsmakterna i 
dag stora möjligheter att utöva kontroll av den statliga verksamheten 
genom bl.a. Riksrevisionsverket, JO, JK, och riksdagens revisorer. I 
riksdagen finns också särskilda fonner för insyn i statsförvaltningen, 
vilka regleras i regeringsformen och riksdagsordningen. 
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För närvarande finns det ett antal organ som helt eller delvis fyller 
funktionen att utöva statsmakternas insyn och kontroll inom delar av 
försvarets verksamhetsområde; Utrikesnämnden, Försvarsrådet, 
Underrättelsenämnden, Totalförsvarets chefsnämnd och 1992 års 
Försvarsberedning. 

När det gäller den tredje formen av lekmannainflytande, rådgivande 
organ, finns f.n. ett organ knutet till myndigheten Överbefälhavaren, 
nämligen Militärledningens rådgivande nämnd. Nämnden inrättades 
1979 i samband med statsmakternas beslut om nya ledningsformer. 
Nämndens främsta uppgift är att utgöra en rådgivande funktion. I 
nämnden ingår försvarsgrenschefema och parlamentariker. Nämnden 
skall behandla avvägnings- och planeringsfrågor samt frågor som rör 
personal, utbildning och organisation. 

Den nuvarande sammansättningen av Militärledningens rådgivande 
nämnd kommer med anledning av Försvarsmaktens bildande med 
nödvändighet att behöva förändras. I samband härmed har regeringen 
för avsikt att - mot bakgrund av vad som redovisats ovan - pröva såväl 
sammansättning som uppgifter för den nämnd som kommer att knytas 
till Försvarsmakten. Regeringen återkommer till denna fråga i den 
kommande propositionen om förvaltningsmyndighetemas ledning. 

En särskild form av lekmannainflytande inom försvarets område 
utövas av Försvarets personalvårdsnämnd. Enligt sin instruktion (FFS 
1988:34) har nämnden till uppgift att bl.a. genom vägledande och 
rådgivande verksamhet samt genom egna initiativ främja försvarets 
personal vård. 

Nämnden besöker årligen 4 - 6 myndigheter inom försvarsmakten 
och sammanträffar därvid med förbandschefer, personalhandläggare, de 
värnpliktigas förtroendevalda, skyddskommitte och fackliga 
representanter. En granskning av de protokoll som upprättas efter dessa 
besök visar att många av de frågor som tas upp ofta även behandlar 
sådant som normalt inte hör till nämndens uppgifter. 

Försvarets personalvårdsnämnd har därmed mer en funktion av 
allmänt forum i frågor som anställda och värnpliktiga uppfattar som 
väsentliga. Den funktionen täcks för närvarande inom varje myndighet 
av förbandsnämnder m.m. 

Det kan noteras att nämndens uppgifter beträffande personalvården 
successivt kommit att minska delvis som ett resultat av att 
myndigheterna tagit ett ökat ansvar för dessa frågor och uppgifterna 
därför alltmer kommit att ingå i myndighetens ordinarie verksamhet. 

I och med att Försvarsmakten kommer att inrättas den l juli 1994 
finns i högkvarterets personalledning en naturlig funktion för 
personalvården inom försvaret. I likhet med övriga myndigheters ansvar 
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för hithörande frågor inom statsförvaltningen bör därför Försvarsmakten 
ansvara för personalvården inom försvaret. Försvarets personal
vårdsnämnd kan därmed ombildas den I juli 1994 så att den framgent 
behandlar frågor enbart rörande värnpliktiga. 

Ombildningen av Försvarets personalvårdsnämnd ligger också i linje 
med de målsättningar som regeringen uttalar i bilaga 8 om förnyelsen 
av den statliga förvaltningen. Inom personalpolitiken har inriktningen 
varit en verksamhetsanpassning för att öka effektiviteten i 
myndigheterna. Någon enhetlig centralstyrd personalpolitik finns inte 
längre. Personalpolitiken bör fortlöpande anpassas efter myndigheternas 
skilda verksamheter och behov. 

Regeringen avser att ge Försvarsmakten i uppdrag att till regeringen 
redovisa vilka åtgärder som vidtagits eller kommer att vidtas med 
anledning av de ökade uppgifterna inom personalvården som följer av 
ombildningen av Försvarets personalvårdsnämnd. 

Försvarets högskolor 

I maj 1993 lämnade LEMO ett delbetänkande (SOU 1993:42) om 
Försvarets högskolor. I betänkandet föreslås bl.a. att Militärhögskolan, 
Försvarets förvaltningshögskola och Försvarshögskolan slås samman till 
en självständig myndighet som inte skall ingå i Försvarsmakten. 
Regeringen återkommer i avsnitt 2.6 med förslag med anledning härav. 

Försvarets verkstäder 

LEMO har genomgående sitt utredningsarbete övervägt vilka 
verksamheter, som i dag genomförs av myndigheter inom 
Försvarsdepartementets verksamhetsområde, som framgent bör ingå i 
den nya myndigheten Försvarsmakten eller bör finnas utanför denna. 
LEMO har härvid även granskat Försvarets verkstäder och lämnat 
förslag till regeringen (skrivelse 1993-06-02). 

Underhåll och reparation av försvarets materiel sker på tre nivåer, 
A-, B- och C-nivåerna. I fred finns A-nivån på utbildningsförbanden för 
underhåll och enklare reparationer utförs på kompaninivå eller 
motsvarande. Underhåll på B-nivån kräver särskild kunskap och 
utrustning och utförs vid lokala verkstäder såsom flottiljverkstäder, 
vissa mindre marinverkstäder och militärområdesverkstäder. Det mest 
kvalificerade underhållet utförs på C-nivån. Främst större verkstäder 
men också några militärornrådesverkstäder, Muskövarvet och olika 
försvarsindustrier utför sådant underhåll. 
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kri~ motsvaras A-nivån av stridsfältsnivån, B-nivån av 
förstärknings- och återhämtningsnivån samt C-nivån av reorganisations
och bakre förstärkningsnivån. 

I försvarsmaktens gnmdorganisation finns inemot 50 verkstäder som 
till helt övervägande del arbetar på uppdrag av försvarsmaktens 
myndigheter. Dessa finns i anslutning till armeförband, på flygflottiljer 
och i marina basområden tex. Muskö, Karlskrona och Härnösand. 

Försvarsmakten köper främst tyngre underhållstjänster (C-nivå) från 
aktuella tillverkningsindustrier, särskilt avseende ftygmateriel. 

Verkstadsdriften är helt avgiftsfinansierad och betalas av dem som 
Jämnar uppdrag till verkstäderna. 

Försvarets materielverk har fackuppgifter inom sakområdet 
Verkstadsdrift och uppgifter i fråga om ekonomisk redovisning för 
förbandsbundna verkstäder. Dessa uppgifter utförs inom enheten 
FMV: Verkstad i Karlstad som även lämnar stöd till de centrala 
staberna. 

De flesta av försvarets verkstäder utgör kader för underhålls- och 
verkstadsförband i krigsorganisationen. Utöver dessa finns det 
reparationsenheter i markstridsförbanden på brigad- och balaljonsnivå. 
Vissa företag ingår som K-företag eller på annat sätt 
krigsorganisationen som underhållsresurser. 

LEMO föreslår att Försvarsmakten bör vara huvudman för försvarets 
verkstäder. Dessa behöver under 1990-talet genomgå en volym- och 
strukturanpassning. Allt eftersom förutsättningarna förändras bör prövas 
om någon eller några av de större miloverkstädema och resurserna för 
markteleunderhåll bör överlåtas till av staten eller enskilda ägda 
aktiebolag. 

Verkstadsrörelsen bör, enligt LEMO, i sin helhet definieras som ett 
samlat ansvars- och resultatområde mom Försvarsmakten. Ett 
verkstadsadministrativt centrum inrättas för att ge Högkvarteret stöd. 
Denna enhet lokaliseras till Karlstad och benämns Verkstads
administrativt centrum (VAC). 

LEMO:s skrivelse har remitterats till berörda myndigheter och 
remissinstansema har tillstyrkt förslaget. Regeringen avser därför att 
den l juli 1994 överföra ansvaret för verkstadsdriften och 
motorreparationstjänsten från Försvarets materielverk till 
Försvarsmakten. Samtidigt inrättas inom Försvarsmakten ett 
verkstadsadministrativt centrum med lokalisering i Karlstad. Nuvarande 
verksamheter inom Försvarets materielverk, FMV:Verkstad samt 
FMV:s uppgifte_r i fråga om motorreparationstjänsten avvecklas från 
samma tidpunkt. 
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Försvarets materieifOrsörjning 

LEMO har den 10 oktober 1993 överlämnat en skrivelse, Vissa frågor 
om försvarets materielförsörjning. I skrivelsen lämnar LEMO förslag 
om hur en klar roll- och ansvarsfördelning kan nås mellan regeringen, 
Försvarsmakten och Försvarets materielverk vad avser försvarets 
materielsförsörjning. Försvarets materielverks huvuduppgift är att på 
uppdrag av Försvarsmakten utföra olika uppdrag som led i försvarets 
materielförsörjning. Även civila myndigheter kan lämna uppdrag till 
Försvarets materielverk. Därutöver kan naturligtvis regeringen i 
instruktion eller genom annat beslut ålägga Materielverket uppgifter. 
Huvuddelen av verksamheten vid Materielverket kommer dock att vara 
uppdragsstyrd och avgiftsfinansierad varför LEMO föreslår att 
Materielverket knyts till statsbudgeten med ett fonnellt anslag på l 000 
kr. 

Försvarets materielverk har bl.a. i uppgift att anskaffa och lagerhålla 
drivmedel för försvaret. Dessutom har Materielverket i uppgift att 
återanskaffa, lagerhålla och distribuera reservmateriel för försvarets 
förband och verkstäder samt underhållsindustrin. LEMO föreslår att 
Försvarsmakten den I juli 1994 övertar ansvaret för verksamheterna 
men att Försvarets materielverk på uppdrag av Försvarsmakten skall 
utföra de administrativa uppgifterna. 

LEMO:s skrivelse bereds för närvarande. Regeringen har för avsikt 
att fatta beslut om ansvars- och rollfördelningen mellan Försvarsmakten 
och Försvarets materielverk i samband med regleringsbrevet för 
budgetåret 1994/95. De anslagskonsekvenser som avgiftsfinansieringen 
av Materielverket innebär redovisas under anslaget B 2. Försvarets 
materielverk. 

Det civila forsvaret 

LEMO överlämnade i oktober 1993 delbetänkandet (SOU 1993:95) 
Ansvars- och uppgiftsfördelning inom det civila försvaret. De 
övergripande principerna, bl.a. vad gäller ledning och 
funktionsindelning, kommer att behandlas senare, bl.a. i en 
särproposition. I övriga delar kommer förslagen att behandlas inom 
ramen för nästa års budgetarbete. 

I ett avseende har dock regeringen tagit ställning till LEMO:s 
förslag. LEMO föreslår att de utbildningsledare som Statens 
räddningsverk i dag ställer till länsstyrelsernas förfogande för 
planerings-, genomförande- och utvärderingsuppgifter inom utbildnings-
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och övningsområdet, förs över från Statens räddningsverk och anställs 
direkt av länsstyrelserna. Regeringen avser att genomföra förändringen 
enligt LEMO:s förslag redan den 1 juli 1994. 

2.2 Frivilligverksamhet 

Regeringen föreslår att medel tilldelas för stöd till de frivilliga 
försvarsorganisationernas verksamhet såsom bl.a. försvarsupp
lysning och rekrytering genom ett nytt anslag, benämnt E 2. Stöd 
till frivilliga försvarsorganisationer inom totalförsvaret. 

Myndigheterna Försvarsmakten, Statens räddningsverk och 
Arbetsmarknadsstyrelsen disponerar och fördelar medlen till de 
frivilliga försvarsorganisationema. Medlen ges i form av 
statsbidrag. 

Utredningens förslag 

Utredningen om frivillig medverkan i totalförsvaret föreslår i sitt 
betänkande (SOV 1992:132) Frivilligverksamhet för totalförsvaret att ett 
mål- och resultattänkande förs m de frivilliga försvars
organisationernas verksamhet. 

De myndigheter som disponerar medel för ändamålet blir 
uppdragsgivare till de utbildande och rekryterande frivilliga 
försvarsorganisationema. Organisationerna blir uppdragstagare gentemot 
myndigheterna. För uppgiften att sprida kunskap och informera om 
totalförsvaret föreslås att respektive organisation får ansöka särskilt om 
medel hos Styrelsen för psykologiskt försvar. 

Utbildningen genomförs enligt givna mål från riksdag och regering. 
Myndigheten formulerar rekryterings- respektive utbildningsuppdrag 
och tecknar tjänstgöringsavtal med den enskilde medlemmen. 

De frivilliga försvarsorganisationema lämnar anbud på uppdragen till 
myndigheterna. 

Nuvarande informationsråd inom Styrelsen för psykologiskt försvar 
omvandlas till ett försvarsupplysningsråd med representation från de 
frivilliga försvarsorganisationerna. 

Anslagsframställning görs av respektive myndighet. 
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Remissinstanserna 

Betänkandet har remissbehandlats. 

De flesta remissinstanserna, däribland ett stort antal av de frivilliga 
försvarsorganisationema, biträder inte utredningens förslag. 

Förslaget anses främmande för en ideell verksamhet, och oro finns 
för att systemet skulle kunna medföra ett ökat beroende från 
organisationernas sida gentemot myndigheterna. Man befarar att 
organisationerna blir en s.k. budgetregulator i den ovnga 
budgetprocessen. Det uttrycks även farhågor för att långsiktigheten i 
verksamheten skall försvinna och att organisationerna genom 
utredningens förslag berövas möjligheterna att ta egna initiativ i 
verksamheten. 

Skälen för regeringens förslag 

Frivilligverksamheten regleras idag i kungörelsen (l 970:301) om 
frivillig försvarsverksamhet. De i kungörelsen uppräknade 
organisationerna är frivilliga försvarsorganisationer och är därmed 
berättigade till statsbidrag eller annat statligt stöd. Organisationernas 
verksamhet finansieras huvudsakligen genom statsbidrag. Det tilldelas 
organisationerna över två anslag, ett som gäller de frivilliga 
försvarsorganisationema inom den civila delen av totalförsvaret och ett 
som gäller de frivilliga försvarsorganisationerna inom den militära delen 
av totalförsvaret. 

Statsbidraget avses täcka organisationernas kostnader för dels 
utbildning, dels övrig verksamhet, såsom rekrytering och försvars
upplysning. 

Medlen disponeras och fördelas av Överbefälhavaren respektive 
Arbetsmarknadsstyrelsen och Statens räddningsverk. 

Statsbidrag lämnas även över ett anslag under femte huvudtiteln som 
disponeras och fördelas av Socialstyrelsen. 

Berörda myndigheter är ålagda att avge yttrande över de frivilliga 
försvarsorganisationemas förslag till framställning om statsbidrag. 

Ett nytt system behövs som ger staten bättre möjligheter att följa upp 
verksamheten än för närvarande. Krigsorganisationens behov av 
utbildad personal bör i högre grad styra de statliga myndigheternas 
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efterfrågan hos de frivilliga försvarsorganisationerna om dessas 
möjlighet att bidra med personal till krigsorganisationen, samtidigt som 
frivilligorganisationernas förmåga att svara upp mot detta behov måste 
göras tydligare. 

Regeringen vill stödja de frivilliga försvarsorganisationerna och deras 
medlemmar som både under fred och under beredskap är en av de 
främsta bärarna av ett stort engagemang och en stark vilja att värna om 
vårt land. 

För att skapa ytterligare möjligheter för frivilligorganisationerna att 
verka på ett för totalförsvaret och medlemmarna tillfredsställande sätt är 
det av stor vikt med ett finansieringssystem som tillgodoser 
organisationernas behov av trygghet. 

Regeringen föreslår därför en delvis förändrad finansieringsform som 
på ett tydligare sätt ger uttryck för att regeringen vill stödja 
frivilligverksamheten som sådan och främja de frivilliga 
försvarsorganisationemas behov av ekonomisk trygghet och stabilitet 
samt skapa förutsättningar för att en mer ändamålsenlig planering 
möjliggörs för dem. Härigenom förbättras dessutom statsmakternas 
möjligheter till mål- och resultatstyrning. 

Den förändrade styrningen av de frivilliga försvarsorganisationemas 
verksamhet delas in i två verksamhetsområden. Den ena delen utgör 
stöd till de frivilliga försvarsorganisationemas verksamhet vad gäller 
bl.a. rekrytering och försvarsupplysning och den andra delen avser 
utbildningsverksamheten. 

För frivilligorganisationernas utbildningsverksamhet föreslår 
regeringen ingen större förändring jämfört med det system som i dag 
gäller. I förslaget ingår dock att berörda totalförsvarsmyndigheter, efter 
fördjupad dialog mellan myndigheten och den frivilliga 
försvarsorganisationen begär medel för verksamheten. 

De medel myndigheterna erhåller för utbildningsverksamhet fördelas, 
liksom idag, till organisationerna av respektive myndighet. Medlen 
föreslås ingå som del i anslaget A 1. Försvarsmakten respektive 
anslaget D 1. Befolkningsskydd och räddningstjänst. 

Den föreslagna finansieringsstrukturen avser att tillförsäkra de 
frivilliga försvarsorganisationema trygghet i verksamheten bl.a. genom 
att de medel som på detta sätt tilldelas organisationerna blir relativt 
oberoende av eventuella fluktuationer i utbildningsvolymen. Samtidigt 
tydliggörs de frivilliga försvarsorganisationemas roll som just enskilda 
frivilliga sammanslutningar. 

Regeringen föreslår att den nya styrningen av frivilligverksamheten 
tillämpas fr. o. m. budgetåret 1994/95. 
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Regeringen avser att utfärda en ny förordning om frivillig 
försvarsverksamhet. I denna förordning kommer att definieras vad som 
avses med frivillig försvarsverksamhet. I förordningen kommer även att 
anges vilka organisationer som är frivilliga försvarsorganisationer. 

2.3 Delegationen för icke-militärt motstånd 

Regeringens förslag 

Regeringen föreslår att Delegationen för icke-militärt motstånd 
läggs ned den 30 juni 1994. Regeringen bedömer att delar av 
Delegationens verksamhet kan överföras till annat statligt organ. 

Skälen för regeringens förslag 

I propositionen 1992/93:100, bil. 5 meddelade regeringen sin avsikt att 
pröva om Delegationens för icke-militärt motstånd verksamhet alltjämt 
är ändamålsenlig. Åtgärden motiverades av senare års säkerhetspolitiska 
förändringar och erfarenheter av väpnade konflikter samt av att 
Delegationens verksamhet aktualiserade vissa grundläggande frågor 
bl.a. av folkrättslig natur; risk finns att oklara gränser skapas mellan 
kombattanter och civilbefolkning, som enligt folkrätten skall ges 
maximalt skydd genom internationella konventioner. Försvarsutskottet 
konstaterade (bet. 1992/93: FöU9) att Delegationen har verkat i snart 
sex år och såg inget hinder för att dess verksamhet prövades. 

Delegationen för icke-militärt motstånd inrättades år 1987 på förslag 
av chefen får försvarsdepartementet (prop. 1985/86: l 00 bil. 6). 
förslaget grundade sig på ett betänkande av Motståndsutredningen vars 
uppdrag var att överväga och lämna förslag om uppgifter m.m. för 
civilmotstånd och andra former av motstånd då organiserat militärt 
motstånd inte längre kan genomföras. 

Utredningens uppdrag redovisades i betänkandet (SOU 1984: 10) 
Kompletterande motståndsformer. Enligt utredningen skulle icke
militära motståndsåtgärder betraktas som ett komplement till det militära 
försvaret och totalförsvaret i övrigt. Härav följde, menade utredningen, 
att den som överväger att angripa vårt land skall veta att det inte räcker 
med att nedkämpa ett militärt motstånd utan att försvaret fortsätter med 
andra medel i syfte att förhindra eller försvåra angriparens verksamhet. 
Utredningen valde att inte precisera vilka åtgärder som kan komma 
ifråga för ett svenskt icke-militärt motstånd men betonade att det icke-
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militära motståndet måste utformas inom ramen för folkrättens regler. 
Vidare påpekade utredningen att ansvaret för vissa icke-militära 
motståndsåtgärder redan ålåg totalförsvarsmyndighetema, t.ex. 
planering för undanförsel och förstöring, varför någon ny organisation 
inte skulle behöva byggas upp. Utredningen föreslog dock att en 
särskild delegation för icke-militärt motstånd skulle inrättas under 
regeringen. Delegationens viktigaste uppgift skulle vara att hålla tanken 
på det icke-militära motståndet levande inom totalförsvarsplaneringen 
och att främja dess utveckling. Delegationen skulle inte fatta några för 
myndigheterna bindande beslut utan skulle vara ett diskussionsforum för 
frågor rörande det icke-militära motståndet. I propositionen anslöt sig 
regeringen i dessa delar till utredningens betänkande. 

När Delegationen för icke-militärt motstånd inrättades genom beslut 
av regeringen den 23 april 1987 definierades icke-militärt motstånd som 
"allt motstånd som inte utförs av reguljära militära förband eller delar 
av sådana". 

Begreppet icke-militärt motstånd innefattar dels våldsaktioner mot 
ockupationsmaktens personal och funktioner, dels sabotageaktioner utan 
våldsinslag, dels passivt motstånd. Motståndsmän som utför 
våldshandlingar är vid tillfångatagande folkrättsligt skyddade enbart om 
de tillhör en organiserad motståndsrörelse. Den som utan att tillhöra en 
sådan motståndsrörelse utför våldshandlingar får räkna med att stå utan 
ett folkrättsligt skydd. Civila som tar del i passivt civilmotstånd är 
folkrättsligt skyddade i sin egenskap av civila enligt den IV. 
Genevekonventionens och det första tilläggsprotokollets bestämmelser. 
Den som utför sabotage utan våldsinslag befinner sig i en rättslig 
osäkerhetssfär som ockupanten kan förväntas fylla ut med egna 
straffdekret och där sabotörer får agera på egen risk. Dödsstraff kan 
inte uteslutas. En folkrättslig regeländring av detta förhållande är svår 
att uppnå eftersom den skulle förändra balansen mellan ockupantens 
skyldigheter å ena sidan och civilbefolkningens förväntade icke
deltagande i konflikten å den andra. 

Det är inte folkrättsstridigt att till viss del låta det svenska 
totalförsvaret omfatta motståndsfonner som inte är folkrättsligt 
skyddade, däremot står det i strid med svensk humanitärrättslig politik 
alltsedan Rödakorskonferensen i Stockholm år 1948 att förespråka 
lösningar som minimerar det folkrättsliga skyddet för vissa 
persongrupper. Kardinaltanken bakom krigets lagar vid internationella 
konflikter är att ett lands reguljära trupper och organiserade 
motståndsrörelse står för det väpnade motståndet med rätt till 
krigsfångestatus, medan befolkningen i övrigt inte skall delta i de aktiva 
stridshandlingama och i gengäld åtnjuta ett omfattande folkrättsligt 
skydd. 

En analys av Delegationens verksamhet och mandat i relation till 
gällande humanitär folkrätt och till traditionell svensk folkrättspolitik på 
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området krigets lagar visar att begreppet icke-militärt motstånd medför Prop. 1993/94: 100 
en urholkning av det folkrättsliga och humanitära skydd för Bilaga 5 
civilbefolkningen som den är berättigad till enligt internationella 
konventioner på området. Det är inte bara den enskilde aktive 
motståndsmannen som får ett bristfälligt folkrättsligt skydd. En risk som 
man särskilt måste ha i åtanke är de repressalier som ockupanten kan 
tänkas vidta mot samhället i övrigt efter sabotage- eller andra 
våldshandlingar från civilbefolkningen. Det står vidare i strid med 
svensk folkrättspolitik att bortse från den humanitära dimensionen vid 
tolkning, tillämpning och vidareutveckling av krigets lagar. Det är även 
av vikt med hänsyn till Sveriges internationella trovärdighet på det 
folkrättsliga området att man från statens sida inte driver en linje som 
innebär att vissa personer uppmanas till agerande som medför att de 
faller utanför existerande folkrättsliga skyddsregler. 

Upplysning om civilbefolkningens möjligheter till motstånd och 
villkoren för ett sådant motstånd bör däremot ingå som en naturlig del i 
det etablerade begreppet försvarsinfonnation. Ett ansvar för att sådan 
information ges måste åvila staten. Det är emellertid viktigt att denna 
upplysningsverksamhet äger rum i nära samarbete med de folkrörelser 
och andra organ som på olika sätt är engagerade i eller intresserade av 
frågor som rör totalförsvaret. Härigenom säkerställs att den information 
som lämnas är folkligt förankrad och når ut i vida kretsar. 

Inom regeringskansliet finns folkrättslig kompetens genom det år 
l 991 inrättade Totalförsvarets folkrättsråd, som har till uppgift att följa 
utvecklingen inom den internationella humanitära rätten, svara för 
samordning och utveckling inom totalförsvarets myndigheter med 
särskild betoning på undervisnings- och informationsfrågor samt att ta 
initiativ för att främja utveckling, spridning och tillämpning av 
folkrättens regler inom totalförsvaret. I Folkrättsrådet finns 
representation från myndigheter med uppgifter inom totalförsvaret -
såsom Socialstyrelsen, Överstyrelsen för civil beredskap, Statens 
räddningsverk och Styrelsen för psykologiskt försvar - men också från 
Svenska röda korset. 

Kompetens att sprida information finns hos Styrelsen för psykologiskt 
försvar, som har till uppgift bl.a. att sprida kunskap om säkerhetspolitik 
och totalförsvar samt att under höjd beredskap eller annars efter särskilt 
beslut av regeringen bevara och stärka befolkningens motståndsanda. 
Vid Styrelsen finns även andra kompetensområden företrädda, såsom 
utbildning och forskning, vilka är av betydelse för utvecklingen av 
civilmotstånd som ett kunskapsområde. Styrelsens uppdrag omfattar 
således redan civilmotståndets område. Styrelsen har dessutom redan i 
dag ett etablerat samarbete med folkrörelser och andra som är 
engagerade i totalförsvaret. 

Den försvarspolitiska utgångspunkt som låg till grund för tillkomsten 
av Delegationen för icke-militärt motstånd, nämligen att svenska folket 
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även utanför det organiserade totalförsvaret kommer att värna om sin Prop. 1993/94: 100 
frihet är alltjämt giltig. Detta kan också uttryckas så att i ett Bilaga 5 
demokratiskt uppbyggt samhälle som omfattas av humanitära 
värderingar sätter sig människorna till motvärn när samhällets värden 
hotas eller förtrycks. Detta utgör en del av befolkningens psykologiska 
försvarsberedskap. 

Med den syn som nu redovisats på vilken verksamhet som från 
statens sida bör bedrivas när det gäller civilmotstånd finns det inte skäl 
att ha kvar en särskild delegation med uppgift att bedriva denna 
verksamhet. I stället bör det ankomma på Styrelsen för psykologiskt 
försvar att hålla frågan om det motstånd som civilbefolkningen kan 
bjuda en ockupant levande och att bedriva information om 
civilmotstånd. Som framgått av det föregående bedriver Styrelsen redan 
i dag sitt arbete i samarbete med bl.a. folkrörelserna. Självfallet bör 
myndigheten också i arbetet med frågorna om civilmotstånd ha nära 
kontakter såväl med Totalförsvarets folkrättsråd som med olika 
folkrörelser och andra organ med intresse för totalförsvarsfrågor. Det 
får ankomma på myndigheten att tillsammans med berörda organ finna 
formerna för ett sådant samarbete. 

Med hänvisning till det anförda föreslår regeringen därför att 
Delegationen för icke-militärt motstånd läggs ned den 30 juni 1994. 

2.4 Hot- och riskutredningen 

Kommitten (dir. 1993:4) med uppgift att utreda påfrestningar och risker 
i det fredstida samhället och vissa frågor inom totalförsvarets civila del 
(Hot- och riskutredningen) lämnade i september 1993 delbetänkandet 
(SOU 1993:89) Massflykt till Sverige. Mot bakgrund av ett scenario 
innebärande en massflykt från de baltiska länderna och Ryssland lämnas 
i betänkandet förslag till åtgärder som skall förbättra möjligheterna för 
olika berörda myndigheter att lösa sina uppgifter vid en mycket stor 
anströmning av flyktingar. Betänkandet remissbehandlas f.n. 

Kommitten kommer i det fortsatta arbetet att behandla fredstida 
påfrestningar och risker avseende sex andra scenarion samt vissa frågor 
rörande totalförsvarets civila del. Kommitten kommer också att pröva 
möjligheterna att inom skilda områden i ökad utsträckning i ett 
sammanhang vidta åtgärder för att möta påfrestningar och risker i det 
fredstida samhället och åtgärder mot säkerhetspolitiska kriser och krig. 
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2.5 Kommunreformen 

Enligt inriktningen i 1992 års totalförsvarsbeslut skall vissa uppgifter 
inom det civila försvaret överföras från staten till kommunerna så att 
dessa får ett samlat ansvar för genomförandet av befolkningsskyddet 
och räddningstjänsten på den lokala nivån. Staten skall ge kommunerna 
full kostnadstäckning för de nya uppgifterna. 

Överföringen av uppgifter och ansvar skall föregås av överläggningar 
med kommunerna om den statliga ersättningen och om tidpunkten för 
överföringen. 

Chefen för Försvarsdepartementet tillsatte i september 1992 en 
arbetsgrupp om kommunal beredskap, AG Kommun, som skulle 
bedöma lämpliga tidpunkter och adekvata kostnadsramar för 
överföringen av uppgifter. Gruppen skulle också bistå 
Försvarsdepartementet med synpunkter i beredningen av en 
lagrådsremiss om det civila försvaret samt behandla frågan om tillsyn 
av det civila försvaret på den lokala nivån. Arbetsgruppen, som 
redovisade sitt arbete till chefen för Försvarsdepartementet den 
l november 1993, har utarbetat en modell för överföringen av uppgifter 
inom det civila försvaret till kommunerna. Modellen inkluderar ett 
förslag till ersättningssystem och till former för statens stöd, uppföljning 
och utvärdering av det civila försvaret på den lokala nivån. 

Ärendet bereds nu inom regeringskansliet. 

2.6 Försvarets högskolor 

Förslag: 
- Militärhögskolan (MHS) och Försvarets förvaltningshögskola 

(FörvHS) läggs ned den 30 juni 1994 och den nya myndigheten 
Militärhögskolan inrättas den l juli 1994. 

- Militärhögskolan organiseras i stort med styrelse, skolchef eller 
rektor, institutioner samt enheter för kursverksamhet. Vissa 
forskningsresurser ur Försvarets forskningsanstalt överförs till 
högskolan. 
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Utredningens förslag 

LEMO lämnade i maj 1993 delbetänkandet (SOU 1993 :42) Försvarets 
högskolor till regeringen. Utredningen föreslår att verksamheten vid de 
tre myndigheterna Militärhögskolan, Försvarets förvaltningshögskola 
och Försvarshögskolan den l juli 1994 läggs samman och bildar en ny 
myndighet utanför Försvarsmakten men inom Försvarsdepartementets 
ansvarsområde. Den sålunda bildade högskolan bör vidare, enligt 
utredningen, ges väsentlig forskningsanknytning. 

Remiss instanserna 

Organisation, rrull och stlillning 

Huvuddelen av remissinstanserna ansluter sig mer eller mindre uttalat 
till betänkandets förslag. 

Från förslaget avviker två instanser, nämligen Försvarsmaktens 
organisationsmyndighet och Försvarshögskolan. Dessa förordar i stället 
att Militärhögskolan och Försvarets förvaltningshögskola - med viss 
forskningsanknytning - samlas i en högskola inom Försvarsmakten, 
medan Försvarshögskolan kvarligger utanför. Skälet härtill anges vara 

de båda förstnämnda skolornas nära knytning till Försvarsmakten, 
medan Försvarshögskolan är en totalförsvarsresurs. 

Civila myndigheter förordar en ställning för den nya högskolan som 
egen myndighet för att underlätta kontakterna med universitet och 
högskolor i övrigt. 

Militärhögskolan och Försvarets förvaltningshögskola har samma 
uppfattning. 

Överstyrelsen för civil beredskap anser med flera andra myndigheter 
med verksamhet inom totalförsvarets civila del att Försvarshögskolan 
bör ges "en egen identitet och särställning" inom den föreslagna 
organisationen. 

Militärhögskolan och Försvarets förvaltningshögskola anser att 
målfonnuleringen i betänkandet är otillräcklig. 

Prop. 1993/94:100 
Bilaga 5 

34 



Flera remissinstanser anser att betänkandet behöver fördjupas vad Prop. 1993/94:100 
avser avsnitten Bilaga 5 

* ledning 
* organisation 
* forskningsanknytning. 

Ett stort antal remissinstanser påpekar att betänkandets förslag till 
organisation är hierarkiskt och byråkratiskt, och att en struktur mer lik 
den vid civila universitet och högskolor bör eftersträvas. 

Forskningsanknytning 

Behovet av knytning mellan forskning och utbildning påtalas av flertalet 
instanser. 

Enligt Försvarsmaktens organisationsmyndighets uppfattning bör 
vissa delar av nuvarande Försvarets forskningsanstalt ingå i högskolan. 

Lokalisering 

I betänkandet föreslås att den nya högskolan lokaliseras till Stockholm 
och Östersund. Frågan har behandlats av flera remissinstanser. 
Huvuddelen av rernissinstansema anser att tyngdpunkten i skolans 
verksamhet bör förläggas till Stockholm. Däremot finns olika 
uppfattningar beträffande vilken verksamhet som bör förläggas till 
Östersund respektive Karlstad. 

Skälen till regeringens förslag 

Organisation, mål och ställning 

Enligt regeringens uppfattning måste det beaktas, att det finns en 
principiell skillnad i inriktningen mellan å ena sidan Militärhögskolan 
och Försvarets förvaltningshögskola, som i huvudsak tillgodoser 
Försvarsmaktens utbildningsbehov, och å andra sidan Försvars
högskolan, som tillgodoser vissa utbildningsbehov för totalförsvaret i 
sin helhet. Behovet av samverkan mellan Försvarshögskolan och de 
andra skolorna i vissa delar av forskning och utbildning kan tillgodoses 
utan att Försvarshögskolans organisatoriska ställning förändras. 
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Övervägande skäl talar således för att Försvarshögskolan bibehålls 
som en gemensam totalförsvarsresurs med självständig ställning. I 
enlighet med betänkandets förslag bör åtgärder vidtas för att ytterligare 
stärka skolans ställning som kompetensuppbyggare vad gäller den mest 
kvalificerade totaltörsvarsutbildningen. 

Vad gäller de nuvarande skolorna Militärhögskolan och Försvarets 
förvaltningshögskola bör deras verksamhet läggas samman i en ny 
högskola. Övervägande skäl talar enligt regeringens uppfattning för att 
denna ges en ställning som självständig myndighet, och att 
Försvarsmaktens inflytande får säkerställas på annat sätt. 

Regeringens uppfattning är således att Militärhögskolan och 
Försvarets förvaltningshögskola bör läggas ned den 30 juni 1994 och att 
det den l juli 1994 bör inrättas en högskola omfattande de nuvarande 
skolorna Militärhögskolan och Försvarets förvaltningshögskola. Denna 
högskola bör ges forskningsanknytning genom att vissa resurser från 
Försvarets forskningsanstalt överförs till skolan. 

Skolans namn bör vara Militärhögskolan. 

Militärhögskolans huvuduppgift blir att genom utbildning och 
forskning stödja Försvarsmaktens personella kompetensuppbyggnad av 
såväl militär som civil personal. 

Militärhögskolans resurser bör även kunna utnyttjas för motsvarande 
ändamål för myndigheter med anknytning till totalförsvaret och för 
samhället i övrigt. 

Militärhögskolan bör bland annat organiseras med institutioner och 
enheter för kursverksamhet. Det ankommer på regeringen att närmare 
reglera skolans organisation och verksamhetsfonner. 

Lokalisering 

Ledning, centraladministration och huvuddelen av skolans verksamhet 
bör enligt regeringens uppfattning lokaliseras till Stockholm. 
Omfattningen av verksamheten i Östersund och Karlstad bör prövas i 
särskild ordning. 

Genomförande 

Den vidare utfonnningen av den nya myndigheten Militärhögskolan bör 
uppdras åt en organisationskommitte, som enligt regeringens närmare 
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direktiv utformar verksamhetsformer och organisation. I 
organisationskommittens uppgifter bör ingå att lämna förslag till vilka 
resurser ur Försvarets forskningsanstalt som bör överföras till den nya 
högskolan. Regeringen avser återkomma till riksdagen i denna del. 
Organisationskommitten bör vidare lämna förslag till principer för 
vidare samverkan med civila universitet och högskolor. 

2.7 Traditionsfrågor 

Regeringens förslag: 

Lagen (l 982:269) om Sveriges flagga ändras så att inte bara den 
nya myndigheten Försvarsmakten utan också andra myndigheter 
med militär verksamhet tar använda örlogsflagga. 

I samband med att den nya myndigheten Försvarsmakten organiseras 
är det väsentligt att tidigare traditioner beaktas. 

Av denna anledning har till exempel de traditionella 
regementsbenämningarna inom armen bibehållits och knutits till 
försvarsområdena. Detta återknyter till det ursprungliga 
regementsbegreppet, där regementet var en samlande symbol för 
landskapets eller länets mobilisering och försvarsansträngning. 

Annens kaderorganiserade brigader ges namn som anknyter till äldre 
traditioner och till förankring i respektive bygd. De kaderorganiserade 
enheterna inom artilleriet bibehåller sina traditionella regementsnamn. 

För specialtruppslagen återinförs begreppet kår på utbildnings
förbanden, och ersätter därvid de tidigare använda begreppen regemente 
och bataljon. 

Inom marinen benämns flottans enheter enligt tidigare pnnc1per. 
Marinkommando- och marindistriktsbegreppen bibehålls, och för vissa 
av de kaderorganiserade kustförsvarsförbanden införs begrepp som klart 
utvisar den integrerade funktionen: marinbrigad och maringrupp; för 
övriga bibehålls begreppet kustartilleribrigad. 

De traditionella regementsbenämningarna inom kustartilleriet 
bibehålls och knyts till respektive brigad. 

Flygvapnets flottilj- och skolorganisation bibehåller princip sina 
tidigare namn. 
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Enligt lagen (1982:269) om Sveriges flagga används inom 
försvarsmakten den tretungade flaggan som örlogsflagga. 
Försvarsmakten är i dag uppdelad i ett stort antal myndigheter, vilka 
ingår i huvudprogrammen 1-5. Den nya myndigheten Försvarsmakten 
kommer att bildas den l juli 1994. Vissa av de myndigheter som i dag 
ingår i huvudprogram 5 skall i fortsättningen vara självständiga 
myndigheter direkt under regeringen. Dessa myndigheter kommer att ha 
till uppgift att i olika hänseenden stödja Försvarsmakten. Såsom 
exempel på myndigheter som i dag ingår i försvarsmakten men som 
fr.o.m. den 1 juli 1994 kommer att ligga utanför denna kan nämnas 
Militärhögskolan, Värnpli.ktsverket och Försvarets materielverk. 

Vissa Försvarsmakten närstående myndigheter som bedriver militär 
verksamhet bör även i fortsättningen använda örlogsflagga. I 4 § lagen 
om Sveriges flagga bör därför en ändring göras av innebörd att den 
tretungade flaggan i fortsättningen skall användas som örlogsftagga av 
Försvarsmakten och av vissa myndigheter med tydlig anknytning till 
Försvarsmakten. I lagen bör rätten att använda örlogsftagga begränsas 
till - förutom Försvarsmakten - myndigheter som bedriver militär 
verksamhet. För att undvika en uppräkning av myndigheter i lagen bör 
det däremot överlämnas till regeringen att bestämma vilka dessa 
myndigheter skall vara. 

Förslag till lag om ändring 
protokollet som bilaga 5 .1. 

ifrågavarande lag bör fogas till 

2.8 Utnyttjande av totalförsvarets resurser för civila 
ändamål m.m. 

Riksdagen (bet. 1991/92:FöU12 mom. 129, rskr. 1991/92:337) har som 
sin mening gett regeringen till känna vad utskottet har anfört om en 
särskild utredning om utnyttjande av totalförsvarets resurser för civila 
ändamål m. m. 

De frågor som den särskilda utredningen avses behandla hör till dem 
som bör belysas inför nästa totalförsvarsbeslut. Regeringen kommer att 
inom kort besluta om anvisningar till berörda myndigheter om fortsatta 
förberedelser inför nästa totalförsvarsbeslut. Därvid klarläggs 
rollfördelningen vad gäller förberedelsearbetet, och förutsättningar 
skapas för att närmare precisera uppgiften för den särskilda 
utredningen. 

Regeringen avser att under våren 1994 besluta om direktiv för 
utredningen. 
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Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
I. antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1982:269) 

om Sveriges flagga (avsnitt 2.7), 

2. godkänner förslaget om förändrad finansieringsfonn av de 
frivilliga försvarsorganisationernas verksamhet (avsnitt 2.2), 

3. godkänner förslaget om att Delegationen för icke-militärt 
motstånd läggs ned den 30 juni 1994 och vad som i övrigt har 
angetts i anslutning härtill (avsnitt 2.3), 

4. godkänner förslaget om att lägga ned Militärhögskolan och 
Försvarets förvaltningshögskola och att inrätta den nya 
myndigheten Militärhögskolan den l juli 1994 (avsnitt 2.6). 
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3 Försvarsmakten m. m. 

3.1 Försvarsmakten 

En av gnmdprinciperna för utvecklingen av styrningen av 
Försvarsmakten har varit att, så långt möjligt, tillämpa sanuna 
styrprinciper som för statsförvaltningen i övrigt. Riksdagen och 
regeringen styr genom att besluta övergripande mål och verksamhetsmål 
för myndigheternas verksamhet samt tilldela resurser för verksamhetens 
genomförande. Myndigheterna, å sin sida, skall återrapportera 
verksamhetens resultat i en, många gånger, mer detaljerad struktur. 
Detta synsätt på tillämpningen av mål- och resultatstyrning präglar 
följande avsnitt, Försvarsmakten. Regeringen redovisar i budget
propositioner avsnittet om Försvarsmakten enligt följande struktur. 

Övergripande redovisning 

Läget inom Försvarsmakten (övergripande mål, verksamhetsmål 
operativa termer) 

- recit från anslagsframställning och årsredovsining, 
- regeringens bedömning av resultatet samt eventuella förslag till 

korrigeringar av målen. 

Programvis redovisning 

* Operativa lednings- och underhållsferband 

Recit: Viktigare delar av årsredovisningen inklusive nu gällande 
verksamhetsmål samt Försvarsmaktens uppdragsförslag. 

Resultatbedömning: Regeringens bedömning av resultatet och 
effektiviteten i verksamheten. 

Slutsatser: Verksamhetsrnål inför kommande budgetår, prioriteringar, 
motiv och beräknat resursbehov för programmet inklusive större 
materielobjekt. 

* Fördelnings.förband osv. 
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Medelsberäkning Prop. 1993/94: 100 
Bilaga 5 

- utfallsprognos lor anslaget föregående budgetår, 
- anslagsutveckling för anslaget innevarande budgetår, 
- anslagsbehov för kommande budgetår (tabell med programmen 

summerade till anslaget). 

Beställningsbemyndiganden 

- nya bemyndiganden (regeringsobjekt, övriga större objekt, övrigt), 
- bemyndigandeskuldens utveckling. 

Övriga frågor 

Avsnittet kommer att innehålla de vid propositionstillfället aktuella 
frågorna, exempelvis 
- JAS-39 projektet 
- personal 
- försvarsindustri 

Förslag till riksdagsbeslut 

- eventuella korrigeringar av målen, 
- eventuelJa programvisa förändringar av verksamheten, 
- anslaget för kommande budgetår, 
- nya bemyndiganden, 
- eventuella riksdagsbeslut med anledning av redovisade övriga frågor. 

I föreliggande proposition har dock inte denna struktur följts helt. 
Detta beror på att föregående års verksamhet genomfördes, och 
nuvarande års verksamhet genomförs, i nu gällande myndighetsstruktur. 
Det har inte varit praktiskt möjligt att helt konvertera detta till den 
programstruktur som skall gälla för Försvarsmakten. Regeringen har 
dock vinnlagt sig om att återrapportera verksamhetens resultat och 
nuvarande läge på ett tydligt sätt. Regeringen bedömer att 1992 års 
försvarsbeslut kan ligga fast varför en förändrad verksamhetsinriktning 
bara föreslås för ett program, programmet Flygvapnets lednings- och 
underhållsförband. I övrigt bör tidigare riksdagsbeslut ligga fast. 
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A l. Försvarsmakten 

t 992/93 Utgift 
1993/94 Anslag2> 
1994/95 Förslag 

34 377 007 6501> 
35 466 878 ooo•JJ> 
36 437 839 000 

1
' Se llI Medelsberäkning 

Z) Omfattar anslagen 
Bl. Anneförband: Ledning och förbandsverksamhet, 
82. Anneförband: Anskaffning av materiel, 
83. Anneförband: Anskaffning av anläggningar, 
Cl. Marinförband: Ledning och förbandsverksamhet, 
C2. Marinförband: Anskaffning av materiel, 
C3. Marinförband: Anskaffning av anläggningar, 
Dl. Flygvapenförband: Ledning och förbandsverksamhet, 
D2. Flygvapenförband: Anskaffning av materiel, 
D3. Flygvapenförband: Anskaffning av anläggningar, 
D4. Flygvapenförband: JAS-systemet, betalningsförskjutningar (avser 

1992/93), 
El. Operativ ledning m. m.: Ledning och förbandsverksamhet, 
E2. Operativ ledning m.m.: Anskaffning av materiel, 
E3. Operativ ledning m.m.: Anskaffning av anläggningar, 
E4. Operativ ledning m.m.: Forskning och utveckling, 
Fl. Försvarets sjukvårdsstyrelse. 
F3. Försvarets materielverk 
31 Omfattar även delar av anslagen F 7. Frivilliga försvarsorganisationer 

inom den militära delen av totalförsvaret m.m., K 2. Gemensam 
försvarsforskning och K 13. Vissa nämnder m.m. inom 
Försvarsdepartementets område. 

Myndigheten Försvarsmakten kommer att inrättas den 1 juli 1994 och 
skall då omfatta den verksamhet som för närvarande bedrivs vid de 
myndigheter som hör till huvudprogrammen 1-4 - Anneförband, 
Marinförband, Flygvapenförband och Operativ ledning m.m. - samt 
vissa verksamheter vid myndigheter inom huvudprogram 5 -
Gemensamma myndigheter. Av de myndigheter, som ingår i 
huvudprogram 5 och vars verksamhet kommer att ingå i 
Försvarsmakten, läggs Försvarets sjukvårdsstyrelse ned den 30 juni 
1994. Samtidigt föreslås Försvarets materielverk bli avgiftsfinansierat 
varför anslagsmedel överförs huvudsakligen till Försvarsmakten. 
Huvudprogrammen som begrepp upphör den 30 juni 1994. Medel har 
även tillförts detta anslag för nuvarande Militärledningens rådgivande 
nämnd och Försvarets personalvårdsnämnd. 

Det övergripande målet för Försvarsmakten är att försvara landet mot 
väpnade angrepp utifrån. Försvarsmakten skall ha sådan beredskap att 
den tidigt kan möta sådana angrepp. I fred skall Försvarsmakten inrikta 
verksamheten på att bygga upp krigsförband och att förbereda 
förbandens användning för landets försvar. Försvarsmakten skall i fred 
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också ha förmåga att upptäcka och avvisa kränkningar av svenskt 
territorium. 

I Övergripande redovisning 

1.1 Myndigheterna 

Årsredovisningar 

Chefen för armen, Chefen för marinen, Chefen för flygvapnet och 
Överbefälhavaren, såvitt avser huvudprogrammet Operativ ledning 
m.m., har lämnat årsredovisningar för respektive myndighet för 
budgetåret 1992/93 till regeringen. Dessa årsredovisningar omfattar 
resultatredovisningar för ~ verksamheten samt resultat- och 
balansräkningar, finansieringsanalyser och . anslagsredovisningar för 
samtliga anslag utom för anslagen för anskaffning av materiel samt 
forskning och utveckling. För dessa anslag lämnar Försvarets 
materielverk resultat- och balansräkningar, finansieringsanalyser och 
anslagsredovisningar. I det följande kommer samtliga lämnade 
årsredovisningsuppgifter att redovisas samlat. Dessutom redovisas här 
årsredovisningen från Försvarets sjukvårdsstyrelse. 

Chefen för armen anmäler i sin årsredovisning att verksamheten har 
genomförts enligt givna uppdrag och att den pågående 
omstruktureringen av armen i allt väsentligt följer uppgjorda planer. 
Krigsförbandsvärderingen visar en viss nedgång i krigsdugligheten 
jämfört med föregående år. Repetitionsutbildningen har ökat jämfört 
med föregående år men i något mindre omfattning än planerat. 

På personalsidan har behovet att anpassa armens personalstruktur till 
framtida krigsorganisationsbehov inneburit att ett stort antal 
yrkesofficerare och civilanställda avvecklats under året. För att höja den 
personella kvaliteten har arbetet med bl.a. det s.k. projektet armeofficer 
2000 påbörjats. 

Armens materiella kvalitetshöjning genomförs planenligt. Leveranser 
av stridsfordon 90 har inletts. 

Inom fördelningsförbanden vidmakthålls bl.a. sex fördelningsstaber. 
Luftvärnsförbandens mörkerförmåga och fördelningsstabemas 
ledningsförmåga har förbättrats. Utvecklingsarbetet av artilleri
lokaliseringsradar, ARTHUR, och måldetekterande artillerigranat, 
BONUS, fortsätter. Under året beslutades att luftvärnsrobotsystem 23, 
BAMSE, skall utvecklas. 
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Inom högre regionala lednings- och underhållsförband har fem 
sjuktransporthelikoptrar beställts under året. Dessa skall utnyttjas även 
för sjuktransporter i fred. 

Inom hemvärnsförbanden är det långsiktiga resultatkravet att 
personalstyrkan successivt skall byggas upp och vid sekelskiftet omfatta 
125 000 man. På grund av att avgångarna varit större än rekryteringen 
har hemvärnets krigsorganisation minskat med ca 3 000 personer och 
uppgår nu till ca 90 000. Härtill kommer ca 14 000 extra 
hemvärnsmän. 

Byggnadsverksamheten har i huvudsak genomförts utom där 
investeringar med anledning av omstrukturering enligt 1992 års 
försvarsbeslut inte har behövt genomföras så tidigt som ursprungligen 
var planerat. Härutöver medförde neddragningar i samband med 1992 
års stabiliseringsproposition förseningar och senareläggning av flera 
planerade byggstarter. 

Under året har verksamhet syftande till internationella insatser 
genomförts i ökad omfattning. 

Anslagssparandet på anslaget B 1. Ledning och förbandsverksamhet 
var 57 miljoner kr. Anslagssparandet på anslaget B 2. Materiel
anskaffning var 124 miljoner kr. På anslaget B 3. Anskaffning av 
anläggningar finns en utgående reservation om 172 miljoner kr. 

Riksrevisionsverket anger 
redovisningen är rättvisande. 

sin revisionsberättelse att års-

Chefen för marinen anmäler att marinen inte fullt upp nått de mål 
som angetts i regleringsbrevet för budgetåret 1992/93 trots att tilldelade 
ekonomiska resurser sammantaget har överskridits. Orsaken till detta är 
enligt Chefens för marinen uppfattning att de ekonomiska resurser som 
har avdelats till huvudprogram 2, Marinförband beräknats för lågt. 

Bland de avvikelser från ställda krav som Chefen för marinen 
redovisar kan följande nämnas. 

Krigsförbandsutbildningen för helikopterförbanden har inte kunnat 
genomföras som planerat på grund av deltagande 1 flera 
ubåtsskyddsinsatser än beräknat samt omfattande medverkan 
skogsbrandbekämpning. Omfattande beredskapsinsatser i kombination 
med av Överbefälhavaren beordrad ubåtsskyddsverksamhet har inverkat 
menligt på utbildningen i ubåtsförbandens huvuduppgifter. Inom de 
områdesbundna kustförsvarsförbanden har såväl grund- och repetitions
ulbildning som materiel- och fastighetsunderhåll genomförts på en lägre 
nivå än vad som fordras för att innehålla operativa krav. Tolv . 
spärrbataljoner har vidmakthållits men på en lägre krigsduglighetsnivå 
än vad ställda krav anger. 
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På anslaget C 1. Marinförband: Ledning och förbandsverksamhet har 
anslagskrediten utnyttjats med 190,9 miljoner kr. På anslaget C 2. 
Marinförband: Anskaffning av materiel har hela anslagskrediten om 
51, 7 miljoner kr utnyttjats och därutöver har ett överskridande skett om 
176,8 miljoner kr. På anslaget C 3. Marinförband: Anskaffning av 
anläggningar finns en utgående reservation på 20,7 miljoner kr. 

Riksrevisionsverket anger 
redovisningen är rättvisande. 

sin revisionsberättelse att års-

Däremot har Riksrevisionsverket riktat invändning mot den av 
Försvarets materielverk lämnade redovisningen såvitt avser anslaget 
C 2. Marinförband: Anskaffning av materiel. Marinens ekonomiska 
problem kommenteras under avsnittet V.11. Särskilda åtgärder rörande 
marin förband. 

Chefen för flygvapnet anmäler i sin årsredovisning att verksamheten 
har genomförts enligt givna uppdrag och att den pågående 
omstruktureringen i allt väsentligt följer uppgjorda planer. Överlag 
bedöms krigsförbandens förmåga vara god. Förberedelser har vidtagits 
för att den 1 juli 1993 kunna omorganisera de fyra 
luftförsvarssektorförbanden till tre ftygkommandoförband. 
Repetitionsutbildningen har ökat jämfört med föregående år och har gett 
goda resultat. På personalsidan har läget förbättrats. Antalet 
yrkesofficerare har ökat. Antalet civilanställda har minskat till följd av 
rationaliseringar och den pågående nedläggningen av Bråvalla 
ftygftottilj. Materielunderhållet visar efter ett antal år med stigande 
kostnader nu en viss kostnadsminskning. Materielanskaffningen har i 
huvudsak genomförts enligt plan och de beslut regeringen fattat 
beträffande vissa objekt. Byggnadsverksamheten har genomförts i något 
reducerad omfattning jämfört med de givna uppdragen. 

I fråga om enskilda förband redovisar Chefen för flygvapnet 
härutöver bl.a. följande. Avvecklingen av den optiska luftbevakningen 
har inletts. Personalläget inom bas- och verkstadsförbanden har 
förbättrats. Planeringen för att införa JAS-39 i krigsorganisationen 
fortsätter. I krigsorganisationen finns nu inte längre reservofficerare 
kvar som ftygförare inom 35- och 37-systemen. Bemanningsläget inom 
transportftygförbanden förbättras långsamt. 

Anslagssparandet på anslaget D I . Ledning och förbandsverksamhet 
var 14, l miljoner kr. På anslaget D 2. Materielanskaffning har 
anslagskrediten utnyttjats med 94,2 miljoner kr. På anslaget D 3. 
Anskaffning av anläggningar finns en utgående reservation på 38,7 
miljoner kr. Anslaget D 4. Flygvapenförband: JAS-systemet, 
betalningsförskjutningar (I 000 kronors anslag) har inte utnyttjats under 
budgetåret 1992/93 och är från och med budgetåret 1993/94 inte längre 
upptaget på statsbudgeten. 
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Riksrevisionsverket anger 
redovisningen är rättvisande. 

sin revisionsberättelse att års- Prop. 1993/94: 100 
Bilaga 5 

Överbefälhavaren anger att verksamheten inom huvudprogrammet 
Operativ ledning m.m. i huvudsak har genomförts enligt givna uppdrag 
och att de av regeringen angivna resultatmålen och resultatkraven har 
uppnåtts. Insats- och incidentberedskapen har upprätthållts enligt ställda 
krav. 

Inom telekrigföringsområdet samt inom områdena för 
informationsteknologi och krigsspelscentrum föreligger dock stora 
förseningar. Den planerade kraftiga ambitionsökningen har inte kunnat 
genomföras, bland annat beroende på att beredningskapaciteten varit 
otillräcklig. 

Anslagssparandet på anslaget E 1. Ledning och förbandsverksamhet 
var 14,8 miljoner kr. Anslagssparandet på anslaget E 2. Anskaffning av 
materiel var 17 ,4 miljoner kr. På anslaget E 3. Anskaffning av 
anläggningar finns en utgående reservation på 2,8 miljoner kr. 
Anslagssparandet på anslaget E 4. Forskning och utveckling var 106,6 
miljoner kr. 

Riksrevisionsverket anger 
redovisningen är rättvisande. 

sin revisionsberättelse att års-

Försvarets sjukvårdsstyrelses årsredovisning innehåller en 
resultatredovisning för anslaget F 1. Försvarets sjukvårdsstyrelse. 
Sjukvårdsstyrelsen anmäler att verksamheten i allt väsentligt har 
bedrivits enligt plan. 

Stora arbetsinsatser har under budgetåret 1992/93 lagts ned på 
rekrytering av hälso- och sjukvårdspersonal till fältsjukhuset i Somalia 
och till sjukvårdstjänsten i den svenska bataljonen i Bosnien. 

Anslagssparandet på anslaget F 1. Försvarets sjukvårdsstyrelse var 
3 ,2 miljoner kr. 

Riksrevisionsverket anger 
redovisningen är rättvisande. 

sin revisionsberättelse att års-
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1.2 Regeringens överväganden 

Sammanfattnin~ 

Övergripande mål: 

Det av riksdagen år 1992 fattade femåriga försvarsbeslutet skall i 
allt väsentligt fullföljas. De korrigeringar som föranleds av 
riksdagens beslut i anledning av 1992 års stabiliseringsproposition 
och den ytterligare ramreduktion om 50 miljoner kr som föreslås 
i besparingssyfte för den militära delen av totalförsvaret påverkar 
inte inriktningen av 1992 års försvarsbeslut. 

Gällande verksamhetsmål för försvarsbeslutsperioden 1992 - 1997 

Armeforband 

Inom fördelningsförbanden skall bl.a. fyra fördelningshaubitsbataljoner 
15,5 F avvecklas. I övrigt skall i huvudsak organisationen bibehållas. 
Fördelningsförbandens förmåga skall förbättras inom ett antal funktioner 
bl.a. ledning i främst telestörd miljö samt eldkraft vad avser både 
indirekt och direkt pansarvärnseld. 

Inom territorialförsvarsförbanden skall bl.a. omorganisationen 
fortsätta, vilket i huvudsak innebär att territorialförsvaret reduceras till 
en volym som kan erhållas genom avkasming från fältförbanden. 
Territorialförsvaret skall omfatta omkring 165 000 man. 
Territorialförsvarsförbandens förmåga skall förbättras inom ett antal 
funktioner bl.a. eldkraften vad avser direkt pansarvärnseld. 

Vidare skall omorganisation och utveckling av hemvärnet fortsätta, 
vilket innebär att hemvärnet omkring sekelskiftet utökas till ca 125 000 
man. Hemvärnsförbandens eldkraft skall förbättras bl.a. vad avser strid 
mot marktrupp och direkt pansarvärnseld. Armens brigader skall 
utvecklas och moderniseras genom att deras skydd, rörlighet och 
mörkerstridsförmåga förbättras. Detta innebär bl.a. att sex infanteri
brigader skall organiseras så att bl.a. fyra skyttebataljoner kommer att 
ingå i varje brigad. 

Omorganisation av norrlandsbrigadema skall fortsätta, viket innebär 
att fyra norrlandsbrigader bibehålls och en omorganiseras till 
mekaniserad brigad Övre Norrland. Omorganisation av pansar
brigaderna skall fortsätta, viket innebär att två pansarbrigader bibehålls 
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och två omorganiseras till mekaniserade brigader. Omorganisation och 
utveckling av mekaniserade brigader skall fortsätta, vilket innebär att 
totalt fyra mekaniserade brigader organiseras. Samtliga brigader skall 
ges högre kvalitet både personellt och materiellt. Bl.a. skall eldkraften 
vad avser både indirekt och direkt pansarvärnseld förbättras. 

Marinferband 

Ledningsorganisationens omstrukturering skall fullföljas. 

Helikopterorganisationen i marinen skall vidmakthållas. 

Ytstridförbanden skall organiseras i tre ytstridflottiljer. Fyra 
kustkorvetter av typ Göteborg skall krigsorganiseras. Tolv robotbåtar av 
typ Norrköping skall vidmakthållas, varvid sex robotbåtar skall ges 
livstidsförlängning. Åtta patrullbåtar av typ Hugin skall modifieras och 
livstidsförlängas medan fyra skall vidmakthållas med nuvarande 
uppgifter. Resterande fyra patrullbåtar skall utgå ur organisationen 
senast den 30 juni 1994. Utvecklingen av ett nytt ytstridsfartyg skall 
fortsätta. Prov och försök med testrigg Smyge skall fortsätta som ett led 
i detta utvecklingsarbete. Beslut om seriebeställning fattas tidigast under 
budgetåret 1994/95 under förutsättning att planeringen för marinen visar 
att ekonomiskt utrymme finns för detta ändamål. 

Tolv ubåtar skall vidmakthållas. Tre ubåtar av typ Sjöonnen skall 
successivt ersättas före år 2000 av ubåt typ Gotland, som förses med 
tillsatsmaskineri TILLMA. Studier och projektering av ubåt 2000 skall 
fortsätta. 

Minkrigsförbanden skall vidmakthållas. Tre minkrigsavdelningar skall 
organiseras. Anskaffning av fartyg av typ YSB skall påbörjas. 
Minsvepare av typ Arkö skall utgå. Ett stamminfartyg skall utgå senast 
den 30 juni 1994. 

Utveckling och anskaffning av undervattensvapen skall fullföljas. 

Områdesförsvaret i marinen skall även fortsättningsvis samordnas 
inom kustartilleribrigader i främst Stockholms, Blekinge och Göteborgs 
skärgårdar samt på Gotland. En brigadledning skall ges rörlighet. 

Tolv av de nuvarande 19 spärrbataljonerna skall bibehållas inom 
prioriterade områden och anpassas till en framtida krigsmiljö. Övriga 
bataljoner skall utgå ur krigsorganisationen med beaktande av att gjorda 
investeringar skall tillvaratas på bästa sätt så länge de är 
kostnadseffektiva. 
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Studier och projektering av förband för ersättning av bl.a. äldre rasta Prop. 1993/94:100 
kustartilleriförband inom de prioriterade områdena skall genomföras. Bilaga 5 
Främst skall rörliga alternativ prövas. 

Organiserandet av de sex amfibiebataljonerna skall fortsätta. Tre av 
amfibiebataljonerna skall före den 1 juli 1997 utrustas med båtmateriel 
så att full taktisk och operativ rörlighet uppnås. 

Flygvapenforband 

Omsättningen av stridsledningscentralerna till StriC 90 skall fullföljas. 
Radiosystemet RAS 90 skall anskaffas i en utformning anpassad till en 
framtida krigsmiljö. flygburen spaningsradar skall anskaffas med 
inriktningen att två grupper om vardera två till tre radarsystem skall 
vara organiserade vid sekelskiftet. Det nuvarande systemet med optisk 
luftbevakning skall vara avvecklat senast den 30 juni 1994. 

Planeringen för att införa JAS 39 i krigsorganisationen skall fortsätta. 
Senast den 30 juni 1997 skall två JAS 39-divisioner vara operativa. 
Studier och utveckling av spaningskapsel skall fortsätta. Anskaffningen 
av bombkapsel skall fullföljas. Utveckling och anskaffning av motmedel 
för JAS 39 skall fortsätta. 

Anskaffningen av motmedel för JA 37 skall fullföljas liksom 
bombkapselanskaffningen. Övningsverksamheten vid krigsbaser skall 
utökas. Två JA 37 divisioner skall organiseras vid Blekinge tlygtlottilj 
(F 17). Sex flygdivisioner S, AJ/S och AJS 37 skall organiseras. 

Transportflygförbandens utbildning och övning i krigsuppgiften skall 
genomföras i enlighet med uppgjord plan. Ersättningstlygplan för 
signalspaningsförbanden skall vara anskaffade senast den 30 juni 1997. 
Ett signalspaningsförband skall vara operativt med nytt flygplan senast 
den 30 juni 1996. 

Verksamheten vid basbataljonerna skall organiseras så att eventuella 
brister inte påverkar flygstridskrafternas samlade möjligheter att fullgöra 
sina uppgifter. Antalet basbataljoner skall reduceras till 24. Senast den 
30 juni 1997 skall ytterligare en Bas 90 ha färdigställts. Utvecklingen 
och förbättringen av olika stödsystem inom lednings- och sambands
förbanden skall fortsätta. 
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Operativ ledning m.m. 

Ett högkvarter skall organiseras i den nya myndigheten Försvarsmakten, 
som kommer att inrättas den 1 juli 1994. Högkvarterets framtida 
krigsorganisation skall förberedas. Den centrala ledningens krigs
organisation skall minskas. Uppbyggnaden av en rörlig milo
förstärkningsstab skall slutföras. Det materiella innehållet vid stabs
platsema skall vidmakthållas och efterhand anpassas till den tekniska 
utvecklingen. Överbefälhavarens operativa planer skall omsättas till 
operativa planer för respektive militärområde. 

Underhållsorganisationen skall vidareutvecklas för att med ökad 
överensstämmelse mellan ledningsansvar i krig och fred säkerställa ett 
tidigt understöd. Ett underhållsregemente skall organiseras i vart och ett 
av de nybildade militärområdena senast den 1 juli 1994. 

Insats- och incidentberedskapen skall upprätthållas. 

Resultatbedömning av verksamheten budgetåret 1992/93 

För huvudprogrammet Anneförband konstatererar regeringen att 
verksamheten under budgetåret 1992/93 i allt väsentligt har bedrivits 
enligt plan och dänned mot de mål som har ställts upp i 
regleringsbrevet. 

En analys av genomförda krigsförbandsvärderingar visar en viss ned
gång i krigsdugligheten jämfört med föregående år. 

Anbefalld insatsberedskap har upprätthållits. 

Regeringen bedömer att verksamheten under budgetåret 1993/94 
kommer att kunna genomföras med givna uppdrag. 

För huvudprogrammet Marinförband konstaterar regeringen att vissa 
förband under budgetåret 1992/93 inte helt nått upp till de krav som 
regeringen har ställt. Beredskap har upprätthållits enligt ställda krav. 
Marinens anslag har överskridits med cirka 400 miljoner kr. Även för 
budgetåret 1993/94 tydde prognoser på att de samlade anslagen skulle 
komma att överskridas. Detta förhållande var inte acceptabelt. 
Regeringen redovisar under avsnittet V. l l Särskilda frågor rörande 
marinförband vilka åtgärder som regeringen har vidtagit och kommer 
att vidta med anledning av marinens ekonomiska problem. 

För huvudprogrammet Flygvapenförband konstaterar regeringen att 
verksamheten under budgetåret 1992/93 i allt väsentligt har genomförts 
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i enlighet med vad som har angetts i regleringsbrevet. Förbanden har en 
god förmåga att lösa sina uppgifter. 

Anbefalld insats- och incidentberedskap har upprätthållits. 

Regeringen bedömer att verksamheten under budgetåret 1993/94 
kommer att kunna genomföras i enlighet med givna uppdrag. 

För huvudprogrammet Operativ ledning m.m. konstaterar regeringen 
att verksamheten under budgetåret 1992/93 i allt väsentligt har 
genomförts i enlighet med vad som har angetts i regleringsbrevet. 

Regeringen bedömer att verksamheten under budgetåret 1993/94 
kommer att kunna genomföras i enlighet med givna uppdrag. 

Försvarets sjukvårdsstyrelse upphör som myndighet den 30 juni 
1994. En sjukvårdsfunktion skall finnas i Försvarsmaktens högkvarter 
och tillsynen över efterlevnaden av lagar och andra författningar 
avseende hälso- och sjukvård m.m. utövas av generalläkaren som i detta 
avseende inte skall vara underställd Försvarsmaktens chef. Försvarets 
sjukvårdscentrum bildas den l juli 1994 inom Försvarsmakten och 
avsikten är för närvarande att lokalisering skall ske till landstingets 
vårdlokal Sätter i Karlstadsområdet. 

Slutsatser 

Regeringen bedömer försvarsmaktens förmåga att i nuläget motstå ett 
strategiskt överfall som godtagbar. I denna bedömning har då hänsyn 
tagits även till den bedömda förmågan i nuläget hos presumtiva 
angripare. Försvarsmaktens förmåga bedöms kunna bibehållas även vid 
en ogynnsam omvärldsutveckling under de närmaste åren, förutsatt att 
produktion och materiell förnyelse i enlighet med 1992 års förvarsbeslut 
fullföljs. En viss osäkerhet föreligger dock, främst beträffande de 
marina förbandens förmåga, där kraven av ekonomiska skäl medgetts 
sänkas temporärt. 

Sammantaget anser regeringen att de riktlinjer som lades fast i 1992 
års försvarsbeslut och i riksdagens beslut i anledning av 1992 års 
stabiliseringsproposition i huvudsak alltjämt kan gälla. 
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Il 

II.1 

Programvis redovisning av verksamhetsmål för 
budgetåret 1994/95 

Operativa lednings- och underhållsförband 

Il.1.1 Försvarsmaktens organisationsmyndighet 

Uppdragsförslag. m.m. 

Försvarsmaktens organisationsmyndighet föreslår i huvudsak följande. 

* 

* 

* 

De operativa lednings- och underhållsförbanden vidmakthålls. 
Härvid anpassas miloverkstadsorganisationen till a r m e n s 
omstrukturering. U nderhållsförbandens hanteringskapacitet 
reduceras, 

Stabsarbetsmetoder och hjälpmedel liksom den operativa 
ledningsfönnågan utvecklas, 

Insats- och incidentberedskap upprätthålls. 

Försvarsmaktens organisationsmyndighet föreslår att för programmet 
för budgetåret 1994/95 får disponeras l 593 miljoner kr. 

11.1.2 Regeringens överväganden 

Verksamheten inom den operativa ledningsfunktionen har präglats av 
förberedelser för den omorganisation som förestår genom inrättandet av 
myndigheten Försvarsmakten, omorganisation av de centrala staberna 
till Försvarsmaktens högkvarter samt av genomförandet av den nya 
militärområdesindelningen. Förberedelser för omstruktureringen av den 
operativa underhållsfunktionen har skett samtidigt. En tillfällig 
myndighet, Försvarsmaktens organisationsmyndighet, finns inrättad 
sedan hösten 1992 för att sköta genomförandet av försvarsmaktens 
omorganisation. 

Regeringen anser att programmet bör utvecklas i huvudsak i enlighet 
med Försvarsmaktens organisationsmyndighets förslag. 

Regeringen beräknar medelsbehovet för programmet för budgetåret 
1994/95 till l 650 055 kr. 
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11.2 Fördelningsjörband 

11.2.1 Försvarsmaktens organisationsmyndighet 

Uppdragsförslag. m.m. 

Försvarsmaktens organisationsmyndighet föreslår i huvudsak följande. 
• Fördelningsförbandens krigsorganisation vidmakthålls vilket bl.a. 

• 

• 

innebär att fördelnings- och artilleriregementstaber med 
betjäningsförband vidmakthålls, 
Utveckling av måldetekterande artillerigranaten BONUS och 
luftvärnsrobotsystemet 23 BAMSE fortsätter, 
Grundutbildning omfattande 7 000 värnpliktiga och en repetitions
utbildning omfattande 9 500 värnpliktiga genomförs. 

Försvarsmaktens organisationsmyndighet föreslår att för programmet 
under budgetåret 1994/95 får disponeras 2 803 miljoner kr. 

11.2.2 Regeringens överväganden 

En del av besparingen inom anneprogrammen bör belasta detta 
program. 

Resultatbedömning 

Redovisade brister inom främst krigsdugligheten kommer enligt 
regeringens uppfattning successivt att minska genom den av 
Försvarsmaktens organisationsmyndighet föreslagna program
utvecklingen. 

Slutsatser 

Regeringen anser att programmet bör utvecklas i huvudsak i enlighet 
med Försvarsmaktens organisationsmyndighets förslag. 

En del av besparingen inom anneprogrammen bör belasta detta 
program. Härvid medges en begränsning av repetitionsutbildningen 
inom fördelningsförbanden och därmed en långsammare uppfyllnad av 
kraven på krigsduglighet så att den planerade materiella förnyelsen, 
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bl.a. omfattande en förbättring av eldkraften vad avser indirekt och 
direkt pansarvärnseld, kan säkerställas. 

Regeringen beräknar medelsbehovet för programmet för budgetåret 
1994/95 till 2 950 284 000 kr. Regeringen har härvid beaktat att en del 
av ovan angivna besparing bör belasta programmet. 

11.3 FörsvarsomrluJesförband 

11.3.1 Försvarsmaktens organisationsmyndighet 

Uppdragsförslag. m.m. 

Försvarsmaktens organisationsmyndighet föreslår i huvudsak följande. 
* Organisering och vidmakthållande av gränsbataljoner fullföljs, 
* Stadsskyttebataljoner organiseras och vidmakthålls, 
* Försvarsområdesstaber med betjäningsförband vidmakthålls, 
* Organisering av mobiliserings- och förplägnadsförband fortsätter, 
* Hemvärnsförbanden vidmakthålls och utvecklas, 
* Utgående delar av territorialförsvaret avvecklas, 
* En grundutbildning omfattande 4 500 värnpliktiga och en 

repetitionsutbildning omfattande 10 900 värnpliktiga genomförs. 

Försvarsmaktens organisationsmyndighet föreslår att för programmet 
under budgetåret 1994/95 får disponeras l 467 miljoner kr. 

11.3.2 Regeringens överväganden 

En del av besparingen inom armeprogrammen bör belasta detta 
program. 

Resultatbedömning 

Redovisade brister avseende de långsiktiga målen kommer enligt 
regeringens uppfattning successivt att minska genom den av 
Försvarsmaktens organisationsmyndighet föreslagna program
utvecklingen. 
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Slutsatser 

Regeringen anser att programmet bör utvecklas i huvudsak i enlighet 
med Försvarsmaktens organisationsmyndighets förslag. 

En del av besparingen inom armeprogrammen bör belasta detta 
program. Härvid medges en begränsning av repetitionsutbildningen 
inom försvarsområdesförbanden och dänned en långsammare uppfyllnad 
av kraven på krigsduglighet så att den planerade materiella förnyelsen, 
bl.a. omfattande en förbättring av eldkraften vad avser indirekt och 
direkt pansarvärnseld, kan säkerställas. 

Regeringen beräknar medelsbehovet för programmet för budgetåret 
1994/95 till l 518 114 000 kr. Regeringen har härvid beaktat att en del 
av ovan angivna besparing bör belasta programmet. 

II.4 Annebrigadfarband 

11.4.1 Försvarsmaktens organisationsmyndighet 

Uppdragsförslag. m.m. 

Försvarsmaktens organisationsmyndighet föreslår i huvudsak följande. 
* Sex infanteribrigader utvecklas och vidmakthålls, 
* Förbättring av skydd och rörlighet påbörjas genom tillförsel bl.a. 

av de från Tyskland inköpta begagnade pansarfordonen MT-LB, 
* Omorganisation till en ny infanteribrigadorganisation IB 2000 

påbörjas, 

* 

* 

Fem norrlandsbrigader och två pansarbrigader utvecklas och 
vidmakthålls varvid en norrlandsbrigad omorganiseras till 
mekaniserad brigad, 
Omorganisation av en pansarbrigad till mekaniserad brigad 
slutförs, 

* Tre mekaniserade brigader föreslås utvecklas och bibehålls mom 
ramen för dagens stridsfordonsbestånd, 

* 
* 

* 

* 
* 

* 

Avvecklingen av utgående infanteribrigad 77 slutförs, 
Anskaffning av stridsfordon 90 föreslås fortsätta till en 
infanteribrigad, 
De splitterskyddade pansarfordonen MT-LB anskaffas till övriga 
infanteribrigader, 
Anskaffning av ny stridsvagn till pansarbrigaderna fortsätter, 
Anskaffning av ny stridsvagn och stridsfordon 90 till en 
mekaniserad brigad i Övre Norrland fortsätter, 
Renovering och modifiering av stridsvagn 102/104 eller 
direktanskaffning av begagnade stridsvagnar till övriga 
mekaniserade brigader genomförs, 
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* 
* 

* 

Utveckling av artillerigranat BONUS fortsätter, 
Anskaffning av brigadsystem telesystem 9000 till n o r r 1 a n d s -
brigaderna och en mekaniserad brigad i Övre Norrland före slås 
fortsätta, 
En grundutbildning omfattande 11 050 värnpliktiga och en 
repetitionsutbildning omfattande 18 l 00 värnpliktiga genomförs. 

Försvarsmaktens organisationsmyndighet föreslår att för programmet 
under budgetåret 1994/95 får disponeras 4 480 miljoner kr. 

11.4.2 Regeringens överväganden 

En del av besparingen inom armeprogrammen bör belasta detta 
program. 

Resultatbedömning 

Redovisade brister i krigsdugligheten kommer enligt regeringens 
uppfattning successivt att minska genom den av Försvarsmaktens 
organisationsmyndighet föreslagna programutvecklingen. 

Regeringen delar Chefen för armens bedömning att erfarenheterna 
hittills av Sveriges ökade engagemang i internationella insatser 
understryker behovet av att förbättra krigsförbandens skydd, rörlighet 
och eldkraft. 

Slutsatser 

Regeringen anser att programmet bör utvecklas i huvudsak i enlighet 
med Försvarsmaktens organisationsmyndighets förslag. 

En del av besparingen inom armeprogrammen bör belasta detta 
program. Härvid medges en begränsning av repetitionsutbildningen 
inom armebrigadförband och därmed en långsammare uppfyllnad av 
kraven på krigsduglighet så att den planerade materiella förnyelsen, 
bl.a. omfattande fortsatt mekanisering av stridsfordonen och en 
förbättrad eldkraft vad avser indirekt och direkt pansarvärnseld, kan 
säkerställas. 
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Regeringen beräknar medelsbehovet för programmet för budgetåret 
1994/95 till 4 704 784 000 kr. Regeringen har härvid beaktat att en del 
av ovan angiven besparing bör belasta programmet. 

11.5 Marina lednings- och underhålls.förband 

Il.5.1 Försvarsmaktens organisationsmyndighet 

Uppdragsförslag. m.m. 

Försvarsmaktens organisationsmyndighet föreslår i huvudsak följande. 

* En fortsatt reducering och rationalisering inom nuvarande marina 
ledningsstruktur genomförs i avvaktan på slutligt ställningstagande till 
den framtida lednings- och underhållsorganisationen, 

* Bas- och underhållsförbanden vidmakthålls och erforderlig 
modernisering och ersättningsanskaffning genomförs, 

* Ett nytt lednings- och informationssystem utvecklas. 

Försvarsmaktens organisationsmyndighet föreslår att för programmet 
för budgetåret 1994/95 får disponeras 728 miljoner kr. 

n.5.2 Regeringens överväganden 

Regeringen anser att programmet bör utvecklas i huvudsak i enlighet 
med Försvarsmaktens organisationsmyndighets förslag. 

Det är väsentligt att den påbörjade reduktionen av lednings- och 
underhållsorganisationen fullföljs för att skapa utrymme för den 
angelägna materiella förnyelsen. 

Regeringen beräknar medelsbehovet för programmet för budgetåret 
1994/95 till 778 61 l ()()() kr. 
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11.6 Marina flyg- och heliknpterjörband 

11.6.1 Försvarsmaktens organisationsmyndighet 

Uppdragsförslag. m.m. 

Försvarsmaktens organisationsmyndighet föreslår i huvudsak följande 

* Nuvarande organisation skall vidmakthållas och modernisering och 
ersättningsanskaffning skall genomföras. 

Försvarsmaktens organisationsmyndighet föreslår att för programmet 
för budgetåret 1994/95 får disponeras 236 miljoner kr. 

11.6.2 Regeringens överväganden 

Resultatbedömning 

Regeringen konstaterar att verksamheten under budgetåret 1992/93 inom 
de förband som kommer att ingå i programmet inte helt har genomförts 
i enlighet med vad som har angetts i regleringsbrevet, vilket negativt 
påverkat förbandens fönnåga. 

Slutsatser 

Regeringen anser att verksamheten skall bedrivas i huvudsak i enlighet 
med Försvarsmaktens organisationsmyndighets förslag. Regeringen 
förutsätter därvid att Försvarsmakten åtgärdar de brister i utbildningen 
inom programmet som har redovisats i årsredovisningen. 

Regeringen beräknar medelsbehovet för programmet för budgetåret 
1994/95 till 251 815 000 kr. 
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11.7 Stridsf artygsjörband 

U. 7. l Försvarsmaktens organisationsmyndighet 

Uppdragsförslag. m.m. 

Försvarsmaktens organisationsmyndighet föreslår i huvudsak följande. 

"' Stridsfartygsförbanden vidmakthålls inom nuvarande k r i g s -
organisation och erforderlig modernisering, livstidsförlängning o c h 
omsättning genomförs, 

"' Ytstridsförband 2000 med YS 2000, serie l, utvecklas; 
projektering och konstruktion av serie l fullföljs, 

"' Anskaffningen av kustkorvett typ Göteborg slutförs, 

"' Sex robotbåtar säkerställs till 2010 genom livstidsförlängning, 

"' Påbörjad modernisering av åtta patrullbåtar typ Hugin fullföljs, 

"' Anskaffning av minröjningsfartyg mindre serie (YSB 
minröjningsversion) fullföljs, 

"' Anskaffning av tre ubåtar typ Gotland fullföljs, 

* Studier avseende ubåt 2000 fortsätts, 

* Utveckling och anskaffning av tung torped fullföljs, 

* Halvtidsmodemisering av ubåt typ Näcken fullföljs. 

Försvarsmaktens organisationsmyndighet föreslår att för programmet 
för budgetåret 1994/95 får disponeras 2 l 21 miljoner kr. 

D.7.2 Regeringens överväganden 

Resultatbedömning 

Regeringen konstaterar att verksamheten under budgetåret 1992/93 inom 
de förband som kommer att ingå i progranunet inte helt har genomförts 
i enlighet med vad som angetts i regleringsbrevet, vilket bl.a. har lett 
till att ubåtsförbandens förmåga i viss mån har nedgått. 
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Regeringen bedömer att verksamheten under budgetåret 1993/94, 
efter genomförda ändringar i regleringsbrevet, i stort sett kommer att 
kunna genomföras i enlighet med givna uppdrag. Regeringen avser att 
noga följa utvecklingen. 

Slutsatser 

Regeringen anser att programmet bör utvecklas i huvudsak i enlighet 
med Försvarsmaktens organisationsmyndighets förslag. Beslut om 
beställning av konstruktion av YS 2000 fattas först när rationaliseringar 
och verksamhetsreduceringar i förbandsverksamheten genomförts. 

Omfattningen av livstidsförlängningen av sex robotbåtar bör ses över. 

Regeringen anser att utbildningen i ubåtsförbandens huvuduppgifter 
bör bedrivas så att förmågan på sikt inte minskas. 

Regeringen beräknar medelsbehovet för programmet för budgetåret 
1994/95 till 2 292 397 000 kr. 

11.8 Kustförsvars förband 

11.8.1 Försvarsmaktens organisationsmyndighet 

Uppdragsförslag. m.m. 

Försvarsmaktens organisationsmyndighet föreslår i huvudsak följande. 

"' Rörliga kustartilleribrigadstaber skall utvecklas, varvid en organiseras 
den 1 juli 1996, 

"' Sex amfibiebataljoner skall organiseras. Tre skall ges full taktisk och 
operativ rörlighet före den 1 juli 1997 och övriga tre före den l juli 
2002, 

"' Tre kustartilleribataljoner 12/80 skall vidmakthållas, 

"' Ett kustrobotbatteri (RBS 15 KA) skall organiseras före den I juli 
1995, 

"' Ett reducerat områdesförsvar skall bibehållas i Stockholms och 
Blekinge skärgårdar, inloppet till Göteborg samt på norra Gotland. 
En omstrukturering av spärrbataljonema inom dessa områden mot en 
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rörlig struktur skall påbörjas så att huvuddelen av de fasta förbanden 
kan utgå under perioden, 

* Fasta förband utanför dessa områden skall utgå succesivt, 

* Lednings- och sarnbandsmateriel för kustförsvarsförbanden skall 
anskaffas och installeras. 

Försvarsmaktens organisationsmyndighet föreslår att för programmet 
för budgetåret 1994/95 får disponeras 1 206 miljoner kr. 

11.8.2 Regeringens överväganden 

Resultatbedömnin~ 

Regeringen konstaterar att verksamheten under budgetåret 1992/93 inom 
de områdesbundna kustförsvarsförbanden inte helt har kunnat 
genomföras enligt regleringsbrevets inriktning. 

Regeringen bedömer att verksamheten under budgetåret 1993/94 efter 
genomförda ändringar i regleringsbrevet, i stort sett kommer att kunna 
genomföras i enlighet med givna uppdrag. Regeringen avser att noga 
följa utvecklingen. 

Slutsatser 

Regeringen anser att 1992 års försvarsbesluts inriktning - innebärande 
bl.a. att tolv av nitton spärrbataljoner bibehålls inom prioriterade 
områden och anpassas till en framtida krigsmiljö bl.a. genom förbättrad 
luftförsvarsförmåga - i allt väsentligt bör ligga fast. 

Modernisering av ett 7 ,5 cm batteri m/57 genomförs under perioden. 

Regeringen förutsätter att verksamheten kan bedrivas så att förbanden 
vid slutet av perioden uppnår en operativ förmåga som svarar mot 1992 
års försvarsbesluts inriktning. 

Regeringen beräknar medelsbehovet för programmet för budgetåret 
1994/95 till I 291 228 000 kr. 
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ll.9 Flygvapnets lednings- och underhållsförband 

11.9.1 Försvarsmaktens organisationsmyndighet 

Uppdragsförslag. m.m. 

Försvarsmaktens organisationsmyndighet föreslår i huvudsak följande. 
* Tre flygkommandostaber, nio strilbataljoner och 24 basbataljoner 

vidmakthålls, 
* Ett nytt luft- och markobservationssystem organiseras, 
* En översyn av ftygverkstadsförbanden inleds, 
* Avvecklingen av basbataljoner fortsätter och materielen från 

avvecklade bataljoner fördelas på de kvarvarande bataljonerna, 
* Utbyggnaden av huvudbaser i Bas 90-systemet fortsätter, 
* Utvecklingen och anskaffningen av RAS 90 för fiygsystemen 

fortsätter, liksom utvecklingen och anskaffningen av det flygburna 
radarspaningssystemet, 

* Anskaffningen av ett för flygstridskrafterna gemensamt lednings- och 
inforrnationssystem inleds, 

* Utbyggnaden av försvarets telenät (FfN) fortsätter. 

Försvarsmaktens organisationsmyndighet föreslår att för programmet 
för budgetåret 1994/95 får disponeras 3 675 miljoner kr. 

11.9.2 Regeringens överväganden 

Sammanfattning 

Verksamhetsmål: 

Ett nytt system för luft- och markobservationer bör organiseras. 
Repetitionsutbildningen bör genomföras i normal omfattning. 

Övrigt: 

En del av besparingen inom flygvapenförbandens driftskostnader 
bör belasta programmet. 

Prop. 1993/94:100 
Bilaga 5 

62 



Resultatbedömnin~ 

Förbanden, som kommer att ingå i programmet, har vidmakthållit en i 
huvudsak god förmåga att lösa sina uppgifter. Vissa brister förekommer 
dock ännu inom bas- och flygverkstadsförbanden. Dessa har främst sin 
grund i en brist på teknisk personal och ett behov av 
kompetensuppbyggnad. 

Personalläget har generellt förbättrats. Ännu förekommer dock 
brister; förutom den nämnda bristen på teknisk personal förekommer 
lokalt brist på markförsvarsofficerare. Det är enligt regeringens mening 
angeläget att ansträngningarna att komma till rätta med dessa brister 
intensifieras. 

Ökningen av repetitionsutbildningen har gett resultat. Regeringen 
noterar också att detta har inneburit att basförbandens och 
stridsledningsförbandens samträning med andra försvarsgrenar har 
kunnat förbättras. 

Utbyggnaden av Bas 90-systemet har fortsatt i en långsam takt. Detta 
kan godtas som inriktning även fortsättningsvis. Regeringen vill dock 
framhålla betydelsen av att det råder balans mellan flygstridskrafternas 
olika delar. Detta är särskilt viktigt när JAS 39 tillförs 
krigsorganisationen. 

Försvarsmaktens organisationsmyndighet har nu redovisat ett slutligt 
förslag till ett nytt system för luft- och markobservationer. Regeringen 
noterar bl.a. att huvuddelen av personalen i systemet kommer att 
utgöras av frivilligpersonal och att materiel anskaffas i fred endast för 
att täcka utbildningsbehovet. 

Den planerade och inledda materielanskaffningen inom programmet 
bör fullföljas. 

Under innevarande budgetår har åtgärder inletts för att ytterligare 
förbättra personalsituationen. Omorganisering av flygverkstadsförbanden 
och markteleförbanden kommer att inledas. Repetitionsutbildningen 
avses bli genomförd i normal omfattning. 

Slutsatser 

Regeringen anser att programmet bör utvecklas i huvudsak i enlighet 
med Försvarsmaktens organisationsmyndighets förslag. 

Det nya luft- och markobservationssystemet bör således och i enlighet 
med myndighetens förslag organiseras med början den 1 juli 1994. Det 
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nuvarande systemet med optisk luftbevakning skall vara avvecklat senast 
den 30 juni 1994. 

Försvarets telenät (FfN) har en stor betydelse - framförallt i krig -
för tillgången till säkra telekommunikationer. Regeringen förordar att 
telenätet successivt utvecklas vidare. 

Arbetet med att täcka förekommande personalbrister bör prioriteras. 
Detta gäller särskilt bristerna inom Norra flygkommandot. I de fall 
vakanser och minskad övningsverksamhet har påverkat verksamhetens 
inriktning är det angeläget att åtgärder vidtas så att ambitionsnivåer kan 
återställas. 

Det är enligt regeringens mening angeläget att repetitions-
utbildningen nu genomförs i en normal omfattning. Därigenom ges 
möjlighet att i olika avseenden åtgärda kvardröjande brister. 

Regeringen beräknar medelshovet för programmet för budgetåret 
1994/95 till 3 822 813 000 kr. Regeringen har härvid beaktat att en del 
av besparingen avseende flygvapenförbandens driftkostnader bör belasta 
programmet. 

Il.JO JAS-39 förband 

11.10.1 Försvarsmaktens organisationsmyndighet 

Uppdragsförslag. m.m. 

Försvarsmaktens organisationsmyndighet föreslår i huvudsak följande. 
* Anskaffningen av den ensitsiga JAS 39 samt utveckling och 

anskaffning av JAS 39B och varnings- och motverkanssystem (VMS) 
fortsätter, 

* Anskaffning av ny radarjaktrobot påbörjas och l å g h ö j d s -
spaningskapsel förbereds, 

* Anskaffning av bombkapsel och simulatorer fortsätter. 

Försvarsmaktens organisationsmyndighet föreslår alt för programmet 
för budgetåret 1994/95 får disponeras dels 4 703 miljoner kr, dels en 
kredit om l 024 miljoner kr i Riksgäldskontoret. 
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II.10.2 Regeringens överväganden 

Regeringen anser att programmet bör utvecklas i huvudsak i enlighet 
med Försvarsmaktens organisationsmyndighets förslag. 

Regeringen beräknar medelshovet för programmet för budgetåret 
1994/95 till 5 105 838 000 kr. Den kredit som Försvarsmaktens 
organisationsmyndighet anmält behov av inryms i den kredit som följer 
av systemet med räntekonto. 

11.11 ÖVriga striåsjlygförband 

II.11.1 Försvarsmaktens organisationsmyndighet 

Uppdragsförslag. m.m. 

Försvarsmaktens organisationsmyndighet föreslår i huvudsak följande. 
* Åtta JA 37, två J 351, sex AJ, S och AJ/S 37 samt fyra lätta 

attackdivisioner SK 60 vidmakthålls, 
* Flygplan SF 37 vidmakthålls intill dess spaningsfunktionen för JAS 

39 blir operativ, 
* Systemutveckling och hotanpassning av samt motmedelsanskaffning 

för JA 37 fortsätter. 

Försvarsmaktens organisationsmyndighet föreslår att för programmet 
för budgetåret 1994/95 får disponeras 2 009 miljoner kr. 
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11.11.2 Regeringens överväganden 

En del av besparingen inom flygvapenförbandens driftskostnader 
bör belasta progranunet. 

Resultatbedömning 

Förbanden, som kommer att ingå i progranunet, har vidmakthållit en 
god fönnåga att lösa sina uppgifter. 

Den planerade och inledda materielanskaffningen inom programmet 
bör fullföljas. 

Slutsatser 

Regeringen anser att programmet bör utvecklas i huvudsak i enlighet 
med Försvarsmaktens organisationsmyndighets förslag. 

Regeringen beräknar medelshovet för programmet för budgetåret 
l 994/95 till 2 138 188 000 kr. Regeringen har härvid beaktat att en del 
av besparingen avseende flygvapenförbandens driftkostnader bör belasta 
programmet. 

11.12 Tronsportjlygförband 

11.12.l Försvarsmaktens organisationsmyndighet 

Uppdragsförslag. m.m. 

Försvarsmaktens organisationsmyndighet föreslår i huvudsak följande. 
* Fyra centrala och åtta regionala transportflygdivisioner, fem tunga 

och tre medeltunga flygräddningsgrupper samt två signalspanings
flygplan vidmakthålls, 

* Omsättningen av äldre helikoptrar fortsätter. 

Försvarsmaktens organisationsmyndighet föreslår att för programmet 
för budgetåret 1994/95 får disponeras 499 miljoner kr. 
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11.12.2 Regeringens överväganden 

En del av besparingen inom flygvapenförbandens driftskostnader 
bör belasta programmet. 

Resultatbedömning 

Förbanden har vidmakthållit en god fönnåga att lösa sina uppgifter. 

Personalläget har förbättrats. Regeringen noterar att Försvarsmaktens 
organisationsmyndighet anmält att det ännu inte finns ett fullt antal 
besättningar till det tunga transportflygsystemet Tp 84. 

Det av regeringen ställda kravet på ökad utbildning och övning i 
krigsuppgiften för transportftygförbanden har lett till förbättrade 
resultat. 

Regeringen noterar vidare 
transportftygförbanden har 
internationella engagemang. 

Slutsatser 

de värdefulla insatser som de tunga 
utfört samband med Sveriges 

Regeringen anser att programmet bör utvecklas i huvudsak i enlighet 
med Försvarsmaktens organisationsmyndighets förslag. 

För att vidmakthålla förbandens förmåga är det enligt regeringens 
mening angeläget att den uppgjorda planeringen för utbildning och 
övning av de tunga transportllygförbanden fullföljs. Arbetet med att 
täcka personalbristerna inom dessa förband bör vidare prioriteras. 

Regeringen beräknar medelsbehovet för programmet för budgetåret 
1994/95 till 557 350 000 kr. Regeringen har härvid beaktat att en del av 
besparingen avseende flygvapenförbandens driftkostnader bör belasta 
programmet. 
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Il. 13 För krigsorganisationen gemensamma resurser 

Programmet För krigsorganisationen gemensamma resurser, som är ett 
nytt gemensamt program från budgetåret 1994/95, omfattar 
verksamheter inom alla försvarsgrenar och inom nuvarande 
huvudprogram 4. Operativ ledning m.m. I programmet ingår 
utbildningen av yrkesofficerare och reservofficerare vid skolor, 
utbildningscentra m.m. Dessutom ingår verksamheter som stödjer eller 
är en förutsättning för produktionen av krigsförband men som är svåra 
att hänföra till en bestämd kategori av krigsförband. 

11.13.1 Försvarsmaktens organisationsmyndighet 

Uppdragsförslag. m.m. 

Försvarsmaktens organisationsmyndighet föreslår i huvudsak 
följande. 
* Uppdragsstymingen av stödmyndigheter utanför Försvarsmakten 

utvecklas så att anpassning sker till Försvarsmaktens angivna behov 
och lämnade uppdrag, 

* Utbildningen till och av yrkesofficerare och reservofficerare skall 
göras så att krigsorganisationens behov och krav säkerställs, 

* Den frivilliga försvarsverksamheten utvecklas och vidmakthålls på en 
oförändrad nivå. Åtgärder vidtas för att öka antalet avtal med 
kvinnlig personal, 

* Äldre förråd avvecklas i takt med att förband omorganiseras eller 
utgår. Förrådsdriften decentraliseras och rationaliseras, 

* Målflygdivisionen vidmakthålls, 
* Modifieringen av Sk 60:s avioniksystem liksom utbytet av 

flygplanstypens motorer fortsätter. 

Försvarsmaktens organisationsmyndighet föreslår att för programmet 
för budgetåret 1994/95 får disponeras 6 066,4 miljoner kr. 

11.13.2 Regeringens överväganden 

Regeringen avser att i tilläggsbudget I för budgetåret 1993/94 lämna 
förslag till riksdagen om fortsatt finansiering av Trafildlygarhögskolan 
i Ljungbyhed. Regeringen anser att Trafikflygarhögskolan skall 
inrymmas i programmet För krigsorganisationen gemensamma resurser. 
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Universitetet i Lund skall i januari 1994 redovisa regeringens 
uppdrag om att eventuellt inordna den civila trafikflygarutbildningen i 
högskolan. Regeringen avser att återkomma till riksdagen i fråga om 
den fortsatta inriktningen av verksamheten vid Trafikflygarhögskolan. 

Regeringen anser att programmet bör utvecklas i huvudsak i enlighet 
med Försvarsmaktens organisationsmyndighets förslag. Verksamheter 
programmet bedöms efterhand kunna ingå i andra program. 

Tills vidare bör verksamheten vid Trafikflygarhögskolan bedrivas 
en begränsad omfattning. Skolans kompetens bör vidmakthållas. 

Försvarsmaktens organisationsmyndighet har i programplanen 
översiktligt redovisat ett system för territoriell ytövervakning. 
Regeringen tar inte ställning till förslaget i detta sammanhang utan så 
kommer att ske när ett mer konkret underlag redovisas. 

Regeringen beräknar medelsbehovet för programmet för budgetåret 
1994/95 till 6 474 845 000 kr. Beloppet innefattar medel för 
verksamheten vid Trafikflygarhögskolan. Vidare har regeringen beaktat 
att en del av besparingen avseende flygvapnets driftskostnader bör 
belasta den del av programmet som avser flygvapengemensamma 
resurser. 

Il.14 För grundorganisationen gemensamma resurser 

Programmet För grundorganisationen gemensamma resurser, som är ett 
nytt gemensamt program från budgetåret 1994/95, omfattar 
verksamheter inom alla försvarsgrenar och inom nuvarande 
huvudprogram 4. Operativ ledning m.m. I programmet ingår sådana 
verksamheter som stödjer produktionen av krigsförband men som är 
svåra att hänföra till en bestämd kategori av krigsförband. Sålunda ingår 
exempelvis: 
- Betalning av räntor och amorteringar på Försvarsmaktens lån, 
- Administration och stöd för förhandsproduktion i armen och marinen, 
- Åtgärder avseende mark, anläggningar och lokaler inom armen med 

anledning av omlokaliseringar och nedläggningar av förband, 
- Vissa gemensamma åtagande som exempelvis tävlingar och högvakt, 
- Utveckling och anskaffning av viss gemensam utbildningsmateriel 

m.m., 

- Miljöarbetet inom Försvarsmakten. 
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11.14.l Försvarsmaktens organisationsmyndighet 

Uppdragsförslag. m.m. 

Försvarsmaktens organisationsmyndighet föreslår i huvudsak 
följande. 
* Grundorganisationen anpassas efter hand till förändringar i k r i g s -

organisationen, 
* Utveckla och anskaffa gemensam utbildnings- och övningsmateriel, 
* Fördela huvuddelen av innehållet i programmet på övriga program. 

Försvarsmaktens organisationsmyndighet förslår att för programmet 
för budgetåret 1994/95 får disponeras 2 267 ,8 miljoner kr. 

11.14.2 Regeringens överväganden 

Regeringen anser att programmet bör utvecklas i huvudsak i enlighet 
med Försvarsmaktens organisationsmyndighets förslag. 

Enligt regeringens bedömning bör programmets huvuddel snarast 
fördelas på övriga program. 

Regeringen beräknar medelsbehovet för programmet för budgetåret 
1994/95 till 2 901 517 000 kr. Regeringen har vid beräkningen av 
rnedelsbehovet tagit hänsyn till de budgettekniska konsekvenser som 
införandet av kapitalkostnader för försvarets fastigheter medför. I 
medelsbehovet för programmet ingår således hela den kompensation 
som Försvarsmakten bör erhålla med anledning av systemförändringen. 
Kompensationen kommer att korrigeras i samband med 1994 års 
kompletteringsproposition, när hela fastighetsbeståndet blivit invärderat. 

Regeringen har vid beräkningen av medelsbehovet även tagit hänsyn 
till de ökade kostnader, 4 000 000 kr, som uppstår vid sam
lokaliseringen 15/ A4 i Östersund. 
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III Medels beräkning 

Anslagsfördelning m.m. för budgetåren 1992/93 och 1993/94 

Anviaat 1992/93 Utfall 1992/93 

Arm"örband: 

Ledning och 

förbandsverksamhet 8 845 545 000 8 788 595 851 

Anskaffning av materiel 3 623 505 000 3 499 580 100 

Anskaffning av anläggningar 

753 834 000 581 582 343 

Marinförband: 

Ledning och 

förbandsverksamhet 2 893 087 000 3 084 031 891 

Anskaffning av material 2 245 179 000 2 473 685 064 

Anskaffning av anläggningar 197 671 000 177 005 494 

Flygvapenförband: 

Ledning och 

förbandsverksamhet 5 114 244 000 5 100 126 430 

Anskaffning av material 7 711 287 000 7 805 488 898 

Anskaffning av anläggningar 398 780 000 360 099 484 

JAS-systemet. 

betalningsförskjutningar 1 000 

Operativ ledning m.m.: 

Ledning och 

förMndsverksamhet 1 077 839 000 1 062 990 171 

Anskaffning av materiel 135 877 000 118 448 000 

Ans.kaffning av anläggningar 53 442 000 50 570 854 

Forskning och utveckling 178 324 000 71 700 000 

Försvarats sjukvårdsstyralsa 44 700 000 43 252 070 

Försvarets materielverk 1 191 510 000 1 159 851 000 
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Anvisat 1993/94 

8 580 384 000 

3 777 295 000 

603 200 000 

2 726 927 000 

2 920 355 000 

166 000 000 

5 324 855 000 

7 547 941 000 

423 600 000 

1117061000 

117 396 000 

79 580 000 

167218000 

45 685 000 

1308172 000 
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Riksrevisionsverket har i sin prognos för anslagsutvecklingen på 
respektive anslag angett förändringar från budget till prognos, som 
ligger inom ramen för de anslagskrediter och övriga villkor som 
regeringen föreskrivit i 1993 års regleringsbrev. 
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Anslagsbehov for budgetåret 1994195 

Sammanställning av Försvarsmaktens totala anslagsbehov för budgetåret 
1994/95 framgår av nedanstående tabell (i anslaget ingår medel från 
Försvarets sjukvårdsstyrelse, huvuddelen av Försvarets materielverk 
samt del av Försvarets forskningsanstalt och del av Frivilliga 
försvarsorganisationer inom den militära delen av totalförsvaret m.m.): 

I Program I Resurser I 
1 . Operativa lednings- och underhållsförband 1 650 055 000 

2. Fördelningsförband 2 950 284 000 

3. Försvarsområdesförband 1518114000 

4. Arm~brigadförband 4 704 784 000 

5. Marina lednings- och underhållsförband 778 611 000 

6. Marina flyg- och helikopterförband 251 815 000 

7. Stridsfartygsförband 2 292 397 000 

8. Kustförsvarsförband 1 291 228 000 

9. Flygvapnets lednings- och underhållsförband 3 822 813 000 

10. JAS 39-förband 5 105 838 000 

11 . Övriga stridsflygförband 2 138 188 000 

12. Transportflygförband 557 350 000 

13. För krigsorganisationen gemensamma resurser 6 474 845 000 

14. För grundorganisationen gemensamma resurser 2 901 517 000 

Summa: Förslag anslag för Försvarsmakten 36 437 839 000 

Vid beräkningen av anslaget har hänsyn tagits till att investeringar i 
anläggningstillgångar för förvaltningsändamål fr.o.m. budgetåret 
1994/95 skall finansieras med lån i Riksgäldskontoret. Investeringar i 
krigsmateriel och vissa befästningar skall även fortsättningsvis 
finansieras över anslag. Vidare har hänsyn tagits till införandet av 
kapitalkostnader för mark, anläggningar och lokaler. 
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Vidare bör nämnas att medelsberäkningen innefattar en minskning 
med 4,8 miljoner kr. Minskningen beror på att kostnaderna för 
ftygtransporter för hovet i samband med den kungliga fumiljens 
officiella resor inom och utom landet föreslås inte längre belasta anslag 
under fjärde huvudtiteln utan budgeteras under första huvudtiteln. En 
motsvarande anslagsuppräkning sker där, (se bil. 2). 

IV Beställningsbemyndiganden 

Försvarsmakten kommer fr.o.m. budgetåret 1994/95 att disponera 
samtliga medel för verksamhetens genomförande, även medel för 
anskaffning av materiel. Av detta följer i sin tur att regeringen kommer 
att lämna beställningsbemyndiganden för materielanskaffning m.m. till 
Försvarsmakten i stället för som nu till Försvarets materielverk. 

Behovet av beställningsbemyndiganden för materielanskaffning 
uppgår för budgetåret 1994/95 till 7 893 000 000 kr. Bemyndigandena 
är bl.a. avsedda för anskaffning av artillerilokaliseringsradarn 
ARTHUR samt anskaffning av motmedel till JAS 39 delserie 2 och 
JA 37. 

Bemyndigandeskulden, som den 30 juni 1993 uppgick till 64 104 
miljoner kr, beräknas därmed den 30 juni 1995 uppgå till 65 022 
miljoner kr. 

Behovet av beställningsbemyndiganden för investeringar 
befästningar m.m. uppgår till 600 miljoner kr. 

Liksom tidigare bör det ankomma på regeringen att ta ställning till 
vilka anskaffningar m.m. som bör ske inom ramen för de 
bemyndiganden som riksdagen kan komma att lämna. 

Gentemot riksdagen innebär detta ingen förändring utan regeringen 
kommer även framgent att begära beställningsbemyndiganden av 
riksdagen för beställningar som har ett flerårigt betalningsutfall. 

V Övriga frågor 

V.I JAS 39 

I enlighet med riksdagens beslut (prop. 1981/82: 102 bil 2, bet. 
1981/82:FöUl8, rskr. 1981/82:374) i juni 1982 om riktlinjer för 
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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. 
1982/83: 119, bet. 1982/83 :FöU9, rskr. 1982/83 :27 l) om riktlinjer för 
JAS-projektet fram till år 2000. I detta försvarsbeslut fastställde 
riksdagen JAS-projektets planeringsram för budgetåren 1982/83-1999/00 
till 25, 7 miljarder kr i prisläget februari 1981. Denna ram uppräknades 
årligen med nettoprisindex, vilket under åren 1982-85 medförde att en 
skillnad uppstod mellan den uppräknade ramen och de faktiska 
kontraktsvillkoren. 1985 infördes ett nytt priskompensationssystem som 
tar hänsyn till va.lutaflukwationer. 1987 förenklades detta så att det 
endast tar hänsyn till US dollac. 

I 1993 års budgetproposition redovisades senast läget inom JAS 39-
projektet. Riksdagen godkände (bet. l 992/93:FöU9, rskr. 333) 
regeringens förslag att JAS-ramen skall omdefinieras från 50,0 
miljarder kr i prisläget februari 1992 till 60,2 miljarder kr i samma 
prisläge. Detta för att ramen även skall innehålla vad som anges i 
försvarsbesluten år 1987 ( +0,8 miljarder kr) och 1992 
( +9,3 miljarder kr) om JAS-projektet. 

Överbefälhavaren, Chefen för flygvapnet och Försvarets materielverk 
lämnade den 30 september 1993 till regeringen den årliga redovisningen 
för budgetåret 1992/93. 

Av årsredovisningen framgår att förbrukade medel i löpande pris 
1982-93 är 22,7 miljarder kr, varav utgifterna under 1992/93 uppgår till 
3, 7 miljarder kr. 

Regeringen avser pröva formerna för uppräkningen av JAS-ramen 
mot bakgrund av de förändringar som skett i budgetsystemet och 
återkommer till riksdagen med evenwella förslag. 

Försvarets materielverk redovisade den 19 oktober 1993 
projektvärderingstillfälle 7 (PVT 7) av JAS-projektet tillsammans med 
Överbefälhavarens och Chefen för flygvapnets planeringsmässiga, 
operativa och taktiska kontroll av JAS 39-projektet. 

Den 8 juni 1993 levererades det första serietillverkade flygplanet -
JAS 39-102 - till Chefen för flygvapnet. Flygplanet tilldelades av 
Chefen för flygvapnet Skaraborgs fiygfl.ottilj, F 7. Flygplanet ställdes 
därefter till Försvarets materielverks förfogande för bl.a. flygutbildning. 

Den 8 augusti 1993 havererade flygplan JAS 39-102. Statens 
haverikommission har i en slutlig haverirapport som lämnades till 
Chefen för flygvapnet den 6 december 1993 angett att haveriet 
orsakades av en obalans i styrsystemet. Obalansen tillät föraren att ge 
sådana styrkommandon att rodren inte hann ge förväntat ftygplansvar. 
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Överåklagaren vid Åklagarmyndigheten i Stockholm har den 
september 1993 inlett förundersökning om huruvida något brott 

begåtts i samband med haveriet. 

Överbefälhavaren redovisade i september 1993 regeringens uppdrag 
om operativa och ekonomiska konsekvenser av en eventuell försening 
av JAS-projektet. I rapporten framhålls att projekt av det slag som JAS
projektet utgör planeras med ekonomiska och tidsmässiga reserver i 
händelse av bl.a. haverier. Bedömningen görs att försvarsmaktens 
operativa fönnåga inte påverkas av haveriet. Flygplanförlusten utgör en 
del av den haverireserv vilken ingår i de beställda serierna. Någon 
ersättningsanskatfning för det havererade flygplanet kommer därför inte 
att ske. Haverikostnaderna uppgår enligt Överbetälhavarens rapport till 
93 miljoner kr som fördelas mellan Industrigruppen JAS och 
försvarsmakten. Statens del av kostnaderna ryms inom JAS-ramen. 

Regeringen bemyndigade den 16 september 1993 chefen för 
Försvarsdepartementet att tillkalla en särskild kommission för att 
granska JAS-projektet. I direktiven för kommissionens arbete (dir. 
1993: 109) anges att kommissionen bör, med utgångspunkt i bl.a. de 
projekt-värderingar som legat till grund för regeringens årliga 
redovisningar för riksdagen, göra en bedömning av projektets 
utveckling och därvid pröva huruvida JAS-programmet kan förväntas nå 
de mål som fastställts av statsmakterna inom den beslutade ekonomiska 
ramen. 

Speciell vikt bör i detta sammanhang läggas vid en granskning av 
rapporter och utvärderingar efter det första haveriet år 1989. Enligt 
direktiven bör kommissionen också granska de militära myndigheternas 
bedömningar och ställningstaganden angående säkerheten i 
flygutprovningen, liksom tillämpade metoder i leveranskontrollen. 
Likaså bör kommissionen granska de metoder som använts och den 
ansvarsfördelning som tillämpats mellan myndigheterna för att 
säkerställa JAS-flygplanets luftvärdighet. 

Kommissionen kommer att redovisa sitt uppdrag till regeringen 
början av januari 1994. 

Regeringen avser mot ovanstående bakgrund att återkomma till 
riksdagen med redovisning av JAS 39-projektet i särskild ordning när 
kommissionens uppdrag har redovisats. 
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V.2 Personal 

V.2.1 Anställda 

Den minskning av anställd personal som inletts inom försvarsmakten till 
följd av 1992 års försvarsbeslut beräknas vara avslutad vid utgången av 
år 1994. Antalet anställda förutses därvid i stort svara mot behovet i 
den nya organisationen. 

Regeringen har gett Försvarsmaktens organisationsmyndighet i 
uppdrag att föreslå pnnc1per för försvarsmaktens framtida 
personalstruktur och personalförsörjning. Organisationsmyndigheten 
skall redovisa uppdraget senast den 1 juni 1994. Regeringen avser att 
därefter återkomma till riksdagen i frågan. 

Inom Försvarsdepartementet pågår en översyn av regelsystemet på 
personalområdet. Det ankommer på regeringen att genom förordning 
reglera dessa frågor i förhållande till den nya myndigheten 
Försvarsmakten. Riksdagens beslut om en ny befälsordning (prop. 
1977/78:24, bet. 1977/78:FöUIO, rskr. 1977/78:179) ligger dock i allt 
väsentligt till grund för översynen. De nya bestämmelserna avses träda 
i kraft den 1 juli 1994. 

V.2.2 Värnpliktiga 

Regeringen beräknar att ca 54 miljoner kr kan avsättas för höjning av 
förmåner till värnpliktiga för budgetåret 1994/95 inom ramen för 
anslaget A 1. Dagersättningen bör höjas med 2 kr till 40 kr. Vidare bör 
utryckningsbidraget höjas med 1 000 kr till 4 000 kr. Vidare bör den 
behovsprövade familjepenningens maximibelopp höjas med 715 kr per 
månad för hustru och med 358 kr per månad för barn till 4 000 
respektive 2 000 kr. Kostnaderna för bostadsbidrag bedöms i stort 
oförändrade, främst därför att de allmänna hyreshöjningama beräknas 
bli små. 

I tillämpliga delar bör nämnda förändringar också gälla andra som 
uppbär ersättning enligt samma grunder som värnpliktiga, t.ex. 
vapenfria tjänstepliktiga. 

Det ankommer på regeringen att utfärda de föreskrifter som behövs. 

Marinen har sedan år 1991 ett utbildningssystem som - i vissa fall -
sträcker sig över tre högskoleterminer. Chefen för marinen har 
hemställt hos regeringen att av ekonomiska skäl få avkorta 
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grundutbildningstiden för åren 1992 och 1993 för värnpliktiga inom 
främst kustartilleriet. 

Regeringen har begärt in en redovisning av erfarenheterna av 
marinens utbildningssystem. Chefen för marinen har i skrivelse 
redovisat dessa och föreslår att en förnyad prövning och modifiering av 
utbildningssytemet genomförs under budgetåret 1994/95. 

Regeringen anser att utbildningssystemet för kustartilleriförbanden av 
vämpliktssociala skäl bör ändras så att endast två högskoleterminer 
berörs. Ändringen bör genomföras snarast och senast under år 1995. 

V.2.3 Åtgarder för jamstalldhet 

Regeringen har vid ett antal tillfällen redovisat erfarenheter och åtgärder 
med anledning av kvinnors utbildning och anställning som 
yrkesofficerare. Regeringen vill i detta sammanhang kort beröra 
utvecklingen under det senaste året. 

Antalet kvinnliga yrkesofficerare inom försvarsmakten ökar varje år. 
I november 1993 var 240 kvinnor anställda som yrkesofficerare, vilket 
innebär att l-2 % av officerskåren är kvinnor. Antalet kvinnliga 
reservofficerare var vid sanuna tidpunkt 60 stycken och antalet kvinnor 
som genomgick militär grundutbildning var 106 stycken. 

Inom försvarsmakten pågår ett långsiktigt arbete med syfte att 
påverka attityder till olika slag av kulturella olikheter, framförallt 
manligt/kvinnligt men även militärt/civilt. Regeringen ser detta arbete 
som positivt och avser även fortsättningsvis uppmuntra den utveckling 
som sker inom jämställdhetsområdet. 

Pliktutredningen och Utredningen om författningsreglering av 
totalförsvarsplikten har lagt förslag om att svenska kvinnor, efter 
frivillig mönstring, skall kunna antas för tjänstgöring i samma 
befattningar som svenska män som har genomgått mönstring. 

En kvinna som har genomgått nämnda tjänstgöring skall enligt 
förslagen vara skyldig att, vid stratfansvar, fullgöra repetitions
utbildning och tjänstgöra under höjd beredskap. 
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V.3 Mark, anläggningar och lokaler 

Förvaltning av forsvarsfastigheter 

Riksdagen har beslutat (bet. 1992/93:FiU8, rskr. 123) att 
Fortifikationsförvaltningen läggs ned den 30 juni 1994 och en ny 
avgiftsfinansierad myndighet, Fortifikationsverket, inrättas den 1 juli 
1994. Den nya myndighetens huvuduppgift blir att förvalta 
Försvarsmaktens fastigheter samt att utöva byggherrefunktionen. 

Syftet med ombildningen är bl.a att renodla ansvars- och 
rollfördelningen inom den statliga fastighetsförvaltningen. 

Försvarsmakten kommer liksom ovnga myndigheter inom 
statsförvaltningen att vara lokalbrukare med eget ansvar för 
lokalförsörjningsplanering och lokalhållning. 

Fortifikationsverket får ett renodlat ansvar som ägarföreträdare och 
förvaltare av försvarets fastigheter. 

Fortifikationsförvaltningens projekteringsverksamhet och delar av den 
regionala byggadministrationen skall bolagiseras och därmed 
konkurrensutsättas. 

Ett system med kapitalkostnader införs för försvarets fastigheter. Nya 
investeringar i fast egendom lånefinansieras med undantag för vissa 
befästningar m.m. Systemförändringen beskrivs särskilt i avsnitt 1.2.3. 

En särskild utredare, Utredningen avseende förvaltning av 
försvarsfastigheter, har tillsatts av regeringen. Utredaren har till uppgift 
att förbereda och genomföra förändringarna (dir.1992: 113). 

Regeringen konstaterar därvid att förändringsarbetet bedrivs enligt 
en av regeringen godkänd tidsplan. 

Den fortifikatoriska forskningen vid Fortifikationsförvaltningen har 
den l januari 1994 överförts till Försvarets Forskningsanstalt. 

Projekteringsverksamheten och delar av den verksamhet som bedrivs 
inom Fortifikationsförvaltningens regionala byggnadsområden kommer 
att från och med den l januari 1994 bedrivas i bolagsform inom 
Confortia AB, ett dotterbolag till Vasakronan AB. 

Övertalig personal vid Fortifikationsförvaltningen, 234 personer, har 
den l november 1993 sagts upp vid Fortifikationsförvaltningen samt 
ingår från och med den l januari 1994 i Myndigheten för avveckling av 
vissa verksamheter inom totalförsvaret. 
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Uppbygganden av Fortifikationsverkets verksamhet pågår. 

Regeringen har vid beräkning av programmet För grund
organisationen gemensamma resurser tagit hänsyn till den kompensation 
som Försvarsmakten skall erhålla i anledning av systemförändringen. 
Kompensationen kommer att korrigeras i 1994 års kompletterings
proposition när hela fastighetsbeståndet blivit invärderat. 

Avveckling av fastigheter 
omstrukturering. 

anledning av försvarsmaktens 

Riksdagen har som ett led i pågående omstrukturering av försvaret, 
beslutat att avveckla ett antal militära etablissement senast den 30 juni 
1994 (prop. 1991/92:102, bet. 1991/92:FöU12, rskr.1991/92:337). 

Regeringen har i beslut den 18 mars 1993 uppdragit åt 
Fortifikationsförvaltningen att i samråd med Statens 
Lokalförsörjningsverk utreda förutsättningarna för avyttring av hela 
eller delar av de aktuella etablissementen. De båda myndigheterna har i 
enlighet med beslutet utsett en kontaktman som skall leda och samordna 
utrednings- och förhandlingsarbetet. De etablissement som omfattas av 
uppdraget är I 2 karlstad, I 12 Eksjö, I 14 Gävle, P6 Kristianstad, Lv6 
Göteborg, A3 Kristianstad, Fl3 Norrköping, F6 Karlsborg, FIS 
Tullinge, F8 Barkarby, MKO Vaxön samt A4 Östersund. 

Kontaktmannen informerar kontinuerligt regeringen om det pågående 
arbetet. 

V.4 Miljöfrågor 

Försvarsmaktens organisationsmyndighet 

Försvarsmaktens organisationsmyndighet har i programplanen redovisat 
resultatet av regeringens uppdrag i 1993 års planeringsanvisningar. 

I fråga om hur militärt bistånd vid miljökatastrofer skall kunna 
förbättras anför Försvarsmaktens organisationsmyndighet 
sammanfattningsvis följande. Försvaret disponerar både personella och 
materiella resurser som kan vara lämpliga vid miljöolyckor och andra 
allvarliga olyckor. Eftersom försvarsmakten inte har någon särskild 
beredskap för att kunna bistå det civila samhället vid inträffade olyckor 
kan en snabb hjälp i allmänhet lämnas endast inom ramen för den av 
statsmakterna anbefallda grundberedskapen. 

Skall möjligheterna att hjälpa det civila samhället vid olyckor 
förbättras kräver detta planering, förberedelser, samverkan och övning. 

6 Riksdagen 1993194. I sam!. Nr JO() Bilaga 5 
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En förbättring kan också åstadkommas genom en ökad samverkan med 
länsstyrelserna och kommunerna. Genom att kartlägga behov och 
möjligheter skapas en viss handlingsberedskap. 

Försvarsmakten har inte några resurser för att utöka sin 
beredskapshållning m.m. och därmed skapa vidare möjligheter att lämna 
militärt bistånd. Däremot kan en viss utökning göras om medel förs 
över från de ansvariga civila myndigheterna. Försvarsmaktens 
organisationsmyndighet pekar i sammanhanget också på att 
strukturomvandlingen inom försvarsmakten, med en krympande 
grundorganisation, kan komma att minska möjligheterna till militär 
hjälp vid olyckor. 

När det gäller miljöarbetet i förhållande till de nationella miljömålen 
anför Försvarsmaktens organisationsmyndighet bl.a. följande. 
Redovisningen utgår från de verksamheter inom försvarsmakten som 
bedöms ge upphov till de största miljöstörningarna. Förbrukning av 
ämnen och utsläpp av bl.a. kväveoxider, kolväten, koloxid och 
koldioxid redovisas. Försvarsmaktens utsläpp av de nämnda ämnena 
utgör 0,4 - 1,2 % av de totala utsläppen i Sverige. 

Härutöver redovisas åtgärder för att minska dessa utsläpp ytterligare. 
Åtgärderna är kopplade till materielens och anläggningarnas ålder och 
livslängd och de är beroende av tillgången på ekonomiska resurser. Vid 
förnyelse av fordonsparken bör t.ex. övergång till s.k. miljödiesel ske 
liksom att bensindrivna fordon med katalysator anskaffas. 

En förstudie har påbörjats med syfte att upprätta ett 
försvarsgemensamt register över miljöfarliga ämnen. Framförallt för 
den lokala nivån kommer ett sådant register att underlätta arbetet med 
att ersätta miljöfarliga ämnen och verksamheter med mindre miljöfarliga 
sådana. 

Försvarsmaktens organisationsmyndighet lämnar i programplanen 
också en lägesredovisning över miljöarbetet inom försvarsmakten. 
Viktigare punkter är bl.a. följande. I högkvarteret har organiserats en 
särskild miljösektion som skall leda verksamheten. Försvarets 
miljöberedning - i vilken ingår en ledamot även från Statens 
naturvårdsverk - biträder försvarsmakten med samordning och styrning. 

Sedan tidigare kartläggs i samverkan med Statens naturvårdsverk 
miljöskadade områden. Behovet av saneringsåtgärder beräknas kunna bli 
redovisat i en samlad saneringsplan för Försvarsmakten senast den 
30 juni 1995. 

En övergång från ozonnedbrytande ämnen för kylning vid försvarets 
fasta anläggningar till mer miljövänliga ämnen uppskattas i 
p~ogramplanen föranleda merkostnader om totalt 500 miljoner kr. För 
drivmedelsområdet konstateras att en övergång till blyfritt bränsle 
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kräver modifieringar av försvarsmaktens fordon till en uppskattad Prop. 1993/94: 100 
kostnad av minst 300 miljoner kr. I båda fallen pågår utredningar för att Bilaga 5 
hitta lämpliga lösningar ur såväl miljö- som ekonomisk synvinkel. 

Som ett första steg i försvarets miljöpolicy att öka miljökunnandet 
inom organisationen har försvarsmakten redan under hösten 1993 inlett 
en militärområdesvis miljöutbildning. Denna är riktad till den personal 
vid förbanden som arbetar med fysisk planering och frågor om yttre 
miljö. 

Alla försvarsmaktens verksamhetsutövare som bedriver en enligt 
miljöskyddslagen tillståndspliktig verksamhet, lämnar från och med år 
1993 en miljörapport till länsstyrelsen. 

Försvarsmaktens organisationsmyndighet sammanfattar sin inriktning 
av miljöarbetet till i huvudsak följande. De nationella miljömålen skall 
brytas ned till mål för Försvarsmakten. Miljökompetensen på regional 
och lokal nivå skall breddas och fördjupas. Miljöhänsyn skall beaktas i 
all planering och verksamhet. För att Försvarsmakten skall kunna 
utbilda krigsdugliga och samövade förband krävs dock, enligt 
Försvarsmaktens organisationsmyndighet, att viss hänsyn tas till 
Försvarsmaktens speciella karaktär och uppgifter. 

Regeringens överväganden 

När det gäller militärt bistånd med personal och materiel vid 
miljökatastrofer anser regeringen att den hjälp som Försvarsmakten kan 
lämna är mycket värdefull. Försvarsmakten disponerar resurser som i 
olika sammanhang har en stor betydelse vid räddningstjänstinsatser efter 
olyckor som hotar miljön. Det är enligt regeringens mening angeläget 
att Försvarsmakten och de ansvariga civila myndigheterna aktivt söker 
de lämpligaste formerna för att möjliggöra effektivaste hjälp vid 
olyckor. 

I fråga om miljöarbetet i förhållande till de nationella miljömålen kan 
regeringen konstatera att försvarets utsläpp av farliga ämnen m.m. utgör 
en mindre del av de totala utsläppen i landet. Det är angeläget att 
Försvarsmakten - i enlighet med sin miljöpolicy - fortsätter arbetet med 
att begränsa dessa utsläpp. Regeringen vill här peka på att Försvarets 
forskningsanstalt nyligen har initierats att utarbeta ett underlag för en 
statsmakternas övergripande miljöpolicy för försvarsmakten. I denna 
miljöpolicy skall avvägningar i miljöhänsende m.m. göras mellan 
försvarsmakten och andra samhällssektorer. 

Regeringen erinrar om att frågor om försvaret och miljön har 
behandlats även i prop. 1993/94: 111 Med sikte på hållbar utveckling 81 



(Förslag till riktlinjer och åtgärder för fortsatt uppföljning av besluten Prop. 1993/94: 100 
vid UNCED - FN:s konferens om miljö och utveckling). Regeringen Bilaga 5 
har där behandlat och tagit ställning till bl.a. frågor om avvägningen 
mellan totalförsvarets verksamhet i fred och eventuella motstående 
miljöintressen. 

Sammanfattningsvis konstaterar regeringen att miljöarbetet inom 
försvarsmakten bedrivs över ett brett spektrum och i enlighet med den 
antagna miljöpolicyn. Arbetet bör fortsätta med den inriktning 
Försvarsmaktens organisationsmyndighet har redovisat. Av särskild 
betydelse är, enligt regeringens mening, frågan om att genom utbildning 
och andra insatser fördjupa miljömedvetandet i hela organisationen. 

V. 5 Sjuktransporter med försvarets helikoptrar 

l prop. 1992/93: I 00 bil. 5 framhålls att regeringen avser att återkonuna 
med en redovisning av försvarets sjuktransporthelikopterverksamhet i 
krig och fred. 

Regeringen fattade i april 1993 beslut om att anskaffning av 
sjuktransporthelikoptrar skulle få ske inom en kostnadsram av 200 
miljoner kr. Försvaret har därefter tecknat kontrakt för köp av fem 
helikoptrar av typen Augusta Bell 412 HP. 

Regeringen har i regleringsbrevet för budgetåret 1993/94 och i 
särskilt regeringsbeslut i november 1993 fastställt hur avgiftssättningen 
för helikoptrarna skall ske. Av föreskrifterna framgår bl.a. att 
avgiftssättningen skall vara rimlig samtidigt som konkurrens
förutsättningarna inte får snedvridas för konkurrerande företag på 
marknaden. Avgifterna skall beräknas så att samtliga kostnader täcks 
utom sådana som är specifika för det militära försvaret. 

Utbildning av piloter och tekniker har påbörjats under hösten 1993. 

Sjukvårdshuvudmännen har fortlöpande orienterats av Chefen för 
armen om arbetsläget vad avser införandet av ambulanshelikoptrarna. 
Anbud har lämnats till och diskussioner har genomförts under hösten 
1993 med de sjukvårdshuvudmän som inkommit med anbudsförfrågan 
till armen. 

Armen kommer att kunna erbjuda sjukvårdshuvudmännen tre 
ambulanshelikopterstationer under år 1994. 

Regeringen avser att återkomma till riksdagen med ytterligare 
redovisning i denna fråga. 
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V.6 Försvarsindustri 

Regeringens sammanfattande bedömning 

* Den europeiska försvarsindustrin genomgår på grund av 
överkapacitet en omstrukturering och koncentration med ökat 
samarbete över gränserna. 

* Den svenska försvarsindustrins förmåga att tillgodose 
Försvarsmaktens behov av högvärdig materiel är en 
säkerhetspolitiskt värdefull tillgång. 

* Svensk industri har i kraft av egen kompetens goda möjligheter 
att deltaga i det internationella samarbetet, vilket är önskvärt för 
bevarande av kompetens och för säkrare överlevnad. 

* Försvaret har hos delar av den svenska försvarsindustrin 
begränsad möjlighet att enbart genom sina beställningar behålla 
kompetens och produktionsresurser. En prioritering bör därför 
göras av de teknikområden, som behöver säkerställas. Den skall 
utgå från säkerhetspolitiska motiv och försvarets behov. 

* Möjlighet att vidmakthålla och underhålla försvarets operativa 
materiel i kris och krig skall säkerställas. 

* Det är önskvärt att försvarsindustrins strukturering för 
anpassning till försvarets behov och för att behålla 
konkurrensförmåga fortsätter. 

* Kompetensbevarande internationellt samarbete och export 
kommer att stödjas. Det internordiska samarbetet fullföljs. 

V. 6. 1 Allmänt 

Försvarsindustrin genomgår globalt en förändring i tre olika avseenden, 
nämligen dels en omstrukturering mot koncentration och 
kapacitetsminskning, dels en gränsöverskridande samverkan genom 
avtal och ägande och dels pågår i enstaka länder uppbyggnad av en 
egen nationell försvarsindustriell kompetens. 

Den europeiska försvarsindustrin kännetecknas sedan slutet av 1980-
talet av en överkapacitet, som lett till fortgående samarbete och 
internationalisering för att säkerställa konkurrenskraft och överlevnad. 
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Men utvecklingen har också medfört att viktiga teknikområden kommit Prop. 1993/94:100 
att domineras av ett fåtal eller t.o.m. enstaka företag, och marknaden Bilaga 5 
kan för respektive försvarsmyndigheter te sig monopolbetonad i 
avsaknad av mångfald och konkurrens. Likriktning och standardisering 
av komponenter och delsystem kan ge fördelar vad avser tillgänglighet 
och ekonomi, men det kan också försvåra utveckling av för egna, 
nationella behov anpassade vapensystem. 

Sedan år 1975 har de europeiska NATO-länderna haft 
försvarsmateriellt samarbete genom en europeisk programgrupp 
(IEPG). Efter EG-mötet i Maastricht år 1991 beslöts att även samarbete 
om försvarsmaterielfrågor skulle inlemmas i Västeuropeiska Unionen 
(VEU). För detta ändamål bildades under VEU Western European 
Annaments Group (WEAG), i vilken ingår de tidigare medlemmarna i 
IEPG. NATO-alliansens Transatlantiska materielsamarbete leds av 
CNAD (Conference of National Annaments Directors), som har 
ansvaret fOr samordning, standardisering och hannonisering av NATO:s 
operativa materielsystem. 

Sverige, som står utanför både NATO och Europeiska unionen, har 
dock i kraft av egen kompetens goda möjligheter att deltaga i det 
internationella samarbetet på teknologi- och materielområdena. Ett 
betydande försvarsindustriellt samarbete pågår inom ramen för bilaterala 
avtal - i enlighet med av statsmakterna beslutade regler för export av 
krigsmateriel - såväl mellan myndigheter som mellan industrier. En 
utvidgning av sådant samarbete inom Norden pågår och behandlas i 
avsnitt V.6.3 och V.6.4 nedan. 

FN:s på senare tid starkt ökade multinationella insatser i 
fredsbevarande syfte, i vilka Sverige deltar med personal och materiel 
ur försvarsmakten, ställer för Sverige nya krav på samordning av 
operativ försvarsmateriel. Hur dessa nya krav på standardiserad 
materiel kan komma att påverka svensk försvarsindustri kan ännu inte 
bedömas. 

V. 6. 2 Svensk forsvarsindustri 

Vad som anfördes om den svenska försvarsindustrin i 1993 års 
budgetproposition ( 1992/93: l 00 bil. 5) äger i allt väsentligt fortfarande 
giltighet och ges följande komplettering. 

Den i propositionen nämnda strukturomvandlingen har fortsatt och 
bl.a. lett till ytterligare koncentration av försvarsteknologiska resurser 
inom Celsiuskoncemen, som härigenom samlat och breddat den 
systemtekniska kompetensen. 
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Planeringen enligt Försvarsmaktsplan 94 sätter gränser för 
möjligheten att enbart genom försvarets beställningar behålla kompetens 
och produktionsresurser hos ett antal industrier. Det är därför 
nödvändigt att avgöra vilken kompetens och vilka resurser som av 
säkerhetspolitiska skäl och utifrån försvarsmaktens behov i första hand 
behöver säkerställas. Bedömningen bör baseras på försvarets långsiktiga 
planering och utgå från försvarsmaktens försörjningsbehov vid kris och 
i krig. 

En viss pnontering av säkerhetspolitiskt viktiga försvarsindustriella 
områden har gjorts under senare år, men - med en allmänt vikande 
marknad - får den ökad betydelse för att bevara de strategiskt viktigaste 
delarna av försvarsteknisk kompetens. 

Även vid anskaffning från utlandet bör industriell samverkan 
förläggas till prioriterad industri. I anslutning till pågående upphandling 
av utländska stridsvagnar har från svensk sida ställts krav på sådan 
industriell samverkan. Avsikten är att detta skall leda till ett långsiktigt 
samarbete som gynnar svensk försvarsindustri. Valet av utländsk 
leverantör avgör vilka delar av svensk försvarsindustri som berörs. 
Även för övriga större anskaffningar från utlandet avses samma princip 
tillämpas. 

V. 6.3 Svenskt-norskt Jörsvarsmaterielsamarbete 

Svenskt-norskt samarbete på försvarsmaterielområdet baseras på ett 
avtal mellan de båda ländernas regeringar av år 1983 enligt vilket de 
båda ländernas försvarsmyndigheter och försvarsindustrier skall sträva 
efter ett ökat samarbete om försvarsmateriel. Handlingsprogram för 
samarbetet har utarbetats av en gemensam arbetsgrupp och ett antal 
möjliga samarbetsprojekt har förtecknats. Enligt det handlingsprogram, 
som har undertecknats av de båda ländernas försvarsministrar den 
8 september 1993, utreds möjligheterna för en gemensam svensk-norsk 
utveckling och anskaffning av några av nästa generations vapensystem 
och anges områden som bedöms lämpliga för samarbete mellan svenska 
och norska försvarsindustrier. Avsikten är att genom att utnyttja den 
samlade försvarsindustriella kompetensen bevara konkurrenskraft och att 
undvika dubblerad resursuppbyggnad. Enighet råder om att de båda 
länderna skall ses som en gemensam marknad för försvarsmateriel. 

V.6.4 Nordiskt försvarsmaterielsamarbete 

Vid ett möte mellan de svenska, finska, norska och danska 
försvarsministrarna i Viborg i Danmark i november l 992 beslutades att 
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de fyra länderna skulle tillsätta en arbetsgrupp för att utreda 
möjligheterna för ett utvidgat nordiskt samarbete på försvarsmateriel
området. Resultatet redovisades vid försvarsministennöte i Karlskrona 
den 3 maj 1993. Förutsättningar bedömdes finnas för att bättre utnyttja 
de gemensamma resurser som finns för utveckling, anskaffning och 
underhåll av försvarsmateriel, om ett ökat samarbete kunde etableras. 
Trots vissa skiljaktigheter i policyfrågor finns sammanfallande intressen 
beträffande materielplanering, och förutsättningarna för industriellt sam
arbete bedöms goda. Ministennötet bestämde därför att arbetet fortsätter 
mot en konkretisering av försvarsmaterielsamarbetet. 

V.6.5 Prioritering av kompetensområden 

På grund av en för låg beläggning riskerar delar av försvarsindustrin att 
förlora sin höga kompetens. Om så sker, måste Försvarsmakten i 
framtiden vara beredd att tillgodose väsentliga behov genom 
direktanskaffning från utlandet. 

För att säkerställa de för försvaret värdefullaste kompetenserna måste 
i samband med försvarets materielanskaffning satsas på prioriterade 
teknikområden. Generellt är utvecklingskompetens värdefullare än 
tillverkningsresurser, även om dessa är väsentliga för lönsamheten. 

Försvarsmakten utarbetar tillsammans med Försvarets materielverk 
och Försvarets forskningsanstalt en teknologiförsörjningsstrategi 
avseende försvarets långsiktiga behov av teknologisk och industriell 
kompetens. Resultatet avses utnyttjas för prioritering av 
kompetensområden. 

I avvaktan på slutlig bedömning redovisas i försvarsmaktsplanen en 
preliminär prioritering. 

De mest angelägna kompetenserna är enligt denna 
* De som behövs för att vidmakthålla anskaffade system vid kris och 

krig utan att vara beroende av stöd utifrån. 
* De som behövs för att säkra försörjningen i ett avspärrnings- eller 

krisläge och i krig. 
* De som säkerställer egen förmåga inom prioriterade områden, och 

som andra länder omger med särskild sekretess. 

Varje prioritering innehåller minst två dimensioner. En utgöres av 
områdets teknologiska bredd. En annan av nivån, dvs. förmågan till 
nyutveckling, vidareutveckling, vidmakthållande och underhåll. 
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De framtida behov som är mest angelägna att tillgodose finns inom 
området "Ledning och telekrigföring". Berörda teknikområden är i 
första hand: 

* sensorteknik (bl.a. spaning, målinmätning, måldatabearbetning och 
penetration) 

* programvaruteknik 
* kommunikations- och infonnationsteknik 
* signaturanpassningsteknik (medel mot upptäckt och identifiering) 
* materialteknik. 

I vidmakthållandefasen är de angelägnaste behoven inom 
flygområdet, pjäs- och stridsfordonsområdena, fartygs- och robot
områdena. 

V. 6. 6 Konsekvensbedömning 

Läget inom olika delområden 

V.6.6.1 Underhåll 

Väsentliga delar av underhållsindustrin förändras från alt vara statliga 
militära underhållsresurser till att vara en del av det privata 
näringslivet. Styrning och samarbetsformer påverkas härav. 
Försvarsmaktens modernisering och minskade omfattning minskar även 
underhållsvolymerna, vilket aktualiserar en anpassning och 
omstrukturering. Genom hela 1990-talet förutses underhållsindustrin 
finnas kvar med tillräcklig kompetens. 

V.6.6.2 Försvarselektronik 

För att kunna behålla långsiktig nyutvecklingsfönnåga inom radar
sensorområdet behöver i dag befintliga resurser koncentreras, vilket 
också ökar svensk radarindustris möjligheter till internationellt 
samarbete. Ett samgående mellan företag på sensor- och 
telekrigområdena som har likartade kompetenser, skulle ge effektivare 
utnyttjande av befintliga resurser och säkrare överlevnad för denna för 
försvaret värdefulla och sekretessomgärdade industri. 

Utvecklingsfönnågan inom optronikområdet bedöms kunna bibehållas 
på nuvarande nivå, men förutsättningarna på sikt ökar med en 
koncentration av resurserna. 
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På ftygradioområdet skulle en samordning mellan respektive 
industriers teknik- och systemkompetenser behövas för att säkerställa 
nyutveck.lingsfönnåga och vidmakthållande av arvet. 

V.6.6.3 Robotsystem 

Systemkunnandet inom jakt- och attackrobotområdet kommer successivt 
att förloras utan nya inhemska eller deltagande i internationella 
utveck.lingsprojekt. Svensk kompetens ger förutsättningar för ett ökat 
internationellt samarbete, vilket skulle öka möjligheterna att bibehålla 
konkurrenskraftig system- och utvecklingskompetens. Försvarsmakts
planeringen ger inte förutsättningar att med enbart svenska beställningar 
behålla två inhemska robotindustrier med utvecklingsfönnåga. 

V.6.6.4 Flygplansystem 

Förutsättningar finns att behålla vidareutvecklingsfönnågan under större 
delen av 1990-talet. 

V.6.6.5 Stridsfordon 

Förutsättningar finns att under huvuddelen av 1990-talet behålla viss 
vidareutveck.lingsfönnåga om särskilda satsningar inom området görs. 

V.6.6.6 Stridsfartyg och marina vapen 

Regeringen har påbörjat en översyn av marinens planering och ekonomi 
för att skapa förutsättningar för beläggning vid varvsindustrin under år 
1994. Avgörande är dock hur marinen genomför sina rationaliseringar. 
Läget kan annars leda till senareläggningar och reduceringar av 
varvsindustrins beläggning. 

På torpedområdet beräknas nyutvecklingsfönnågan bibehållas under 
hela 1990-talet. Utlandssamarbete om torpeder förekommer. 

För sjöminor bedöms nyutvecklingsfönnågan säkerställd över 
sekelskiftet. Utlandssamarbete om sjöminor förekommer. 
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V.6.6.7 Pjäser, lätta vapen och explosivämnen 

För vissa pjäser och lätta vapen bedöms vidmakthållandeförmåga kunna 
behållas till slutet av 1990-talet enligt nuvarande planering. Ett 
bibehållande av en svensk industriresurs bedöms nödvändig för 
renovering och modifiering av befintligt stort bestånd av pjäser. 

Förutsättningarna för att på längre sikt bedriva explosivämnes
verksamhet inom landet är osäkra. Inplanerad produktion i svenska 
anläggningar är begränsad. Fortsatt utveckling och produktion måste 
baseras på samverkan med utländska företag. 

V.6.6.8 Övrigt 

Goda industriella resurser finns inom landet för utveckling och 
produktion av kvalificerad militär utbildnings- och övningsmateriel. God 
exportpotential bedöms säkerställa kompetens och överlevnad. 

Utveck.lingsförmågan på området maskeringsmateriel bedöms 
säkerställd under större delen av 1990-talet. 

V. 7 Samlokalisering av I 2/Fo 52 - A 9 i Kristinehamn 

Försvarsutskottet har i sitt betänkande 1992/93:FöU9 anfört att de 
farhågor som gjorde att utskottet i 1992 års försvarsbeslut inte tog 
ställning till fusioneringsort alltjämt råder. Utskottet anförde vidare 
bl.a. att man såg med oro på förut'iättningama för att genomföra 
samlokaliseringen av Värmlands regemente I 2/Fo 52 och Bergslagens 
artilleriregemente A 9 i Kristinehamn. 

Länsstyrelsen i Värmlands län har nu genomfört miljöprövning av 
fusionen I 2/Fo 52 - A 9 i Kristinehamn. Den 12 november 1993 
fattade länsstyrelsen beslut att tillåta verksamheten med vissa villkor 
enl. 5§ miljöskyddslagen (1969:387). 

De villkor beslutet inehåller kommer enligt Chefen för armen inte att 
menligt inverka på I 2 - A 9 utnyttjande av övningsfältet. Vidare har 
länsstyrelsen beslutat att viss övningsverksamhet ges en prövotid innan 
frågan slutgiltigt avgörs. Slutligen skall mätning av bullerbild vid 
skjutning med 12,7 mm ammunition genomföras. Inget av dessa villkor 
är dock avgörande för fältets utnyttjande. 
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Regeringen bedömer att länsstyrelsens beslut i miljöprövningsfrågan 
medger att de samlokaliserade förbanden kommer att ha goda 
möjligheter att uppnå både rationella och långsiktigt bra 
övningsbetingelser i Kristinehamn. 

Hela eller delar av beslutet kan dock komma att överklagas. Detta 
kan medföra vissa tidsmässiga fördröjningar. Överklagas 
tillståndsbeslutet avgör Koncessionsnämnden för miljöskydd frågan. 

Kommunfullmäktige i Kristinehamns kommun fattade den 28 oktober 
l 993 beslut om den fördjupade översiktsplan som är en förutsättning för 
att hela det nya närövningsfältet skall kunna tas i bruk. 

Byggnation av militärrestaurang m.m. har påbörjats under hösten 
1993. 

Fortifikationsförvaltningen har påbörjat nödvändig markanskaffning. 
Regeringen godkände genom ett beslut den 23 september 1993 ett 
kontrakt om anskaffning av mark från Domänverket. Förhandlingar för 
kvarvarande enskilda markägare pågår tillsammans med Kristinehamns 
kommun. 

Sammantaget bedömer regeringen att fusionen mellan I 2/Fo 52 och 
A 9 i avgörande delar bör kunna vara genomförd före den I juli 1994 i 
enlighet med riksdagens beslut. 

V.8 Samordning Östersund 

Chefen för armen fick i 1993 års regleringsbrev, mot bakgrund av 
riksdagens beslut (prop. 1992/93:100 bil. 5, bet. 1992/93:FöU9, rskr. 
1992/93 :333) i uppdrag att redovisa hur armens lokaler i Östersund 
skall utnyttjas samt inkomma med en bedömning av huruvida 
besparingsmålet kan innehållas. 

Utgångspunkt för uppdraget var att produktionen i Östersund 
ytterligare skall samordnas och rationaliseras. Därvid skall nuvarande 
anläggningar för Jämtlands fältjägarregemente (I 5), Norrlands 
artilleriregemente (A 4) och Armens materielunderhållscentrum (ATC) 
i huvudsak behållas och försvarsmyndigheter som hyr lokaler i 
Östersund flytta till och inrätta sig på befintliga kasernområden. De 
civila högskolorna erbjuds lokaler i och utbyggnadsmöjligheter vid 
ATC:s och Försvarets förvaltningshögskolas skolhus. 

Chefen för armen har till regeringen redovisat hur lokalerna skall 
utnyttjas och fullföljer uppdraget att ytterligare samordna och 
rationalisera verksamheten i Östersund enligt 1993 års regleringsbrev 
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och erbjuder dänned den civila högskolan - Mitthögskolan - lokaler. 
Förberedelser vidtas för att flytta försvarsmyndigheter som hyr lokaler 
i Östersund till befintliga kasernområden senast 1996/97. 

Då besparingen för armen inte uppnås helt med denna lösning 
anmäler Chefen för armen att den nya myndigheten Försvarsmakten 
därför ur "samhällsnyttan" bör kompenseras så att sparmålet kan 
innehållas. Regeringen har vid beräknandet av medel för anslaget A l. 
Försvarsmakten beaktat detta. 

V.9 Verksamhet i Karlsborg respektive Almnäs 

Försvarsmaktens organisationsmyndighet har till regeringen redovisat ett 
uppdrag att lämna förslag, inklusive kostnader, på verksamhet som är 
lämplig att lokalisera till Karlsborg respektive Almnäs. 

Av redovisningen framgår att, oavsett finansieringsform, ett 
överförande av verksamhet i form av produktion av anneförband till 
Karlsborg eller Almnäs, skulle innebära sämre rationalitet vid de 
förband varifrån verksamheten förs, och skulle i flertalet fall innebära 
ett avsteg från den övergripande principen "likhet i krig och fred". 

Någon verksamhet ur marin- eller flygvapenprogrammen vilken är 
möjlig eller lämplig att förlägga till dessa orter har inte kunnat 
identifieras. Detsamma gäller Försvarets materielverk. Beträffande 
Försvarets materielverks nuvarande verksamhet i Karlsborg bör 
dessutom uppmärksammas att denna berörs av pågående organisations
översyn inom Försvarets materielverk. 

Lokalisering av ett underhållsregemente till Karlsborg har berörts i 
bl.a. Försvarsutskottets betänkande 1992/93 :FöU9. Om ett sådant 
alternativ skulle övervägas måste det beaktas att ett underhålls
regemente, till skillnad från vanliga regementen, verkar i krig och fred 
inom ett helt militärområde med stort beroende av redan befintliga 
anläggningar. Försvarsmaktens organisationsmyndighet anser därför att 
det är olämpligt att lokalisera ett underhållsregemente till Karlsborg. 
Dock är försvarsmaktens inriktning att en underhållsgruppstabskader ur 
rnilitärområdesunderhållsregemente Syd lokaliseras till Karlsborg. 

I Almnäs kommer identifiering av de lokaler m.m. som ej kommer 
att utnyttjas av försvarsmakten att ske. Därefter bör en avveckling av 
ledigt utrymme eftersträvas. 

Enligt regeringens mening bör inte någon ytterligare verksamhet 
inom det militära försvarets nuvarande myndigheter lokaliseras till 
någon av dessa orter. Regeringen planerar dock att ge Statskontoret i 
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uppdrag att utreda förutsättningarna för ett Försvarstekniskt museum i 
Karlsborg. 

V.10 Mobiliserings- och förplägnadsförband 

Av riksdagens beslut den (prop. 1992/93:228, bet. 1992/93:FöUll, 
rskr. 1992/93:386) avseende värnpliktiga i mobiliserings- och 
förplägnadstjänst m.m. framgår att riksdagen förutsätter att regeringen 
återkommer med en redovisning till riksdagen vad avser utvecklingen 
av värnpliktsvolymema under de närmaste utbildningsåren. 

De volymer som ligger till grund för 1994/95 års produktionsuppdrag 
till de regionala produktionsledama inom armen omfattar ett årligt 
grundutbildningsbehov på ca 1 600 vämplik"tiga fördelat på ca 1 150 
mobiliserings- respektive 450 förplägnadsvämpliktiga. Dessutom skall 
från samma tidpunkt ca 800 kockar i fältförbanden ges utbildning i 
storkökstjänst del av tiden för sin utbildning. 

De i 1993 års regleringsbrev givna riktlinjerna anger att 
uppsättningstiden av berörda förband skall ske under 15 i stället för 12 
år. Detta innebär att det årliga grundutbildningsbehovet av denna orsak 
från och med 1995/96 minskas med totalt 270 värnpliktiga fördelat på 
190 mobiliserings- respektive 80 förplägnadsvämpliktiga. 

Genom att utnyttja inom marinen merbehovsutbildade kockar för 
krigsplacering i förplägnadsförband bedöms den årliga vämplikts
volymen kunna minskas ytterligare något. Detsamma gäller där den del 
av den civila personalen som skall avvecklas genom naturlig avgång och 
som intill avvecklingstidpunkten kan utnyttjas för krigsplacering i 
mobiliserings- eller förplägnadsförband. Dock måste kravet på 
krigsorganisationens uppfyllnad vara styrande för den värnpliktsvolym 
som årligen tas ut för grundutbildning. 

V. 11 Särskilda åtgärder rörande marinförband 

Regeringen har med anledning av de ekonomiska problemen i marinen 
under hösten 1993 ändrat gällande regleringsbrev för marinförbanden 
två gånger. 

Den första ändringen, som beslutades den 23 september 1993, 
innebar i huvudsak följande förändringar. 

Besparingar på 70 miljoner kr skulle göras på anslaget C 1. 
Marinförband: Ledning och förbandsverksamhet, i första hand genom 
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en minskning av investeringarna. Vidare skulle 30 miljoner kr sparas på 
anslaget C 3. Marinförband: Anskaffning av anläggningar. Dessa medel 
skulle användas för att minska det prognosticerade överskridandet på 
anslaget C 2. Marinförband: Anskaffning av materiel. Regeringen 
uppdrog också åt Försvarets materielverk att genom förhandlingar med 
berörda industrier försöka åstadkomma en senareläggning av vissa 
betalningar. Avvecklingen av vissa fartyg och förband tidigarelades och 
krigsduglighetskraven sänktes med ett steg för vissa förband. 

För att skapa förutsättningar för att lösa likviditetsproblemet för 
budgetåret 1993/94 och även säkerställa marinens operativa fönnåga 
och materiella förnyelse för resten av försvarsbeslutsperioden beslutade 
regeringen den 16 december om ytterligare en ändring av 1993 års 
regleringsbrev för marinen. Denna ändring innebär att överskridandena 
från budgetåret 1992/93 om sammanlagt 400 miljoner kr skrivs av mot 
intäkter av försäljning från statliga oljelager. 

Chefen för marinen har den 29 november 1993 inkommit med ett 
underlag med förslag till förändrad planering för marinförbanden under 
resten av försvarsbeslutsperioden. 

Chefen för marinen anger där bl.a. att han har identifierat ytterligare 
rationaliseringar och verksamhetsreduceringar inom förbandsverk
samheten. Chefens för marinen förslag till planering av förbands
verksamheten innebär reduceringar av den ekonomiska ramen under 
försvarsbeslutsperioden om cirka 500 miljoner kr jämfört med 
kostnadsnivån 1992/93. Härutöver har Chefen för marinen föreslagit att 
vissa resurser skall överföras från planerad materielanskaffning till 
förbandsverksamheten. Denna överföring leder till viss senareläggning 
av tidigare planerad materielanskaffning. 

Vidare har Chefen för marinen enligt Försvarsmaktens organisations
myndighets planeringsanvisningar föreslagit en tillfällig reducering av 
krigsdugligheten för vissa marina förband. 

Regeringen anser att detta underlag i huvudsak kan läggas till grund 
för den fortsatta planeringen för marinförbanden. Regeringen bedömer 
att sådana rationaliseringar och verksamhetsreduceringar som Chefen 
för marinen har föreslagit är en förutsättning för att nytt ytstridsfartyg 
(YS 2000) skall kunna projekteras under budgetåret 1994/95. 

Regeringen avser att ge Försvarsmaktens organisationsmyndighet 
direktiv att ytterligare utreda vissa frågor bl.a. rörande 
stridsfartygsförband och kustförsvarsförband. 
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3 .2 Ersättningar för kroppsskador 

A 2. Ersättningar för kroppsskador 

1992/93 Utfall 
1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

70 266 000 
70 463 000 
74 198 000 

Anslaget avser vissa livräntor och ersättningar enligt lagen 
(1977:265) om statligt personskadeskydd och förordningen (1977:284) 
om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd. 

Riksförsäkringsverket disponerar anslaget. 

Regeringens överväganden 

Regeringen gör den bedömningen att anslaget även fortsättningsvis skall 
utgöra ett eget anslag. Verksamheten under anslaget är regelstyrd och 
medel föreslås därför tilldelas i form av förslagsanslag på 74 198 000. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
I .godkänner verksamhetsinriktningen av programmet 
Flygvapnets lednings- och underhålls.förband (avsnitt II.9), 

2. till Försvarsmakten för budgetåret 1994/95 anvisar ett ramanslag 
på 36 437 839 000 kr, 

3. bemyndigar regeringen att medge beställning av materiel m.m. 
och utvecklingsarbete för Försvarsmakten inom en kostnadsram 
av 7 893 000 000 kr, 

4. bemyndigar regeringen att medge beställning av investeringar i 
befästningar m.m. för Förswrsmak"ten inom en kostnadsram om 
600 ()()() ()()() kr, 

5. till Ersättningar JOr kroppsskador för budgetåret 1994/95 anvisar 
ett förslagsanslag på 74 198 000 kr. 

Prop. 1993/94: 100 
Bilaga 5 

94 



4 Vissa Försvarsmakten närstående myndigheter 

4.1 Fortifikationsverket 

B 1. Fortifikationsverket 

1992/93 Utgift 
1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

1 ()()() * 
l ()()() * 
1 ()()() 

* Avser Fortifikationsförvaltningen (FortF). 

I enlighet med riksdagens beslut (prop. 1992/93 :37, bet. 
1992/93:FiU8, rskr. 123) inrättas den I juli 1994 myndigheten 
Fortifikationsverket (Fortv). 

Huvuduppgiften för Fortifikationsverket blir att förvalta 
Försvarsmaktens ändamålsfastigheter och annan fast egendom som 
regeringen bestämmer. 

Den nya myndigheten får ett renodlat ansvar som ägarföreträdare och 
förvaltare av fastigheterna. Dänned avses ansvar såväl för den juridiska 
och ekonomiska som för den tekniska fastighetsförvaltningen. 

Myndigheten kommer att ha ca 135 anställda vartill tillkommer 
resurser för kontorsservicestöd samt för att. fullfölja utländskt 
samarbetsavtal. Myndigheten organiseras i en planerings- och 
stabsavdelning, finans- och ekonomiavdelning, förvaltningsavdelning 
samt projektavdelning. 

Fortifikationsförvaltningen läggs ned den 30 JUOI 1994. 
Fortifikationsförvaltningens nuvarande_ projekteringsverksamhet och del 
av den regionala byggnadsadministrationen kommer att bedrivas 
bolagsfonn inom Confortia AB, dotterbolag till Vasakronan AB. 
Forskningsavdelningen inom Fortifikationsförvaltningen överförs den 
1 januari 1994 till Försvarets forskningsanstalt. 

Fortifikationsverket 

Utredningen om förvaltning av försvarsfastigheter har inlämnat en 
anslagsframställning för Fortifikationsverket och därvid redovisat 
myndighetens kommande verksamhet i verksamhetsgrenarna fastighets
förvaltning och uppdragsverksamhet. 

7 Riksdagen 199319.J. 1 sam/. Nr 100 Bilaga 5 

Rälte/se: S. 106 rad 8 nedifrån Utgår: 3 Rad 6 nedifrån Står: 1993/94 Rättat till: 
1994/95. 

Prop. 1993/94:100 
Bilaga 5 

95 



För respektive verksamhetsgren anges mål, resultatkrav samt 
avkastningskrav. 

Verksamhetsgrenen fastighetsförvaltning har indelats i 

- vidmakthållande. Verksamheter som syftar till att bibehålla 
fastigheternas tekniska funktion och värde, 

- investering. Verksamheter som utmynnar i ett köp eller uppförande 
av ny- till- eller ombyggnad, 

- avyttring. Verksamheter för avyttring av uppsagda fastigheter. 

Riksrevisionsverket anför i sin revisionsberättelse avseende 
Fortifikationsförvaltningen att årsredovisningen är rättvisande. 

Regeringens överväganden 

Samman fattning 

Den av riksdagen beslutade inrikmingen för verksamheten (prop. 
1992/93:37, bet. l 992/93:FiU8, rskr.1992/93: 123) skall gälla. 

Resurser: 

B 1. Fortifikationsverket, anslag 1 ()()()kr 

Som tidigare nämnts i avsnitt 1.2.3 skall finansiering av anskaffning 
och vidmakthållande av mark, anläggningar och lokaler för 
Försvarsmakten ske genom att Fortifikationsverket tar upp lån i 
Riksgäldskontoret. Regeringen återkommer i kompletterings
propositionen vad avser låneramens storlek. Regeringen har i särskilt 
beslut den 18 november 1993 avgränsat de befästningar m.m. som inte 
skall belastas med kapitalkostnader. Finansieringen av dessa särskilda 
objekt sker inom ramen för Försvarsmaktens anslag. 

Resultatbedömning 

Regeringen konstaterar att 
under budgetåret 1992/93 
regleringsbrevets anvisningar. 

Fortifikationsförvaltningens verksamhet 
i allt väsentligt genomförts enligt 
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Resultatredovisningen har utvecklats jämfört med föregående år men 
har fortfarande mer karaktär av verksamhetsberättelse än en uppföljning 
av verksamheten i produktivitets- och effektivitetstenner. 

Arbetet med att utveckla specifika resultat och mätmetoder för denna 
uppföljning har under året inriktats mot den nya myndigheten 
Fortifikationsverket som får delvis ny inriktning för sin verksamhet. 

4.2 Försvarets materielverk 

B 2. Försvarets materielverk 

1992/93 Utgift 
1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

1 159 851 900 
1 308 172 000 

1 000 

Försvarets materielverk har f.n. följande uppgifter; programansvar 
för delprogrammet Försvarets materielverk; produktion för del
programmet Försvarets materielverk inom huvudproduktionsområdet 
Ledning och förbandsverksamhet; produktion för försvarsmakten inom 
huvudproduktionsområdena Materielanskaffning samt Forskning och 
utveckling; fackuppgifter inom sakområdena Förplägnad, 
Förrådsverksamhet, Materielunderhåll och Verkstadsdrift; vissa 
uppgifter som patentorgan för de myndigheter som hör till 
Försvarsdepartementet. 

Verket har som övergripande mål att inom sitt verlcsamhetsområde 
bidra till att lösa de uppgifter som angetts för försvarsmakten. 

Försvarets materielverk 

Verket har under budgetåret 1992/93 disponerat följande anslag: 
B2. Anneförband: Anskaffning av materiel 
C2. Marinförband: Anskaffning av materiel 
02. Flygvapenförband: Anskaffning av materiel 
E2. Operativ ledning m.m.: Anskaffning av materiel 
E4. Operativ ledning m.m.: Forskning och utveckling 
F3. Försvarets materielverk 
K2. Gemensam försvarsforskning (del) 
K5. Anskaffning av materiel för kustbevakningen 

Verket har i sin årsredovisning i de delar som avser 
resultatredovisningen redovisat verksamheten i följande 
verksamhetsgrenar: materielanskaffning m. m. ; dri vmedelsförsörjning; 
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förvaltningsservice för myndigheter 
reservmaterielförsörjning. 

Karlstad; verkstadsdrift; Prop. 1993/94:100 
Bilaga 5 

Resultatredovisningen pekar på att verksamhetsmålen för de olika 
verksamhetsgrenarna i huvudsak har nåtts. Verket anger dock att 
metoderna för resultatredovisning och uppföljning är under utveckling. 

Anslagssparande, ianspråktagen anslagskredit och - i förekommande 
fall - överskridande utöver medgiven anslagskredit framgår för de olika 
anslagen av följande tabell (miljoner kr och % av tilldelat ramanslag). 

Anslag Sparande Kredit Överskridande 
mkr % mkr % mkr 

B 2. 124 3,4 

c 2. 52 2,3 177 

D 2. 94 1,2 

E 2. 17 12,5 

E 4. 112 62,9 

F 3. 32 2,7 

K 2. ,, 

K 5. 15 30,6 

1) Se anslaget G 4. Försvarets forskningsanstalt 

I sin anslagsframställning utgår verket från den omstruktureringen av 
försvarsmakten som görs den 1 juli 1994. De resurser som f.n. 
disponeras av verket förutsätts i allt väsentligt komma att disponeras av 
den nya myndigheten Fömarsmakten. Verksamheten föreslås bli 
avgiftsfinansierad. 

I en kompletterande anslagsframställning lämnar verket förslag om 
hur kapita.lförsörjningen skall ske vid övergång till avgiftsfinansierad 
verksamhet, begär investeringslån för anskaffning av 
anläggningstillgångar och lämnar synpunkter på hur styrning och 
redovisning skall ske för drivmedels- och reservmaterielförsörjning. 

Riksrevisionsverkets revisionsberättelse innehåller en invändning, mot 
överskridandet av anslaget C 2. Marinförband: Anskaffning av materiel. 
Enligt verket har överskridandet orsakats av bristfällig uppföljning och 
styrning av li.k--Yiditetsläget inom huvudprogrammet Marinförband. 

% 
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Regeringens överväganden 

Sammanfattning 

Övergripande måJ: 
Försvarets materielverk skall inom sitt verksamhetsområde bidra 
till att lösa de uppgifter som har angetts för Försvarsmakten. 

Resurser: 

B 2. Försvarets materielverk, anslag l 000 kr 

Övrigt: 

Försvarets materielverks verksamhet bör avgiftsfinansieras fr.o.m. 
budgetåret 1994/95. 

Resultatbedömning 

Materielverkets årsredovisning indikerar att verksamheten bedrivits så 
att de uppsatta verksamhetsmålen i huvudsak bedöms ha nåtts. 
Årsredovisningen medger inte en mera noggrann bedömning av 
måluppfyllelsen. 

Regeringen konstaterar att Riksrevisionsverket riktat invändning mot 
Materielverkets årsredovisning. I avsnitt V.11 Särskilda åtgärder 
rörande marinförband redovisas vilka åtgärder som regeringen vidtagit 
med anledning av de ekonomiska problemen inom marinen. 

Slutsatser 

Inom regeringenskansliet bereds, som nämnts i avsnitt 2.1, LEMO:s 
skrivelse Vissa frågor om försvarets materielförsörjning. Samtidigt 
bereds Materielverkets kompletterande anslagsframställning. Redan nu 
bedömer regeringen att Materielverkets verksamhet bör 
avgiftsfinansieras, och föreslår såJedes en avgiftsfinansiering fr.o.m. 
budgetåret 1994/95. Det ankommer på regeringen att besluta i de övriga 
frågor som behandlas i LEMO:s skrivelse och Materielverkets 
kompletterande anslagsframställning. 
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4.3 Värnpliktsverket 

B 3. Vämpliktsverket 

1992/93 Utgift 
1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

187 158 ()()() 
209 473 ()()() 
189 821 ()()() 

Vämpliktsverket skall ge stöd och service åt Försvarsmaktens 
krigsförbandschefer samt samverka med krigsplacerande chefer i 
bemanningsfrågor. 

Värnpliktsverket 

Vämpliktsverket har i sin årsredovisning redovisat vilka åtgärder som 
vidtagits för fullgörande av de verksamhetsmål som angetts för 
myndigheten. Vämpliktsverket har enligt årsredovisningen ökat stödet 
och servicen åt lokala myndighetschefer och krigsförbandschefer inom 
ramen för VPV /LOKAL (ingår i Vämpliktsverkets infonnations
system). Vid 1992/93 budgetårs utgång var systemet tillgängligt för 81 
myndigheter, en ökning med tio jämfört med föregående år. 
Vämpliktsverket har vidare gjort vissa förberedelser för en 
omlokalisering av Mellersta vämpliktskontoret från Solna till Näsby 
P-ark i Täby kommun. 

För att minska antalet vämpliktsavgångar har enligt årsredovisningen 
en gemensam arbetsgrupp för vämpliktsfrågor bildats med företrädare 
för Vämpliktsverket, Överbefälhavaren, försvarsgrenscheferna m.ft. 
Arbetsgruppens rapport har överlämnats till samtliga förband, skolor 
och andra myndigheter inom försvarsmakten. Enligt årsredovisningen 
har Vämpliktsverket inlett en dialog med Överbefälhavaren, 
försvarsgrenscheferna och militära servicekontorets reseavdelning i 
avsikt att minska kostnaderna för vämpliktsresorna. Vämpliktsverket 
har fortsatt utvecklingen av verkets infonnationssystem, det s.k. VIS
projektet. Verket har också genomfört ett arbete som syftar till ett 
införande av en ny typ av krigsplaceringsorder som leder till 
portobesparingar. 

Vämpliktsverket har ett anslagssparande för budgetåret 1992/93 på ca 
20 miljoner kr. Detta beror bl.a. på att verkets portokostnader har 
minskat genom att krigsplaceringsorder inte sänts ut. Denna besparing 
är dock inte permanent utan en del av kostnaderna förskjuts till 
innevarande budgetår. En del av anslagssparandet förklaras av att vissa 
planerade kostnader inom VIS-projektet faller ut först under budgetåret 
1993/94. Verket har redovisat en plan för utnyttjande av 
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anslagssparandet under budgetåret 1993/94, som bl.a. inbegriper medel 
till VIS-projektet. 

Riksrevisionsverket bedömer att Vämpliktsverkets årsredovisning är 
rättvisande. 

Regeringens överväganden 

Sammanfattning 

Övergripande mål: 

Inriktningen enligt 1992 års försvarsbeslut ligger fast. 

Resurser: 

B 3. Värnpliktsverket, ramanslag 189 821 000 kr 

Resultatbedörnnin~ 

Värnpliktsverkets årsredovisning visar att verksamheten bedrivs med 
sådan inriktning att uppsatta mål i allt väsentligt nås. Vidare anser 
regeringen att vad Värnpliktsverket anfört om sitt anslagssparande är 
rimligt. 

Slutsatser 

Sammantaget innebär regeringens bedömning att nuvarande inriktning 
av verksamheten bör gälla även för budgetåret 1994/95. 

Värnpliktsverket har i sin anslagsframställning hemställt om 
183 miljoner kr. Värnpliktsverket och Försvarsmaktens 
organisationsmyndighet har träffat en överenskommelse som innebär att 
den nya myndigheten Försvarsmakten kommer att uppdra åt 
Värnpliktsverket att utföra vissa uppdrag mot ersättning. 

Mot denna bakgrund beräknar regeringen medelsbehovet till 
189 821 000 kr. 
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Det bör i detta sammanhang nämnas att Värnpliktsverkets verksamhet 
kommer att påverkas av ett genomförande av Pliktutredningens förslag 
om en ny myndighet för pliktpersonal. Som nämnts tidigare kommer 
regeringen i annat sammanhang att redovisa sina ställningstaganden till 
Pliktutredningens förslag. 

4.4 Militärhögskolan 

B 4. Militärhögskolan 

1992/93 Utgift 82 482 200• 
1992/93 Utgift 17 170 300** 
1993/94 Anslag 102 3 84 ()()(}* 

1993/94 Anslag 16 895 ()()(}** 

1994/95 Förslag 126 069 ()()(} 

* Avser Militärhögskolan (MHS) 
** Avser Försvarets förvaltningshögskola (FörvHS) 

I avsnitt 2.6 föreslår regeringen att en ny myndighet, Militär
högskolan, inrättas den 1 juli 1994. Myndighetens huvuduppgift föreslås 
bli att genom utbildning och forskning stödja Försvarsmaktens 
personella kompetensuppbyggnad av såväl militär som civil personal. 

Den nya Militärhögskolan föreslås bl.a. överta den verksamhet, som 
nu bedrivs av Militärhögskolan och Försw.rets förvaltningshögskola. 
Båda dessa myndigheter har lämnat årsredovisning för 1992/93 och 
anslagsframställning för 1994/95. 

Militärhögskolan 

Militärhögskolan har i sin årsredovisning redovisat verksamheten 
följande verksamhetsområden: 

- chefskurser 
- tekniska chefskurser 
- stabskurser 
- taktiska kurser 
- korta kurser 
- metodik och militärhistoria 
- särskilda uppdrag. 

Av årsredovisningen framgår att målen inom dessa 
verksamhetsområden i allt väsentligt uppnåtts. Ett arbete med att finna 

Prop. 1993/94: 100 
Bilaga 5 

102 



relevanta mätmetoder och resultatmått inom resultatredovisningen har 
inletts och kommer att redovisas för Försvarsdepartementet senast den 
I februari 1994. 

Riksrevisionsverket bedömer att Militärhögskolans årsredovisning är 
rättvisande. 

Militärhögskolan har i sin anslagsframställning hemställt om medel 
för ökade utgifter med 4 101 500 kr. Utgifterna hänför" sig 
huvudsakligen till uppgifter där kostnadsansvaret enligt skolan bör 
övertas från Försvarsmakten. 

Försvarsmaktens organisationsmyndighet anser att kostnadsansvaret 
för närvarande ej bör ändras och avstyrker en sådan förändring. 

Försvarets förvaltningshögskola har i sin årsredovisning redovisat 
verksamheten i följande verksamhetsområden: 
- utbildning vid högskoleenheten 
- utbildning vid organisationsutvecklingsenheten 
- forskning, utveckling och övriga uppdrag 

Av årsredovisningen framgår, att målen inom dessa 
verksamhetsområden i allt väsentligt uppnåtts. Ett uppdrag till 
högskolan att redovisa utveckling och konsekvenser av ökad 
distansundervisning har redovisats för Försvarsdepartementet den 
l december 1993. 

Riksrevisionsverket bedömer att Försvarets förvaltningsskolas 
årsredovisning är rättvisande. 

Försvarets förvaltningshögskola har i sin anslagsframställning 
hemställt om medel för ökade utgifter med 2 935 000 kr. Utgifterna 
hänför sig huvudsakligen till utveckling av distansundervisning och 
vissa forskningsresurser. 

Särskilt underlag i denna fråga har infordrats från Försvarsmaktens 
organisationsmyndighet, som tillstyrkt högskolans hemställan. 
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Regeringens överväganden 

Sammanfattning 

övergripande mål: 

Militärhögskolan skall genom utbildning och forskning 
Försvarsmaktens personella kompetensuppbyggnad av 
militär som civil personal. 

Resurser: 

B 4. Militärhögskolan, Ramanslag 126 069 000 kr 

Resultatbedömning 

Nuvarande Militärhögskolan: 

stödja 
såväl 

Regeringen bedömer att verksamheten bedrivs med sådan inriktning att 
uppsatta mål i allt väsentligt nås. Skolans organisation anpassas 
fortlöpande efter verksamhetens krav genom att indelningen i linjer och 
ämnesområden ses över. Utveckling av mätmetoder och resultatmått för 
verksamheten pågår. Samverkan bedrivs och vidareutvecklas med 
Försvarets förvaltningshögskola och med civila universitet och 
högskolor främst i fråga om utbildning samt med Försvarets 
forskningsanstalt vad gäller viss forskning. 

Nuvarande Försvarets fervaltningshiJgskola: 

Regeringen bedömer att verksamheten bedrivs med sådan inriktning att 
uppsatta mål i allt väsentligt nås. Skolans organisation anpassas 
fortlöpande efter verksamhetens krav bl.a. genom en ändamålsenlig 
enhetsindelning. Utveckling av distansutbildning och forskningsresurser 
pågår. Samverkan bedrivs och vidareutvecklas med Militärhögskolan 
och civila högskolor i fråga om forskning och utbildning. 

Slutsatser 

Regeringen har inte tillgodosett Militärhögskolans hemställan om 
ytterligare medel. 

Prop. 1993/94: 100 
Bilaga 5 

104 



Enligt regeringens uppfattning bör verksamheten vid nuvarande Prop. 1993/94: 100 
Förvaltningshögskolan tillföras 1 645 000 kr främst för forskning och Bilaga 5 
utveckling samt för vidareutveckling inom distansundervisningsområdet. 

Mot bakgrund av de överväganden m.m., som ovan redovisats med 
anledning av anslagsframställningarna från de båda nuvarande 
myndigheterna Militärhögskolan och Försvarets förvaltningshögskola, 
bör den nya Militärhögskolan tilldelas ett ramanslag på 126 069 000 kr. 

4.5 Försvarets radioanstalt 

B 5. Försvarets radioanstalt 

1992/93 Utgift 
1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

362 873 6201> 

386 221 {)()() 
392 492 {)()() 

l) Tidigare F 4. Försvarets radioanstalt 

Försvarets radioanstalt svarar inom totalförsvaret för produktion av 
underrättelser grundade på information inhämtad genom signalspaning. 

Denna verksamhet sker enligt den inriktning som regeringen och 
övriga uppdragsgivare anger. Vidare skall Radioanstalten utveckla 
teknisk materiel och metoder som behövs för att bedriva denna 
verksamhet. 

Verksamheten är av sådan natur att en närmare redogörelse för den 
inte bör lämnas här. Ytterligare information kommer att ges till 
riksdagens försvarsutskott i särskild ordning. 

Försvarets radioanstalt 

Radioanstalten anmäler i sin årsredovisning att verksamheten allt 
väsentligt har bedrivits enligt plan. 

Resultatredovisningen är indelad i delprogram. En redogörelse för 
verksamheten inom de tre delprogrammen under budgetåret 1992/93 
lämnas. 

På anslaget F 4. har anslagskrediten utnyttjats med 2 miljoner kr. 

Riksrevisionsverket anför 
redovisningen är rättvisande. 
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Radioanstalten hemställer att medel för verksamhetens genomförande 
anvisas med 370 000 000 kr, varav 19 miljoner kr avser viss 
materielanskaffning. Försvarsmaktens organisationsmyndighet avstyrker 
Radioanstaltens framställning om extra medel för materielanskaffning. 

Försvarets underrättelsenämnd har i sitt yttrande · över 
anslagsframställningen tillstyrkt behovet av särskilda materielsatsningar. 

Regeringens överväganden 

Resultatbedömnin& 

Regeringen konstaterar att verksamheten under budgetåret 1992/93 
bedrivits med en sådan inriktning att målen för 1992 års försvarsbeslut 
kan nås. 

I likhet med Radioanstalten och Försvarets underrättelsenämnd bedömer 
regeringen att medel behöver tillföras för särskild materielanskaffning. 
Regeringen har därför vid sitt ställningstagande beräknat medel för att 
tillgodose ett behov av förstärkningar inom materielområdet. 
Regeringen beräknar medelsbehovet under anslaget till 392 492 000 kr. 

Anslaget har budgeterats med hänsyn till övergången till lån i 
Riksgäldskontoret. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
l. till Fortifikationsverket för budgetåret 1994/95 anvisar ett anslag 

på l 000 kr, 

2. till Försvarets materie/verk för budgetåret 1994/95 anvisar ett 
anslag på 1 000 kr, 

3. till Värnpliktsverket för budgetåret 1994/95 anvisar ett 
ramanslag på 189 821 000 kr, 

4. till Militärhögskolan för budgetåret 1994/95 anvisar ett 
ramanslag på 126 069 000 kr, 

5. till Försvarets radioanstalt för budgetåret 1994/95 anvisar ett 
ramanslag på 392 492 000 kr. 
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5 Totalförsvarets civila del 

Inledning 

Regeringen beslutade i januari 1993 om anvisningar för det operativa 
försvarsförberedelsearbetet inom totalförsvaret. Beslutet, som innebar 
en konkretisering av de säkerhetspolitiska och operativa grunderna för 
1992 års totalförsvarsbeslut, har utgjort en viktig utgångspunkt för den 
programplan för det civila försvaret som Överstyrelsen för civil 
beredskap lämnade till regeringen i september 1993. 

I programplanen har, i enlighet med regeringens planerings
anvisningar, väsentliga preciseringar gjorts när det gäller att bedöma 
förmågan inom det civila försvarets funktioner under kriser och i krig. 
Regeringen anser att det är angeläget med ett fortsatt arbete på detta 
område. På sikt kan detta komma att medföra vissa tyngdpunkts
förskjutningar i beredskapsåtgärdemas inriktning. 

Regeringen bedömer i likhet med Överstyrelsen för civil beredskap 
att hänsynstagandet till de ändrade planeringsförutsättningama och 
preciseringen ifråga om det civila försvarets förmåga har inneburit att 
den samlade förmågan för det civila försvaret kan anses vara något 
bättre än vad som tidigare har bedömts. Regeringen vill emellertid 
betona den osäkerhet som ännu råder om omfattningen av det militära 
försvarets behov av stöd från det civila försvaret. 

Mot bakgrund av det underlag som redovisas i programplanen anser 
regeringen att det förslag till fördelning av den ekonomiska 
planeringsramen för totalförsvarets civila del som Överstyrelsen för 
civil beredskap lämnar i huvudsak är rimligt. Som regeringen har 
framhållit i avsnitt I bör emellertid av statsfinansiella skäl en minskning 
göras av resurserna till skyddsrumsbyggandet med 40 miljoner kr. Den 
ekonomiska planeringsramen för totalförsvarets civila del bör minskas 
med motsvarande belopp. Regeringen återkommer i det följande med 
förslag till medelstilldelning på olika områden. 

I anvisningarna för programplaneringen våren 1992 angav regeringen 
de mål för funktioner inom totalförsvarets civila del som skulle ligga till 
grund för planeringen. Regeringen hade dessförinnan i 1992 års 
totalförsvarsproposition informerat riksdagen om de mål som regeringen 
avsåg att fastställa. 

På regeringens uppdrag har Överstyrelsen för civil beredskap i 
programplanen lämnat förslag till en revidering av målen. Syftet är att 
målen - inom ramen för inriktningen i 1992 års totalförsvarsbeslut - i 
större utsträckning dels skall uttrycka funktionsfönnåga under kriser 
och i krig, dels skall vara bättre inbördes balanserade. 
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De funktionsvisa målen kommer att vara ett viktigt instrument när det Prop. 1993/94: 100 
gäller regeringens inriktning av funktioner respektive myndigheter inom Bilaga 5 
totalförsvarets civila del. Regeringen kommer att besluta om de 
reviderade målen under våren 1994. 

I enlighet med det förslag som lämnats av utredningen om lednings
och myndighetsorganisationen för försvaret (LEMO) i betänkandet 
(SOU 1993 :95) Ansvars- och uppgiftsfördelning inom det civila 
försvaret, kommer regeringen senare att uppdra åt Överstyrelsen för 
civil beredskap att i samråd med de funktionsansvariga myndigheterna 
lämna förslag till sammansättning av den ekonomiska planeringsramen 
för totalförsvarets civila del. 

5 .1 Funktionen Civil ledning och samordning 

C 1. Överstyrelsen för civil beredskap: Civil lednine och 
samordnine 

1992/93 Utgift 
1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

53 875 131° 
63 114 0001> 

89 246 000 

1) Dåvarande anslaget G l. 

Under anslaget finansieras i sin helhet verksamhetsgrenarna 
Administrativt stöd, Funktionsledning, Samordning av civilt försvar, 
Forskningssamordning, Beredskapshänsyn i planering och 
samhällsutveckling, Kompetensutveckling inom det civila försvaret samt 
ADB-sårbarhet. Därutöver finansieras delar av verksamhetsgrenarna 
Utveckling av ledningssystemet, Signalskyddsberedskap samt 
Kommunal beredskap under anslaget. 

C 2. Överstyrelsen för civil beredskap: Tekniska åtgärder 
ledningssystemet m.m. 

1992/93 Utgift 
1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

77 414 9141> 

87 692 000° 
92 007 000 

1) Dåvarande anslaget G 2. 

Reservation 93 202 873 

Under anslaget finansieras investeringar i verksamhetsgrenarna 
Utveckling av ledningssystemet och Signalskyddsberedskap inom civilt 
försvar samt statsbidrag för verksamhetsgrenen Kommunal beredskap. 108 



c 3. Civilbefälhavarna 

1992/93 Utgift 
1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

33 422 00011 

34 831 000 
35 550 000 

l) Dåvarande anslaget G 3 och G 4. 

Under anslaget finansieras kostnader för administration samt 
utbildnings- och övningsverksamhet. 

Överstyrelsen för civil beredskap och civilbefälhavarna 

Årsredovisningen från Överstyrelsen för civil beredskap innehåller en 
resultatredovisning för verksamheten fördelad på verksamhetsgrenar. 
Resultaten visar att målen har uppnåtts med följande undantag. Vad 
gäller utbildning och övning på lokal nivå har inte dessa genomförts i 
den takt som länsstyrelserna föranmält till Överstyrelsen. Vad gäller 
ledningssystemets utveckling har planerad byggnation av ledningsplatser 
försenats. Leverans av signalskyddsmateriel har också försenats. 

Överstyrelsen och civilbefälhavarna bedömer att beredskapsläget för 
funktionen vid försvarsbeslutsperiodens slut inte är helt godtagbart. 
Bl.a. är förstärkningsåtgärder endast påbörjade vid hälften av 
länsstyrelsens fredsuppehållsplatser. 

Riksrevisionsverket anför 
redovisningen är rättvisande. 

sin revisionsberättelse att års-

På nuvarande anslaget G 1., blivande anslaget C l. Civil ledning och 
samordning, finns ett anslagssparande på 7 615 805 kr. 

I samtliga årsredovisningar har eventuella avvikelser från 
resultatkraven angetts; dock har anledningen till avvikelsen redovisats i 
varierande omfattning. Utveckling av myndigheternas produktivitet 
redovisas och det görs en kvalitetsmässig bedömning. 

Civilbefälhavarna har i redovisningshänseende inte varit självständiga 
myndigheter utan ingått i respektive länsstyrelses redovisning. Detta 
innebär att de inte har varit bokföringsskyldiga enligt 
bokföringsförordningen ( 1979: 1212). 

Av civilbefälhavarnas anslagsredovisningar framgår ett samlat 
anslagssparande på 1,4 miljoner kr. Sparandet hänför sig i huvudsak till 
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minskade personalkostnader till följd av förestående omorganisationer 
och inställda ledningsövningar. 

Regeringens överväganden 

Sammanfattning 

Övergripande mål 

Sammantaget innebär regeringens bedömning att nuvarande 
inriktning av verksamheten bör gälla även för budgetåret 1994/95. 

Resurser: 

C 1. Överstyrelsen för civil beredskap: 
Civil ledning och samordning, 
ramanslag 89 246 000 kr 

C 2. Överstyrelsen för civil beredskap: 
Tekniska åtgärder i ledningssystemet m.m., 
reservationsanslag 92 007 000 kr 

C 3. Civilbefälhavarna, ramanslag 35 SSO 000 kr 

I anslaget har beräknats medel för flyttning till nya lokaler för 
Civilbefälhavaren i Mellersta civilområdet med ett engångsbelopp 
om 320 000 kr. 

Till anslaget C 1. har tillförts 24 730 000 kr från förutvarande 
anslaget K 2. Gemensam försvarsforskning. 

Överstyrelsen för civil beredskap är inte längre funktionsansvarig 
myndighet för den kyrkliga beredskapen och funktionen Kyrklig 
beredskap finns inte längre (prop. 1992/93: 100, bil. 5, s. 139). Vid 
beräkningen av anslaget C 1. har tagits hänsyn till att 200 000 kr förts 
över till trettonde huvudtitelns anslag C 1. Stöd till trossamfund för att 
utgöra del av medel som avses utges till Svenska Kyrkans 
Centralstyrelse i dess uppgift att leda och samordna den kyrkliga 
beredskapen för de kyrkliga kommunerna, vissa frikyrkliga samfund 
och de icke-kristna samfunden. 

Enligt prop. 1990/91: ISO (bil. 1.1. sid 69-73) skall myndigheterna 
budgetera sina anslag exklusive mervärdesskatt. Beloppet på den 
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beräknade mervärdesskatten under anslaget C 2. har överskattats och Prop. 1993/94:100 
korrigeras engångsvis med 4 833 026 kr. Bilaga 5 

Till anslaget C 3. har tillförts 650 000 kr från anslaget A 1. 
Länsstyrelserna m.m. på trettonde huvudtiteln. Medlen har beräknats 
med hänsyn till att civilbefälhavarna fr.o.m. budgetåret l 994/95 i sin 
helhet skall tillämpa bokföringsförordningen (1979: 12 l 2). 

Regeringen har efter riksdagens godkännande beslutat att fr.o.m. den 
l juli 1994 inrätta två nya myndigheter, benämnda Civilbefälhavaren i 
Södra respektive Norra civilområdet. Kanslierna lokaliseras till Malmö 
respektive Luleå. Samtidigt upphör myndigheterna Civilbefälhavaren i 
Södra, Västra, Nedre Norrlands och Övre Norrlands civilområde. 

Resultatbedömning 

Resultaten visar att målen har uppnåtts, med vissa undantag. Dessa 
brister åtgärdas av Överstyrelsen för civil beredskap inom sitt 
ansvarsområde med början under innevarande budgetår och föranleder 
därför inte några särskilda åtgärder från regeringens sida. 

Beträffande den ekonomiska redovisningen finns ingen erinran. 

Civilbefälhavarnas årsredovisningar uppvisar skiftande kvalitet till 
utformning och innehåll myndigheterna emellan. Kvantitativt har 
myndigheterna i stort sett uppfyllt de i regleringsbrevet ställda 
resultatkraven. Svårigheter att hitta bra effektbeskrivningar föreligger. 
Försök till effektbeskrivningar har dock gjorts. Vissa brister finns, av 
skäl som tidigare nämnts, i den ekonomiska delen. I och med att tre 
civilbefälhavarmyndigheter för budgetåret 1993/94 har fått egna 
myndighetskoder hos Riksrevisionsverket och således för budgetåret 
1994/95 blir bokföringspliktiga kan förväntas en mer tillfredsställande 
redovisning. Fr.o.m. budgetåret 1994/95 kommer samtliga civil
befälhavare att ha egna myndighetskoder. 

Slutsatser 

Sammantaget innebär regeringens bedömning att nuvarande inriktning 
av verksamheten bör gälla även för budgetåret 1994/95. 

8 Riksdagen 1993194. I sam/. Nr 100 Bilaga 5 
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Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
l. till överstyre/sen för civil beredskap: Civil ledning och 

samordning för budgetåret 1994/95 anvisar ett ramanslag på 
89 246 ()()() kr, 

2. till överstyre/sen för civil beredskap: Tekniska dtgtirder l 
/edningssystemet m.m. ffir budgetåret 1994/95 anvisar ett 
reservationsanslag på 92 007 000 kr, 

3. till Civilbeflllhavarna ffir budgetåret 1994/95 anvisar ett 
ramanslag på 35 550 000 kr. 
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5.2 Funktionen Befolkningsskydd och räddningstjänst 
m.m. 

5.2.l Statens räddningsverk 

D l . Befolkningsskydd och räddningstjänst 

1992/93 Utgift 
1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

680 125 000 
683 094 000 
716 603 0001> 

l) I beloppet har medel beräknats för de frivilliga 
försvarsorganisationemas utbildningsverksamhet. 

Anslaget omfattar kostnader för Statens räddningsverks uppdrag att 
bedriva verksamhet inom bl.a. ledning och samordning, tillsyn och 
rådgivning, information, utbildning och övning samt 
materielförsörjning. 

Anslaget har beräknats med hänsyn till övergången till lån 
Riksgäldskontoret. 

Medel för de frivilliga försvarsorganisationemas utbildnings
verksamhet har, för den civila delen av totalförsvaret, tidigare anvisats 
över förutvarande anslaget H 5. Frivilliga försvarsorganisationer inom 
den civila delen av totalförsvaret m.m. 

D 2. Skyddsrum m.m. 

l 992/93 Utgift 
1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

541 942 ()()() 
495 613 ()()() 
453 731 ()()() 

Verksamheten under anslaget omfattar dels utbetalning av ersättning 
m.m. för produktion av ledningsplatser m.m., dels utbetalning av 
ersättning m.m. för att anordna skydd för befolkningen. Som regeringen 
har anfört i det föregående bör anslaget minskas med 40 000 000 kr 
jämfört med det av Statens räddningsverk begärda beloppet. 

På grund av svårigheten att förutsäga anslagsmedelsutfallet bör 
möjligheten att överföra outnyttjade anslagsmedel från ett budgetår till 
nästa bibehållas. 
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Bemyndigandeskulden under anslaget var den 30 juni 1993 totalt l 
390 365 kr. För budgetåret 1994/95 bedöms behovet av nya 
bemyndiganden till 368 000 000 kr. Av dessa avser 290 000 000 kr 
bemyndiganden för skyddsrum och 78 000 000 kr bemyndiganden för 
ledningscentra.ler. 

D 3. Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor 

1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

25 ()()() ()()() 
25 ()()() ()()() 

Medel utbetalas enligt de grunder som anges i 1986 års 
kompletteringsproposition (prop. 1985/86: 150, bet. l 985/86:FöUl 1 och 
FiU29, rskr. 1985/86:345 och 361) om förebyggande åtgärder mot 
jordskred och andra naturolyckor. 

D 4. Ersättning för verksamhet vid räddningstjänst m.m. 

1992/93 Utgift 
1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

47 042 877 
l ()()() 
l ()()() 

Under anslaget utbetalas vissa ersättningar till följd av uppkomna 
kostnader vid genomförda räddningstjänstinsatser, bekämpnings
operationer till sjöss, hjälpinsatser utomlands samt för utredning av 
allvarliga olyckor. 

Statens räddningsverk 

Resultatredovisningen utgörs i allt väsentligt av en beskrivning av 
genomförd verksamhet under budgetåret 1992/93 utan redovisning av 
ekonomiskt resultat. I de av myndigheten redovisade verksamhetsmålen 
har tyngdpunkten lagts på prestationer (produktion) snarare än på de 
förändringar i samhället som prestationerna givit upphov till (effekter). 

Resultatkrav och givna uppdrag i regleringsbrevet för budgetåret 
1992/93 har i huvudsak återredovisats. 

På nuvarande anslaget H 1 . , blivande anslaget D 1. Befolkningsskydd 
och räddningstjänst, finns ett anslagssparande på 4 899 000 kr. 

Riksrevisionsverket anför 
redovisningen är rättvisande. 

sin revisionsberättelse att års-
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Statens räddningsverk har i sin anslagsframställning ett tilläggs- Prop. 1993/94: 100 
yrkande om medel för att bedriva försöksverksamhet med att utbilda Bilaga 5 
vapenfria tjänstepliktiga till brandmän och befäl för krigsorganisationen. 

Enligt programplanen för det civila försvaret avseende budgetåren 
1994/95 - 1998/99 som Överstyrelsen för civil beredskap lämnat till 
regeringen har krigsräddningstjänstens beredskap inför ett strategiskt 
överfall totalt sett försämrats på grund av de besparingar i 
övningsverksamheten som gjorts till följd av 1992 års 
stabiliseringsproposition för budgetåret 1993/94. 

Regeringens överväganden 

Sammanfattnin& 

Övergripande mål 

Inriktningen för försvarsbeslutsperioden ligger allt väsentligt 
fast. 

Resurser: 

D l . Befolkningsskydd och räddningstjänst, 

02. 

ramanslag 716 603 000 kr 

Skyddsrum m.m., 
förslagsanslag 453 731 ()()() kr 

D 3. Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra 
naturolyckor, 
anslag 25 000 000 kr 

D 4. Ersättning för verksamhet vid räddningstjänst m.m., 
förslagsanslag 1 000 kr 

Till anslaget D 1. Befolkningsskydd och räddningstjänst har överförts 
49 314 000 kr från det förutvarande anslaget H 5. Frivilliga 
försvarsorganisationer inom den civila delen av totalförsvaret m.m., för 
de frivilliga försvarsorganisationemas utbildningsverksamhet. 

I syfte att skapa bättre förutsättningar för en ändamålsenlig 
ekonomihantering mellan länsstyrelserna och Statens räddningsverk har 
937 000 kr överförts från anslaget D 1. Befolkningssk:ydd och 
räddningstjänst till anslaget A l. Länsstyrelserna m.m. på trettonde 
huvudtiteln. 
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För att kunna genomföra LEMO:s förslag fråga om 
utbildningsledarnas organisatoriska hemvist, enligt vad regeringen 
föreslagit i avsnitt 2, redan den l juli 1994 har 15 240 000 kr överförts 
från anslaget D l . Befolkningsskydd och räddningstjänst till anslaget 
A l. Länsstyrelserna m.m. på trettonde huvudtiteln. 

Resultatbedömning 

Resultatkrav och givna uppdrag i regleringsbrevet för budgetåret 
1992/93 har i huvudsak återredovisats. Fortsatt arbete fordras dock när 
det gäller att utforma resultatredovisningen efter den ekonomiska 
redovisningen. 

För en samlad bedömning av de frivilliga försvarsorganisationernas 
årsredovisning hänvisas till anslaget E 2. Stöd till frivilliga försvars
organisationer inom totalförsvaret. 

Slutsatser 

Regeringen lämnar utan bifall det av Statens räddningsverk framförda 
tilläggsyrkandet. Sammantaget ligger inriktningen för försvarsbesluts
perioden i allt väsentligt fast. 

5.2.2 Vapenfristyrelsen 

D 6. Vapenfristyrelsen 

1992/93 Utgift 
1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

12 499 908 
13 754 000 
14 103 000 

D 7. Vapenfristyrelsen: Vapenfria tjänstepliktiga 

1992/93 Utgift 
1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

137 518 964 
119 499 000 
130 018 000 

Vapenfristyrelsen har till uppgift att pröva ärenden om tillstånd till 
vapenfri tjänst, ombesörja uttagning till tjänstgöring, registrering och 
redovisning av vapenfria tjänstepliktiga. Vapenfristyrelsen har ansvaret 
för att vapenfria tjänstepliktiga utbildas och krigsplaceras. Denna 
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verksamhet budgeteras under anslaget D 6. Vapenfristyrelsen. Till 
styrelsens uppgifter hör även att administrera de fönnåner som 
tillkommer de vapenfria under deras utbildningstid. Förmåner och andra 
kostnader för de vapenfria budgeteras under anslaget D 7. 
Vapenfristyrelsen: Vapenfria tjänstepliktiga. 

Vapenfristyrelsen 

Vapenfristyrelsen har i sin årsredovisning delat in sin verksamhet i 
prövning samt grund- och repetitionsutbildning. Under verksamhets
grenen utbildning redovisas särskilt försök med utbildning till 
räddningsman respektive sjukvårdare. Vidare redovisas utvecklingen av 
antalet avgångar under grundutbildningstiden. De särskilda resultat
kraven avseende antalet vapenfria som skall genomföra grund
respektive repetitionsutbildning, redovisas. Vidare redovisas vissa 
effektmått såsom t.ex. föryngringen inom funktionen Befolkningsskydd 
och räddningstjänst. 

Av anslagsredovisningen framgår ett anslagssparande på l 231 719 
kr. Styrelsens förklaring är uppkomna personalvakanser. 

Riksrevisionsverket anför 
redovisningen är rättvisande. 

sin revisionsberättelse att års-

Vapenfristyrelsen har föreslagit en ändring i lagen (l 966:413) om 
vapenfri tjänst med innebörden att gränsen för lägsta antal 
utbildningsdagar skall tas bort för att utbildningen för vissa befattningar 
i krigsorganisationen på ett bättre sätt skall svara mot befattningens 
behov. 
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Regeringens överväganden 

Sammanfattning 

Övergripande mål 

Vapenfristyrelsen skall pröva ärenden om tillstånd till vapenfri 
tjänst samt svara för uttagning till tjänstgöring, registrering och 
redovisning av vapenfria tjänstepliktiga. Vapenfristyrelsen skall 
vidare ha ansvaret för att vapenfria tjänstepliktiga utbildas och 
krigsplaceras. 

Resurser: 

D 6. Vapenfristyrelsen, 
ramanslag 14 l 03 000 kr 

D 7. Vapenfristyrelsen: Vapenfria tjänstepliktiga, 
förslagsanslag 130 018 000 kr 

Resultatbedömning 

Vapenfristyrelsens resultatredovisning visar att styrelsen i stort uppfyller 
de verksamhetsmål och resultatkrav som regeringen angivit i 
regleringsbrevet. Dock bör en vidareutveckling av resultat
redovisningen ske. Ett sådant arbete har påbörjats. 

Här bör nämnas att Vapenfristyrelsens verksamhet påverkas av ett 
genomförande av Pliktutredningens förslag om en ny myndighet för 
pliktpersonal för totalförsvaret. Som tidigare nämnts (avsnitt 2.2) 
kommer regeringen i annat sammanhang att redovisa sina ställnings
taganden till Pliktutredningens betänkande (SOU 1992: 139) 
Totalförsvarsplikt. I detta sammanhang kommer även Vapenfristyrelsens 
förslag om en ändring i lagen (1966:413) om vapenfritjänst att 
behandlas. 

Slutsatser 

Sammantaget innebär regeringens bedömning att nuvarande inriktning 
av verksamheten bör gälla även för budgetåret 1994/95. 
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Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
l. till Befolkningsskydd och raådningstjtinst för budgetåret 1994/95 

anvisar ett ramanslag på 716 603 000 kr, 

2. till Skyddsrum m.m. för budgetåret 1994/95 anvisar ett 
förslagsanslag på 453 731 000 kr, 

3. bemyndigar regeringen att för budgetåret 1994/95 medge att 
ersättning utgår för beställningar av skyddsrum m.m. inom en 
kostnadsram på 368 000 000 kr, 

4. bemyndigar regeringen att merbelasta anslaget Skyddsrum m.m. 
för budgetåret 1994/95 på grund av ett eventuellt 
underutnyttjande av anslaget för budgetåret 1993/94, 

5. till Förebyggande dtgärder mot jordskred och andra 
naturolyckor för budgetåret 1994/95 anvisar ett anslag på 
25 000 000 kr, 

6. till Erstittning för verksamhet vid räddningstjänst m.m. för 
budgetåret 1994/95 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr. 

7. till 'tbpenfristy relsen för budgetåret 1994/95 anvisar ett 
ramanslag på 14 103 000 kr, 

8. till 'tbpenfristyrelsen: 'tbpenfria tjtinstep/iktiga för budgetåret 
1994/95 anvisar ett förs lagsanslag på 130 018 000 kr. 
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5 .3 Funktionen Psykologiskt försvar 

5.3. l Styrelsen för psykologiskt försvar 

E l . Styrelsen för psykologiskt försvar 

1992/93 Utgift 
1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

10 050 414 
10 439 000 
14 631 000 

Anslaget omfattar kostnader för Styrelsens för psykologiskt försvar 
uppdrag att bedriva verksamhet inom forskning, beredskapsplanläggning 
och utbildning samt information om säkerhetspolitik och totalförsvar. ( 
anslaget ingår även kostnader för vissa uppgifter som tidigare åvilat 
Delegationen för icke-militärt motstånd samt bidrag till Centralförbundet 
Folk och Försvar. 

Styrelsen för psykologiskt försvar 

På nuvarande anslaget l I., blivande anslaget E I. Styrelsen för 
psykologiskt försvar, har anslagskrediten utnyttjats med 197 099 kr, 
vilket ligger inom ramen för tilldelad anslagskredit. 

Enligt programplanen för det civila försvaret avseende budgetåren 
1994/95 - 1998/99 som Överstyrelsen för civil beredskap lämnat till 
regeringen är beredskapen inför ett strategiskt överfall god, medan de 
centrala myndigheternas förmåga att omedelbart kunna samordna sin 
information är osäker. Förmågan att tidigt avslöja och minska effekterna 
av en angripares psykologiska krigföring bedöms som mycket god. 
Likaså är förmågan till samordning av myndighetsinformation liksom 
förmågan att förmedla den via medier god. 

Riksrevisionsverket anför 
redovisningen är rättvisande. 

sin revisionsberättelse att års-
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Regeringens överväganden 

Sammanfattning 

Övergripande mål 

Inriktningen för försvarsbeslutsperioden ligger i allt väsentligt 
fast, även med beaktande av de nya uppgifter som tillförts 
Styrelsen för psykologiskt försvar. 

Resurser: 

E l . Styrelsen för psykologiskt försvar, 
ramanslag 14 631 000 kr 

Under anslaget E l. Styrelsen för psykologiskt försvar beräknas 
593 000 kr för tillkommande uppgifter inom området icke-militärt 
motstånd samt 3 395 000 kr i bidrag till Centralförbundets Folk och 
Försvar verksamhet. Medel härför anvisas för närvarande under 
anslaget K 13. Vissa nämnder m.m. inom Försvarsdepartementets 
område. 

Resultatbedömning 

Verksamheten har under budgetåret 1992/93 i stort uppfyllt de i 
regleringsbrevet uppställda resultatkraven. Fortsatt arbete fordras dock 
när det gäller beskrivning av effekter av verksamheten. 

Slutsatser 

Inriktningen för försvarsbeslutsperioden ligger i allt väsentligt fast. 
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5.3.2 Frivilliga försvarsorganisationer inom totalförsvaret 

E 2. Stöd till frivilliga försvarsor:ganisationer inom totalförsvaret 

1994/95 Förslag 97 851 000 1> 

I) Anslaget var tidigare del av förutvarande anslagen F 7. Frivilliga 
försvarsorganisationer inom den militära delen av totalförsvaret m.m. 
och H 5. Frivilliga försvarsorganisationer inom den civila delen av 
totalförsvaret m.m. 

Anslaget omfattar kostnader för stöd till den verksamhet som bedrivs 
av de frivilliga försvarsorganisationer som anges i kungörelsen 
(1970:301) om frivillig försvarsverksamhet. 

Frivilliga försvarsorganisationer tilldelas statsbidrag och omfattas inte 
av den för myndigheter gällande förordningen ( 1993: 134) om 
myndigheters årsredovisningar och anslagsframställningar. 

Statens räddningsverk har i enlighet med i regleringsbrevet för 
budgetåret 1992/93 ställda återrapporteringskrav redovisat antal 
rekrytarade och utbildade hemskyddsombud samt antalet repititions
utbildade frivilliga. 

Vid utgången av budgetåret 1992/93 hade 32 000 hemskyddsombud 
rekryterats. Av dessa har 23 000 hemskyddsombud grundutbildats, 
vilket inte fullt ut uppfyller de i regleringsbrevet för budgetåret 1992/93 
ställda kravet på 30 000 utbildade vid budgetårets utgång. 

För frivilliga försvarsorganisationer inom den militära delen av 
totalförsvaret har de i regleringsbrevet för budgetåret 1992/93 ställda 
resultatkrav och återrapporteringskraven uppfyllts. 
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Regeringens överväganden 

Sammanfattnini,: 

Övergripande mål 

Inriktningen för lorsvarsbeslutsperioden ligger allt väsentligt 
fast. 

Resurser: 

E 2. Stöd till frivilliga försvarsorganisationer inom 
totallorsvaret, 
anslag 97 85 l 000 kr 

Myndigheterna Försvarsmakten, Statens räddningsverk och 
Arbetsmarknadsstyrelsen disponerar och fördelar medlen till de 
frivilliga försvarsorganisationema. Medlen ges i form av 
statsbidrag. 

Resultatbedömnini,: 

Verksamheten har under budgetåret 1992/93 
regleringsbrevet uppställda resultatkraven. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 

stort uppfyllt de 

1. till Styrelsen for psykologiskt forsvar för budgetåret 1994/95 
anvisar ett ramanslag på 14 63 l 000 kr, 

2. till Stöd till frivilliga forsvarsorganisationer inom totalforsvaret 
för budgetåret 1994/95 anvisar ett anslag på 97 851 000 kr. 
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5.4 Funktionen Försörjning med industrivaror 

F 1. Överstyrelsen för civil beredskap: Försörjning med 
industrivaror 

1992/93 Utfall 
1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

80 339 867° 
81 665 0001> 
80 809 000 

1) Dåvarande anslaget J l. 

Under anslaget finansieras verksamhetsgrenarna Administrativt stöd, 
Funktionsledning samt delar av Försörjning med industrivaror. 
Därutöver redovisas kostnader och intäkter för uppdragsverksamheten. 

F ].. Överstyrelsen för civil beredskap: Industriella åtgärder 

1992/93 Utfall 
1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

143 450 761 11 

9 246 000° 
23 096 000 

1) Dåvarande anslaget J 2. 

Reservation 192 261 776 

Under anslaget finansieras huvuddelen av verksamhetsgrenen 
Försörjning med industrivaror. 

F 3. Överstyrelsen för civil beredskap: Kapital.kostnader 

1992/93 Utfall 
1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

167 939 9571> 

167 950 0001> 

167 950 000 

1) Dåvarande anslaget J 3. 

Under anslaget finansieras kapitalkostnader för funktionen. 

F 4. Överstyrelsen för civil beredskap: Täckande av förluster till 
följd av statliga beredskapsgarantier m.m. 

1992/93 Utfall 
J 993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

Il 

l 0001> 
l 000 

1) Dåvarande anslaget J 4. 
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Överstyrelsen för civil beredskap 

Årsredovisningen från Överstyrelsen för civil beredskap innehåller en 
resultatredovisning för verksamheten fördelad på verksamhetsgrenar. 
Verksamhetsmål, resultatkrav och givna uppdrag har återredovisats. 
Resultaten visar att målen har uppnåtts med undantag för att 
omstrukturering av beredskapslager inte genomförts i planerad 
omfattning. 

Riksrevisionsverket anför 
redovisningen är rättvisande. 

sin revisionsberättelse att års-

På nuvarande anslaget G I. Försörjning med industrivaror, finns ett 
överutnyttjande på 968 769 kr, vilket ligger inom ramen för tilldelad 
anslagskredit. 

Överstyrelsen rapporterar att beredskapsläget för funktionen vid 
försvarsbeslutsperiodens slut, med vissa reservationer, är godtagbart 
vad gäller förmågan vid strategiskt överfall men att förmågan vid 
angrepp efter, vad Överstyrelsen anger som politisk förvarning, inte är 
godtagbar. 
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Regeringens överväganden 

Sammanfattning 

Sammantaget innebär regeringens bedömning att nuvarande 
inriktning av verksamheten bör gälla även för budgetåret 1994/95. 

Resurser: 

F 1. Överstyrelsen för civil beredskap: Försörjning med 
industrivaror, 
ramanslag 80 809 000 kr 

F 2. Överstyrelsen för civil beredskap: Industriella åtgärder, 

F 3. 

reservationsanslag 23 096 000 kr 

Överstyrelsen för civil 
förslagsanslag 

beredskap: Kapitalkostnader, 
167 950 ()()() kr 

F 4. Överstyrelsen för civil beredskap: Täckande av förluster 
till följd av statliga beredskapsgarantier m. m., 
förslaganslag 1 000 kr 

I enlighet med det principbeslut riksdagen fattat om ansvar för den 
statliga statistiken (bet. l 992/93:FiU7, rskr. 1992/93: 122) har 
l 058 000 kr beräknats under anslaget F l. för statistik om varor i 
stället för under sjunde huvudtitelns anslag D 8.. Statistiska 
centralbyrån: Statistik, register och prognoser. Regeringens 
överväganden avseende ansvarsfördelningen mellan Statistiska 
centralbyrån och andra myndigheter återfinns i bil. 8 anslaget D 8. 
Statistiska centralbyrån: Statistik, register och prognoser. 

Enligt prop. 1990/91:150 (bil. 1.1., sid 69-73) skall myndigheterna 
budgetera sina anslag exklusive mervärdesskatt. Beloppet på den 
beräknade mervärdesskatten under anslaget F 2. har överskattats och 
korrigeras engångsvis med 11 731 710 kr. 

Resultatbedömning 

Resultaten visar att målen har uppnåtts med undantag för 
omstruktureringstakten vad gäller beredskapslagret. Beredskapsläget vad 
gäller angrepp med, vad Överstyrelsen anger som politisk förvarning, 
bedöms inte bli godtagbart vid slutet av försvarsbeslutsperioden. 
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Slutsatser 

Åtgärder vad gäller omstrukturering av beredskapslagret vidtas under 
innevarande budgetår. Sammantaget innebär regeringens bedömning att 
nuvarande inriktning av verksamheten bör gälla även för budgetåret 
1994/95. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
l. till överstyre/sen fiJr civil beredskap: Försörjning med 

industrivaror för budgetåret 1994/95 anvisar ett ramanslag på 
80 809 ()()() kr, 

2. bemyndigar 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 ftJr civil beredskap: Industriella <ltgiirder för 
budgetåret 1994/95 anvisar ett reservationsanslag på 
23 096 ()()() kr, 

4. till anslaget överstyre/sen fiJr civil beredskap: Kapitalkostnader 
för budgetåret 1994/95 anvisar ett förslagsanslag på 
167 950 ()()() kr, 

5. till anslaget överstyrelsen för civil beredskap: Täckande av 
ftJrluster till följd av statliga beredskapsgarantier m.m.för 
budgetåret 1994/95 anvisar ett förslagsanslag på I 000 kr. 

9 Riksdagen 1993/94. I sam/. Nr 100 Bilaga 5 
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5 .5 Funktioner hörande till andra departement 

För vissa funktioner redogör regeringen i andra bilagor i 
budgetpropositionen. I syfte att ge en bättre överblick för de samlade 
anslagen till totalförsvarets civila del lämnas här en kort redogörelse för 
dels beredskapsläge (fönnåga), dels förslag för dessa funktioner. 

5.5.1 Hälso- och sjukvård 

Överstyrelsen för civil beredskap anser i fråga om beredskapsläget att 
kapaciteten är godtagbar även om det finns brister främst när det gäller 
akuta sjuktransporter och akutsjukhusens driftsäkerhet samt vissa 
läkemedel och sjukvårdsmateriel. 

Regeringen föreslår i Socialdepartementets bilaga till propositionen 
att för budgetåret 1994/95 167, 916 miljoner kr anvisas inom funktionen 
Hälso- och sjukvård m.m. inom den ekonomiska planeringsramen för 
totalförsvarets civila del. 

5.5.2 Telekommunikationer 

I fråga om beredskapsläget anger Överstyrelsen för civil beredskap att 
den robusthet som av både freds- och krigssäkerhetsskäl efter hand 
byggs in i telenätet utgör grunden för telekommunikationernas 
uthållighet. 

Televerket ombildades den l juli 1993 till ett aktiebolag, Telia AB. 
Ansvaret för funktionen Telekommunikationer överfördes vid samma 
tidpunkt till Telestyrelsen. 

Regeringen föreslår i Kommunikationsdepartementets bilaga till 
budgetpropositionen att för budgetåret 1994/95 225, l 04 miljoner kr 
anvisas inom funktionen Telekommunikationer från den ekonomiska 
planeringsramen för totalförsvarets civila del. 

5.5.3 Transporter 

Enligt Överstyrelsen för civil beredskap är beredskapsläget för de olika 
delfunktionerna varierande. 
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Regeringen föreslår i Kommunikationsdepartementets bilaga till 
budgetpropositionen att för budgetåret 1994/95 163, 418 miljoner kr 
anvisas inom funktionen Transporter mom den ekonomiska 
planeringsramen för totalförsvarets civila del. 

5.5.4 Livsmedelsförsörjning 

Enligt Överstyrelsens för civil beredskap kommer beredskapsläget för 
funktionen att vara godtagbart vid försvarsbeslutsperiodens slut. Nya 
planeringsförutsättningar har medfört att funktionens lagringsmål kunnat 
sänkas. Av programplanen framgår samtidigt att förmågan när det gäller 
försörjning med dricksvatten samt skyddet mot ABC-stridsmedel 
behöver förbättras. 

Regeringen föreslår Jordbruksdepartementets bilaga till 
budgetpropositionen att för budgetåret 1994/95 64,725 miljoner kr 
anvisas för investeringar i och driftskostnader för beredskapslagring av 
insatsvaror och livsmedel m.m. Av detta belopp ingår 7 ,709 miljoner kr 
i den ekonomiska planeringsramen för totalförsvarets civila del. 
Regeringen föreslår vidare att 216,5 miljoner kr anvisas för drift av 
lager, varav 579 000 kr ingår i den ekonomiska planeringsramen. 

Regeringen kommer senare, i perspektivet av ett medlemskap i 
europeiska unionen (EU) och gällande planeringsförutsättningar, att låta 
genomföra en översyn av beredskapen inom livsmedelsområdet. 

5.5.5 Arbetskraft 

I Överstyrelsens för civil beredskap programplan redovisas att 
personalplanläggningsläget som helhet bedöms som godtagbart. För de 
frivilliga försvarsorganisationerna redovisas fortfarande stora brister 
avseende antalet frivillig personal i relation till nuvarande mål för 
rekryteringen. 

Regeringen föreslår i Arbetsmarknadsdepartementets bilaga till 
budgetpropositionen att för budgetåret 1994/95 1,548 miljoner kr 
anvisas från den ekonomiska planeringsramen för totalförsvarets civila 
del för beredskapsåtgärder inom funktionen Arbetskraft. 

Regeringen har i det föregående lämnat förslag beträffande 
Vapcnfristyrelsens verksamhetsområde och i fråga om de frivilliga 
försvarsorganisationerna. 
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5.5.6 Energiförsörjning 

1993 års oljelagringsutredning (dir. 1993: 18) lämnade i september 1993 
delbetänkandet (SOU 1993:87) Beredskapslagring av olja. Utredningen 
föreslår bl.a. att beredskapslagringen av olja för neutralitets- och 
krigssituationen skall minskas kraftigt. Förslaget bereds f.n. inom 
regeringskansliet. 

I enlighet med sina direktiv överväger Ellagstiftningsutredningen 
(dir. 1992:39) vissa frågor om organisationen av beredskapen på 
elområdet. 

Överstyrelsen för civil beredskap anför i programplanen att det f.n. 
är svårt att bedöma beredskapsläget för funktionen mot bakgrund av de 
oklarheter om förutsättningarna för beredskapen som de ovan nämnda 
utredningarna medför. 

Regeringen föreslår i Näringsdepartementets bilaga till budget
propositionen att för budgetåret 1994/95 67 ,412 miljoner kr anvisas 
inom funktionen Energiförsörjning inom den ekonomiska planerings
ramen för totalförsvarets civila del. 

5.5. 7 Övriga funktioner 

I föregående avsnitt har behandlats de funktioner som tilldelas medel 
inom den ekonomiska planeringsramen för totalförsvarets civila del. 

Förutom dessa funktioner ingår i totalförsvarets civila del 
funktionerna Domstolsväsende m.m., Ordning och säkerhet m.m., 
Kriminalvård, Utrikeshandel, Socialförsäkring m.m., Postbefordran, 
Enskild försäkring m.m., Skatte- och uppbördsväsende, 
Flyktingverksamhet samt Landskaps- och fastighetsinfonnation. 
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6 Övrig verksamhet 

6.1 Krigsarkivet 

G 1. Krigsarkivet 

1992/93 Utgift 
1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

11 558 557 
15 447 000 
18 053 OOQI) 

I) Regeringen har vid beräkningen av anslaget tagit hänsyn till ökade 
hyreskostnader. 

Krigsarkivet är arkivmyndighet för de myndigheter som hör till 
Försvarsdepartementets område. 

Krigsarkivet 

Krigsarkivet har i sin årsredovisning, avsnittet resultatredovisning, delat 
in sin verksamhet i myndighetsstöd, depåtjänst och forskningsstöd. För 
varje verksamhetsgren redovisas mål, ianspråktagna resurser, 
slutprestationer och vissa enhetskostnader. Redovisningen indikerar att 
de uppställda målen nåtts. Dock, framhåller myndigheten, kan 
kvaliteten på myndighetens tjänster för närvarande inte belysas ur ett 
externt och oberoende perspektiv. Det av regeringen angivna 
verksamhetsmålet, att ägna särskild uppmärksamhet åt den pågående 
omstruktureringen inom Försvarsdepartementets verksamhetsområde, 
bedömer myndigheten bör ligga fast till utgången av år 1995. Vidare 
framhålls att verksamhetens fasta kostnader i princip är för höga för att 
ge tillräckligt ekonomiskt utrymme för önskvärda och angelägna 
insatser. Målet är att skapa detta utrymme genom att inom en 
femårsperiod sänka lokalkostnaderna för arkivförvaring med I 0 % . 

Riksrevisionsverket anför i sin revisionsberättelse att års-
redovisningen är rättvisande. 

I sin anslagsframställning utgår Krigsarkivet från att nuvarande mål 
och resursutrymme i princip kvarstår. Myndigheten framför att eftersom 
den har en stor andel fasta kostnader för sin verksamhet skulle ett 
minskat resursutrymme få tas ut på i och för sig angelägna, men 
tekniskt sett rörligare insatsområden, såsom rådgivningsverksamheten, 
långsiktigare depåarbeten samt aktiva forskningsfrämjande insatser. 
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Regeringen har bl.a. mot bakgrund av myndighetens redovisade 
resursbild nyligen givit Statskontoret ett uppdrag rörande vissa frågor 
om Krigsarkivet. 

Regeringens överväganden 

Sammanfattning 

Övergripande mål 

Krigsarkivet skall verka för god arkivvård hos myndigheterna, 
bev.i.ra och vårda arkiv i Krigsarkivet samt göra arkiv tillgängliga 
för kultur, forskning och offentlig insyn. 

Resurser: 

G 1. Krigsarkivet, 
ramanslag 

Resultatbedömning 

18 053 000 kr 

Krigsarkivets årsredovisning visar att verksamheten bedrivs med en 
sådan inriktning att de uppsatta målen kan nås. 

Slutsatser 

Sammantaget innebär regeringens bedömning att nuv.i.rande inriktning 
av verksamheten bör gälla även för budgetåret 1994/95. 
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6.2 Statens försvarshistoriska museer 

G 2. Statens försvarshistoriska museer 

1992/93 Utgift 
1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

24 327 408 
40 013 ()()() 
44 879 0001> 

1) Regeringen har vid beräkningen av anslaget tagit hänsyn till ökade 
hyreskostnader. 

Statens försvarshistoriska museer är museimyndighet inom 
Försvarsdepartementets område. Museiverksamheten bedrivs i huvudsak 
i tre etablissemang, Armemuseum i Stockholm, Marinmuseum i 
Karlskrona och Flygvapenmuseum i Linköping. 

Statens försvarshistoriska museer 

Av Statens försvarshistoriska museers årsredovisning framgår att 
verksamhetsmålet enligt regleringsbrevet avseende byggnadsfrågor varit 
den dominerande uppgiften för myndighetens centrala ledning samt att 
en betydande del av armemuseiverksamheten knutits till 
regleringsbrevets verksamhetsmål avseende åtgärder i samband med 
försvarets organisation. 

Anslagsredovisningen visar ett sparande på 661 555 kr. 

Riksrevisionsverket anför i sin revisionsberättelse att myndighetens 
årsredovisning är rättvisande. 
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Regeringens överväganden 

Sammanfattning 

övergripande mål 

Statens försvarshistoriska museer skall samla och bevara föremål 
av betydelse för kunskapen om det svenska försvarets verksamhet, 
verka för att kunskap sprids om försvaret i äldre tider samt främja 
och bedriva forskning i för verksamheten relevanta ämnen. 

Resurser: 

G 2. Statens försvarshistoriska museer, 
ramanslag 44 879 000 kr 

Resultatbedömning 

Statens försvarshistoriska museers årsredovisning visar att verksamheten 
bedrivs med en sådan inriktning att de uppsatta målen i stort kan nås. 
Så som regeringen också angett i regleringsbrevet för innevarande 
budgetår bör myndigheten utveckla sin resultatredovisning särskilt vad 
avser prestationer inom de olika verksamhetsgrenama och deras 
kostnader. 

Slutsatser 

Sammantaget innebär regeringens bedömning att nuvarande inriktning 
av verksamheten bör gälla även för budgetåret 1994/95. Häri ingår det 
fortsatta arbetet med projekteringen av ett nytt marinmuseum i 
Karlskrona. 
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6.3 Kustbevakningen 

G 3. Kustbevakningen 

1992/93 Utgift 
1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

301 578 016 
291 481 000 
312 853 000 

Kustbevakningen har att i enlighet med särskilda föreskrifter bedriva 
sjöövervakning och annan kontroll- och tillsynsverksamhet samt 
miljöräddningstjänst till sjöss. 

Kustbevakningen 

Kustbevakningen ökade budgetåret 1992/93 sin närvaro till sjöss och 
genomförde ca 153 000 fartygstimmar. När det gäller miljö- och 
sjöräddningstjänst har Kustbevakningen i samtliga genomförda 
bekämpningsoperationer påbörjat insatserna inom de angivna tidskraven. 

Kustbevakningen redovisade för budgetåret 1992/93 ett 
anslagssparande på 130 807 kr. 

Riksrevisionsverket anför 
årsredovisningen är rättvisande. 

sin revisionsberättelse att 

anslagsframställningen för budgetåret 1994/95 begär 
Kustbevakningen ett ökat anslag, eftersom myndigheten bedömer det 
svårt att i ett längre perspektiv upprätthålla nuvarande förmåga med 
hänsyn till de ökade krav som ställs på verksamheten. Enligt 
Kustbevakningen har myndighetens uppgifter utökats i och med 
inrättande av en ekonomisk zon, Sveriges närmande till EG samt 
omställningen i Central- och Östeuropa och i Ryssland. Om inte 
ytterligare medel tillförs, kommer Kustbevakningen att få svårt att 
uppfylla de långsiktiga mål som satts upp för myndigheten. 
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Regeringens överväganden 

Sammanfattning 

Övergripande mål 

Kustbevakningen skall inom sitt ansvarsområde åstadkomma en 
effektiv övervakning av svenskt sjöterritorium och svensk 
ekonomisk zon samt hålla en hög beredskap för miljöräddnings
tjänst till sjöss och för sjöräddningstjänst. 

Resurser: 

G 3. Kustbevakningen, 
ramanslag 312 853 ()()() kr 

Regeringen föreslår att nuvarande anslaget K 5. Anskaffning av 
materiel för Kustbevakningen upphör i och med utgången av budgetåret 
1993/94. Kustbevakningen skall fr.o.m. den l juli 1994 finansiera 
samtliga investeringar i anläggningstillgångar med lån i 
Riksgäldskontoret. Anslaget G 3. Kustbevakningen har för budgetåret 
1994/95 beräknats med beaktande av denna förändring. Den föreslagna 
förändringen i finansiering av Försvarets materielverk innebär att 3 
miljoner kr av materielverkets förvaltningsanslag har överförts till 
Kustbevakningens anslag. 

Resultatbedömning 

Regeringen kan konstatera att Kustbevakningen i allt väsentligt nått upp 
till de mål, med avseende på verksamheten, som anges för myndigheten 
i regleringsbrevet. 

Slutsatser 

Kustbevakningens verksamhet måste för framtiden i större utsträckning 
än hittills inriktas mot tydligare effektmål. Ett riktmärke för den 
långsiktiga verksamhetsinriktningen skall vara att åstadkomma en 
påtagligt ökad närvaro till sjöss, förbättra beredskapen för miljö- och 
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sjöräddningstjänst samt minst bibehållen 
serviceverksamhet. 

nivå för övrig Prop. 1993/94: 100 
Bilaga 5 

Regeringen har nyligen beslutat att en parlamentarisk utredning skall 
tillkallas för att pröva möjligheterna att ytterligare samordna och 
effektivisera den statliga maritima verksamheten. Utredningensarbetet 
kommer att beröra bl.a. Kustbevakningens verksamhet. I avvaktan på 
resultatet av bl.a. denna översyn skall den nuvarande inriktningen för 
verksamheten gälla. Kustbevakningen bör inte nu tillföras ytterligare 
medel. 

6.4 Försvarets forskningsanstalt 

G 4. Försvarets forskningsanstalt 

1992/93 Utgift 
1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

I) 

1 ()()02> 

1 ()()() 

l) Dåvarande anslagsbeteckning: K3. Försvarets forskningsanstalt: 
Intäktsfinansierad uppdragsverksamhet 

2) Nuvarande anslagsbeteckning: K3. Försvarets forskningsanstalt: 
Avgiftsfinansierad verksamhet 

G 5. Försvarsforskning: Hänsynstagande till A-. B- och C
stridsmedel. m.m. 

l 992/93 Utgift 
1993/94 Anslag 
l 994/95 Förslag 

478 631 9391
> 

465 647 ()()()Il 

109 234 ()()() 

I) Nuvarande anslagsbeteckning: K2. Gemensam försvarsforskning 

Försvarets forskningsanstalt är central myndighet med huvuduppgift 
att bedriva forskning för totalförsvaret. Anstalten skall också utföra 
forsknings- och utredningsuppgifter rörande rustningsbegränsning. 

Försvarsforskningen skall fungera som en länk mellan vetenskapens 
och teknikens möjligheter och totalförsvarssektoms behov. Den skall 
svara för de insatser som krävs för att applicera vetenskapligt och 
tekniskt kunnande på problem som totalförsvaret ställs inför och 
överbrygga avståndet mellan grundforskning och sektorns tillämpningar. 
Försvarsforskningen skall till övervägande del utgöras av tillämpad 
forskning. Den skall också kunna ha inslag av grundforskning, om 
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nödvändig sådan saknas eller bedöms otillräcklig vid universitet och 
högskolor eller motsvarande organisationer. 

Inriktningen av försvarsforskningen skall vara att bidra till 
totalförsvarets utveckling och anpassning till förändrade villkor. 

Försvarets forskningsanstalt 

Anstalten har under budgetåret l 992/93 disponerat följande anslag: 
- K2. Gemensam försvarsforskning (huvuddelen) 

K3. Försvarets forskningsanstalt: In täkts finansierad uppdrags
ve rksamhet samt under tredje huvudtiteln F5. 
Forskningsverksamhet för rustningsbegränsning och nedrustning 

Anstalten har i sin årsredovisning - vad gäller den verksamhet som 
finansierats över fjärde huvudtiteln - grupperat verksamheten mot 
uppgifterna i regleringsbrevet, som i sin tur är härledda ur det 
övergripande målet för försvarsforskningen. 

Resultatredovisningen indikerar att uppgifterna regleringsbrevet 
huvudsak har lösts. 

Anslagssparandet på anslaget K2. uppgår till 2,5 miljoner kr, vilket 
utgör 0,5 % av det tilldelade ramanslaget. 

Riksrevisionsverket anför 
årsredovisningen är rättvisande. 

sin revisionsberättelse att 

I sin anslagsframställning utgår anstalten - vad gäller verksamheten 
för fjärde huvudtiteln - från den utvidgade uppdragsstyrning som 
regeringen redovisade i 1993 års forskningsproposition (prop. 
1992/93: 170 s. I 03-104). De resurser som f.n. disponeras av anstalten 
under anslaget K2. Gemensam försvarsforskning förutsätts till sin 
huvuddel disponeras av den nya myndigheten Försvarsmakten 
respektive Överstyrelsen för civil beredskap. Resurser för sådan 
försvarsforskning som avser hänsynstagande till A-, B- och C
stridsmedel m.m förutsätts även i fortsättningen disponeras av anstalten 
under ett särskilt anslag. 
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Regeringens överväganden 

Sammanfattning 

Övergripande mål: 

Försvarets forskningsanstalts huvuduppgift är att bedriva 
forskning för totalförsvaret. 

Resurser: 

G 4. Försvarets forskningsanstalt, 
anslag 1 000 kr 

G 5. Försvarets forskningsanstalt: Hänsynstagande till A-, B
och C-stridsmedel, m.m. 
ramanslag 109 234 000 kr 

Övrigt: 

En utvidgad uppdragsstyming av försvarsforskningen bör 
tillämpas fr.o.m. budgetåret 1994/95. 

Resultatbedömning 

Resultatredovisningen visar att uppgifterna i regleringsbrevet i huvudsak 
har lösts. 

Slutsatser 

Regeringen anser att den utvidgade uppdragsstyming som redovisades i 
1993 års forskningsproposition bör tillämpas fr.o.m. budgetåret 
1994/95. Resurserna som FOA för närvarande disponerar under 
anslaget K 2. Gemensam försvarsforskning delas upp i en del som förs 
till det nya anslaget A I. Försvarsmakten, en del som förs till anslaget 
C 1. Överstyrelsen för civil beredskap: Civil ledning och samordning, 
en del som förs till anslaget G 5. Hänsynstagande till A-, B- och C
stridsmedel, m.m. och en del som förs till det nya anslaget 
G 6. Strategisk försvarsforskning. Till sistnämnda anslag förs också 
resurser från de nuvarande materielanslagen för försvarsgrenarna. 
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6.5 Strategisk försvarsforskning 

G 6. Strategisk försvarsforskning 

Nytt anslag (förslag) 30 {)()() {)()() 

Regeringen bedömde i 1993 års forskningsproposition (prop. 
1992/93: 170 s. 105-106) att ett nytt anslag för strategisk 
försvarsforskning bör inrättas under fjärde huvudtiteln fr.o.m. 
budgetåret l 994/95, att anslaget bör disponeras av en självständig 
nämnd under regeringen (Försvarsdepartementet) och att verksamheten 
bör ha den inriktning mot ämnesområden i stort som regeringen anger. 

Regeringen föreslår nu ett nytt reservationsanslag för detta ändamål. 
Till anslaget förs resurser från nuvarande anslaget K2. Gemensam 
försvarsforskning och från de nuvarande materielanslagen för 
försvarsgrenarna. 

Regeringen avser att senare besluta om inrättande av en nämnd som 
skall disponera anslaget och om ämnesområden i stort som 
verksamheten skall inriktas mot. 

6.6 Försvarshögskolan 

G 7. Försvars högskolan 

1992/93 Utgift 
1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

8 314 900 
8 553 {)()() 
s 910 ooo•) 

l) Regeringen har vid beräkningen av anslaget tagit hänsyn till ökade 
hyreskostnader. 

Försvarshögskolan bedriver utbildning för personer som innehar 
ledande befattningar i totalförsvaret. 

Försvarshögskolan 

Försvarshögskolan har i sin årsredovisning, avsnittet resultat
redovisning, valt att redovisa hela sin verksamhet under en verksam
hetsgren, högskolans kursverksamhet. Målet för verksamheten uttrycks 
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i kvantitativa tenner, såsom planerat antal deltagare i skolans olika 
kurser och resultaten redovisas på motsvarande sätt, såsom fuktiskt antal 
kursdeltagare. Därutöver redovisas resultat från utförda kursvärderingar 
samt en sammanställning av kursdeltagarnas yrkeshemvist. 

Resultatkravet i regleringsbrevet, att minska utbildningskostnadema 
per elevdag samtidigt som utbildningsmålet nås, redovisas inte; ej heller 
kravet att redovisa utvecklingen av utbildningskostnaderna i de olika 
kurserna. Av anslagsredovisningen framgår ett anslagssparande på 665 
600 kr. 

Riksrevisionsverket riktar i revisionsberättelsen en invändning mot att 
Försvarshögskolan inte har redovisat resultatkravet i regleringsbrevet. I 
övrigt bedömer Riksrevisionsverket årsredovisningen vara rättvisande. 

I sin anslagsframställning förutser myndigheten en oförändrad 
verksamhet vad avser både volym och inriktning. 

Regeringens överväganden 

Sammanfattning 

Övergripande mål 

Försvarshögskolan skall bedriva utbildning av personal från 
myndigheter, organisationer och företag för ledande befattningar 
inom totalförsvaret. Försvarshögskolan skall också i syfte att få 
underlag för undervisningen studera frågor som rör totalförsvaret. 

Resurser: 

G 7. Försvarshögskolan, 
ramanslag 

Resultatbedömning 

8 970 ()()() kr 

Försvarshögskolans årsredovisning visar att planerad verksamhet i stort 
kunnat genomföras. 

Regeringen konstaterar att Riksrevisionsverket riktat invändning mot 
Försvarshögskolans årsredovisning. Detta är inte godtagbart och 
kommer att åtgärdas. 
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Som nämnts ovan, avsnitt 2.7, är det regeringens avsikt att pröva vilka 
eventuella åtgärder som kan vara befogade i syfte att stärka högskolans 
ställning som förmedlare av högt kvalificerad totalförsvarsutbildning. 

Slutsatser 

Sammantaget gäller att nuvarande inriktning av verksamheten bör gälla 
även för budgetåret 1994/95. I denna inriktning ryms även att 
myndigheten i syfte att få underlag för sin undervisning skall bedriva 
studier i frågor som rör totalförsvaret. 

6. 7 Försvarets personalnämnd 

G 8. Försvarets personalnämnd 

1992/93 Utgift 
1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

4 091 ()()() 
5 031 ()()() 
5 156 ()()() 

Försvarets personalnämnd är en central myndighet för personalfrågor 
som har samband med större organisationsändringar och 
rationaliseringar inom Försvarsdepartementets verksamhetsområde. 
Inom detta område är nämndens styrelse även sista beslutsinstans för 
överklaganden av tjänstetillsättningar. 

Anslaget ingick tidigare tillsammans med ytterligare åtta 
anslagsposter i ett gemensamt förslagsanslag (K 13). Anslaget föreslås 
fortsättningsvis bli ett eget ramanslag. 

Försvarets personalnämnd har i anslagsframställningen för budgetåret 
t 994/95 begärt 6 000 000 kr. Regeringen beräknar anslaget till 
5 156 000 kr. Anslaget bör vara ett ramanslag. 
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6.8 Flygtekniska försöksanstalten 

G 9. Flygtekniska försöksanstalten 

1992/93 Utgift 
1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

10 474 800 
21 343 000 
22 296 000 

G 10. Flygtekniska försöksanstalten: Av~iftsfinansierad verksamhet 

1992/93 Utgift 
1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

___ t) 

1 000 
1 000 

l) Dåvarande anslagsbeteckning: K 7. Flygtekniska försöksanstalten: 
Intäktsfinansierad uppdragsverksamhet. 

Flygtekniska försöksanstalten har till uppgift att främja utvecklingen 
av flygtekniken inom landet. Vidare är anstalten riksmätplats för tryck 
enligt förordningen (1980:122) om utseende av riksmätplatser. 

Anstalten skall särskilt 
- mot ersättning bedriva flygteknisk forskning- och försöksverksamhet, 
- följa utvecklingen av den flygtekniska forskningen i länder som har 

en ledande ställning inom området, 
- samla, ordna, bearbeta och offentliggöra forskningsresultat och andra 

rön inom sitt verksamhetsområde. 

Flygtekniska försöksanstalten 

Anstalten har under budgetåret l 992/93 disponerat anslagen K6. 
Flygtekniska försöksanstalten och K7. Flygtekniska försöksanstalten: 
Intäktsfinansierad uppdragsverksamhet. 

Anstalten har i sin årsredovisning i de delar som avser 
resultatredovisningen redovisat verksamheten i följande verksarn
hetsgrenar: aerodynamik; struktur- och materialteknik; flygsystem
tcknik; akustik; vindenergi; riksmätplats för tryck. 

Resultatredovisningen indikerar att verksamhetsmålen i huvudsak har 
nåtts. 

JO Riksdagm 199319./. I sam/. Nr/(}() Bilaga 5 

Prop. 1993/94:100 
Bilaga 5 

143 



Ramanslaget K6. Flygtekniska törsöksanstalten har tagits i anspråk 
med tilldelat belopp. 

Rikrevisionsverket anför i sin revisionsberättelse att årsredovisningen 
är rättvisande. 

Flygtekniska törsöksanstalten har i sin anslagsframst.ällning utgått 
från den under budgetåret 1993/94 ökade anslagsnivån. Vidare har 
anstalten föreslagit ett direktavskrivet bidrag om totalt 50 miljoner kr, 
varav 30 miljoner kr under budgetåret 1994/95, till en investering i ett 
nytt drivsystem för sin transsoniska vindwnnel T1500. 

Regeringens överväganden 

Sammanfattning 

Övergripande mål: 

Flygtekniska försöksanstalten har som uppgift främja utvecklingen 
av flygtekniken inom landet. 

Resurser: 

G 9. Flygtekniska försöksanstalten, 
ramanslag 22 296 000 kr 

G 10. Flygtekniska försöksanstalten: Avgiftsfinansierad 
verksamhet 
anslag l 000 kr 

Övrigt: 

Regeringen kommer senare att ta ställning till förslaget om att 
investera i ett nytt drivsystem för transsonisk vindtunnel. 

Resultatbedömning 

Flygtekniska försöksanstaltens årsredovisning indikerar att de uppsatta 
verksamhetsmålen i huvudsak har nåtts. Årsredovisningen medger inte 
en mera noggrann bedömning av måluppfyllelsen. 
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Slutsatser 

Den i anslagsframställningen föreslagna inriktning bör i huvudsak gälla 
under budgetåret 1994/95, inom ramen för tillgängliga resurser. 

Regeringen kommer senare att ta ställning till förslaget om 
investering i ett nytt drivssytem för transsonisk vindtunnel. Om en 
sådan investering skall göras så bör den finansieras med lån i 
Riksgäldskontoret. I anslagsberäkningen för budgetåret 1994/95 har 
utgifter för ett sådant lån inte tagits upp. 

Regeringen beräknar medelsbehovet för Flygtekniska försöks
anstaltens ramanslag till 22 296 000 kr. 

6. 9 Myndigheten för avveckling av vissa verksamheter 
inom totalförsvaret 

G l l. Myndigheten för avveckling av vissa verksamheter inom 
total försvaret1 

L 994/95 Förslag 1 ()()() 

1Nytt anslag 

Regeringen inrättade den 1 juli 1993 Myndigheten för avveckling av 
vissa verksamheter inom totalförsvaret. Myndigheten skall enligt sin 
instruktion (1993 :663) efter särskilt beslut av regeringen ha hand om 
uppgifter som föranleds av att myndigheter inom 
Försvarsdepartementets verksamhetsområde läggs ned. 

De myndigheter som hittills berörts är Försvarets datacenter och 
Försvarets mediecenter. Regeringen har beslutat att Myndigheten för 
avveckling av vissa verksamheter inom totalförsvaret även skall ha hand 
om delar av avvecklingen av Fortifikationsförvaltningen, Försvarets 
civilförvaltning och Försvarets sjukvårdsstyrelse. 

Kostnaderna för myndighetens verksamhet finansieras under 
innevarande budgetår inom den militära utgiftsramen genom att 
myndigheten fakturerar Försvarsmaktens organisationsmyndighet och 
Fortifikationsförvaltningen. I samband med att Försvarsmakten och 
Fortifikationsverket inrättas den 1 juli 1994 kommer kostnaderna att 
faktureras dessa myndigheter. Som anslag till Myndigheten för 
avveckling av vissa verksamheter behöver därför endast ett fonnellt 
belopp om l 000 kr föras upp på statsbudgeten. 
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6.10 Vissa mindre nämnder 

G 12. Vissa mindre nämnder 

1992/93 Utgift 
1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

550 100 
645 000 
494 000 

Anslaget disponeras av Kammarkollegiet. 

Anslaget ingick tidigare tillsammans med ytterligare åtta 
ans lagsposter i ett gemensamt förslagsanslag K 13. Vissa nämnder. 

Försvarets personalvårdsnämnd och Militärledningens rådgivande 
nämnd ombildas den 30 juni 1994. Se vidare avsnitt 2.1. 

Försvarets civilförvaltning har i anslagsframställningen för budgetåret 
1994/95 begärt 689 000 kr. Regeringen beräknar med beaktande av 
ovan nämnda nedläggningar anslaget till 439 000 kr. Anslaget föreslås 
även fortsättningsvis vara ett förslagsanslag. 

6.11 Totalförsvarets tjänstepliktsnämnd 

G 13. Totalförsvarets tjänstepliktsnämnd 

1992/93 Utgift 
1992/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

4079617 
3 991 000 
4 065 000 

Totalförsvarets tjänstepliktsnämnd har till uppgift att pröva 
överklaganden i vissa ärenden som rör pliktpersonal. 

Regeringens överväganden 

Anslaget ingick tidigare tillsammans med ytterligare åtta anslagsposter i 
ett gemensamt förslagsanslag (K 13). Anslaget föreslås fortsättningsvis 
bli ett eget ramanslag. 

Tjänstepliktsnämnden har i anslagsframställningen för budgetåret 
1994195 begärt 4 0 lO 000 kr. Regeringen beräknar anslaget till 
4 065 000 kr. 
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6.12 Totalförsvarets chefsnämnd 

G 14. Totalförsvarets chefsnämnd 

1992/93 Utgift 
1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

655 ()()(} 
720 ()()(} 
736 ()()(} 

Anslaget ingick tidigare tillsammans med ytterligare 8 anslagsposter 
i ett gemensamt förslagsanslag K 13. Vissa nämnder m.m. inom 
Försvarsdepartementets område. 

Totalförsvarets chefsnämnd skall verka för samordning av de centrala 
myndigheternas verksamhet inom totalförsvaret. 

Nämnden förutser i sin anslagsframställning för budgetåret 1994/95 
en verksamhet med ungefär samma innehåll och omfattning som under 
föregående budgetår. 

Regeringen anser att nuvarande inriktning av verksamheten bör gälla 
även för budgetåret 1994/95. Regeringen beräknar anslaget till 736 000 
kr och att det även fortsättningsvis bör vara ett förslagsanslag. 

6.13 Delegationen för planläggning av efterforskningsbyråns 
verksamhet 

G 15. Delegationen för planlä&gning av efterforskningsbyråns 
verksamhet 

1992/93 Utgift 
1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

165 500 
200 ()()(} 

2 858 ooon 

I) I beloppet ingår medel för ersättning till Svenska röda korsets 
efterforskningsverksamhet m.m. enligt avtal med regeringen. 

Anslaget ingick tidigare tillsammans med ytterligare 8 anslagsposter 
i ett gemensamt förslagsanslag K 13. Vissa nämnder m.m. inom 
Försvarsdepartementets område. 

Delegationens uppgift är att planlägga Efterforskningsbyråns för 
krigsfångar och civilinternerade verksamhet. 
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Delegationen begär i sin anslagsframställning för budgetåret 1994/95 
en viss resursförstärkning för att kunna genomföra en större övning med 
Efterforskningsbyråns personal. 

Regeringen anser att nuvarande inriktning av verksamheten bör gälla 
även för budgetåret 1994/95. Regeringen beräknar anslaget till 
2 858 000 kr. Anslaget föreslås även fortsättningsvis vara ett 
förs lagsanslag. 

Under anslaget beräknas 2 653 000 kr för ersättning till Svenska röda 
korsets verksamhet enligt avtal. 

6.14 Statens haverikommission, utredning av allvarliga 
olyckor 

G 16. Statens haverikommission. utredning av allvarliga olyckor 

1992/93 Utgift 
1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

782 786 
870 ()()() 
890 ()()() 

Statens haverikommission har ansvaret att från säkerhetssynpunkt 
undersöka alla slags olyckor och tillbud till olyckor, oavsett om olyckan 
inträffar till sjöss, på land eller någon annanstans. 

Statens haverikommissions kostnader delas in i rasta 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 järnvägsolyckor. Dessa kostnader, som beräknas utgöra 15 % av de 
totala fasta kostnaderna, skall täckas med medel från 
Försvarsdepartementets huvudtitel. 

Regeringens överväganden 

sin anslagsframställan för budgetåret 1994/95 anför Statens 
haverikommission att fördelningen av de fasta kostnaderna mellan de 
olika intressenterna bör vara densamma som föregående budgetår. 
Regeringen delar denna uppfattning och har beräknat anslaget till 
890 000 kr. 
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6 .15 Försvarsmaktens utlandsstyrka, m. m. 

G 17. Försvarsmaktens utlandsstyrka. m. m. 

1992/93 Utgift 302 682 000 
1993/94 Anslag l 000* 
1994/95 Förslag l 000** 

* under tredje huvudtiteln (anslaget B 9) budgeteras 396 141 000 kr. 
** förslag 1994/95 (anslaget B 9) 836 294 000 kr. 

Verksamheten under anslaget omfattar rekrytering, organisation, 
utbildning och rotation av personal till Försvarsmaktens utlandsstyrka. 
Verksamheten uppdelas huvudsakligen mellan verksamheten i Sverige 
och deltagandet i operationer utomlands. I det följande kommenteras 
huvudsakligen den verksamhet under anslaget som bedrivs i Sverige 
(Swedint). I tredje huvudtitelns bilaga behandlas huvudsakligen 
verksamheten utomlands. 

Utlandstyrkan omfattar för närvarande svenskt deltagande i FN:s och 
ESK:s fredsfrämjande verksamhet utomlands samt Sveriges delegation 
vid NNSC (Neutral Nations Supervisory Commission) i Korea. I sin 
helhet finansieras verksamheten över tredje huvudtitelns anslag B 9. 
Fredsbevarande verksamhet, C 1. Bidrag till internationella bistånds
program, och i förekommande fall B 10. Konferensen om säkerhet och 
samarbete i Europa. 

Under budgetåret 1994/95 beräknas Sverige delta i 12 olika 
operationer. Nännare redovisning lämnas under tredje huvudtiteln 
anslagen, B 9 och C 1. 

Försvarsmaktens organisationsmyndighet 

Chefen för armen har lämnat årsredovisning för budgetåret 1992/93. 
Myndigheten har i allt väsentligt genomfört verksamheten i enlighet 
med vad som angetts i regleringsbrevet. Myndigheten anmäler dock att 
verksamheten i Sverige undergått en inte helt obetydlig kvalitetsnedgång 
på grund av en otillräckling personalvolym. Orsaken till detta är främst 
den förändrade karaktären på våra utomlandsengagemang samt problem 
i samband med omlokaliseringen av myndigheten. 

Riksrevisionsverket anför i sin revisionsberättelse att års
redovisningen är rättvisande men tillägger att en översyn av den 
ekonomiska redovisningen, främst i form av en tydlig 
kostnadsredovisning av det svenska deltagandet i FN:s fredfrämjande 
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insatser bör ske. Ansvarsförhållanden bl.a. avseende finansiering och 
redovisning med den föreslagna uppgiftsfördelningen inom 
Försvarsmaktens organisationsmyndighet är enligt RRV:s uppfattning 
inte tillräckligt belysta. 

Regeringens övervägande 

Sammanfattning 

Övergripande mål: 

Inriktningen beskriven under tredje huvudtiteln anslaget B 9. skall 
i allt väsentligt ligga fast. Vidare skall verksamheten ha en 
beredskap för oförutsedda uppgifter och därmed justerad 
målsättning. 

Övrigt: 

Verksamhetens art är inte av det slaget att den i detalj kan 
planeras utan måste väsentligen anpassas till utvecklingen i 
omvärlden. 

Resultatbedömning 

Regeringen har från Riksrevisionsverket fått en prognos som pekar på 
att verksamheten under 1993/94 i stort kommer att genomföras inom 
givna ekonomiska ramar. 

Regeringen anser att det är angeläget att utveckla den 
ekonomiadministrativa kompetensen inom myndigheten, för att bättre 
kunna leva upp till ställda krav på uppföljning och återredovisning. I 
syfte att skapa bättre förutsättningar för myndigheten att komma till 
rätta med de problem avseende kostnadsredovisningen som RRV pekar 
på tillför regeringen redan under budgetåret 1993/94 medel för 
rekrytering av ekonomiadministrativ personal. I övrigt kommer en 
översyn av de av RRV redovisade bristerna i redovisningen att 
genomföras. 
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Slutsatser 

Sammantaget innebär regeringens bedömning att nuvarande inriktning 
av verksamheten bör gälla även tör budgetåret 1994/95. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
1. till Krigsarkivet för budgetåret 1994/95 anvisar ett ramanslag på 

18 053 ()()()kr, 

2. till Statens ftJrsvarshistoriska museer tör budgetåret 1994/95 
anvisar ett ramanslag på 44 879 000 kr, 

3. till Kustbevakningen för budgetåret 1994/95 anvisar ett 
ramanslag på 312 853 000 kr, 

4. till Försvarets forskningsanstalt för budgetåret 1994/95 anvisar 
ett anslag på I 000 kr, 

5. till Försvarsforskning: Hänsynstagande till A-, B- och C
stridsmedel, m. m. tör budgetåret 1994/95 anvisar ett ramanslag 
på 109 234 ()()() kr, 

6. till Strategisk försvarsforskning tör budgetåret 1994/95 anvisar 
ett reservationsanslag på 30 000 000 kr, 

7. till Försvarshögskolan tör budgetåret 1994/95 anvisar ett 
ramanslag på 8 970 000 kr, 

8. till Försvarets personalnämnd för budgetåret 1994/95 anvisar ett 
ramanslag på 5 156 000 kr, 

9. till Flygtekniska ftJrsöksanstalten för budgetåret 1994/95 anvisar 
ett ramanslag på 22 296 000 kr, 

10. till Flygtekniska ftJrsöksanstalten: Avgiftsfinansierad verksamhet 
för budgetåret 1994/95 anvisar ett anslag på l ()()() kr, 

l l . till Myndigheten ftJr avveckling av vissa verksamheter inom 
totalförsvaret för budgetåret 1994/95 anvisar ett anslag på 
1 ()()()kr, 

12. till Vissa mindre nIJmruler för budgetåret 1994/95 anvisar ett 
förslagsanslag på 494 000 kr, 

11 Riksdagen 1993194. 1 sam/. Nr 100 Bilaga 5 

Räadse: S. 155 rad 3 nedifrirn Står: 2 381 331 000 Rättat till: 2 381 378 OfJO. 
S. 157-158 Nya summor till A 6. A 14. H 4.5 och motsvarande summa Transport 
S. 163 rad 4 iindrat belopp. Rad R littcra iindrat. 
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13. till TotalfiJrsvarets tjtlnstepliktsnllmnd för budgetåret 1994/95 
anvisar ett ramanslag på 4 065 000 kr, 

14. till TotalfiJrsvarets chefsntJmnd för budgetåret 1994/95 anvisar 
ett förslagsanslag på 736 000 kr, 

IS. till Delegationen ftJr planlaggning av efteiforskningsbyrtlns 
verksamhet för budgetåret 1994/95 anvisar ett förslagsanslag på 
2 858 000 kr 

16. till Utredning av allvarliga olyckor för budgetåret 1994/95 
anvisar ett förslagsanslag på 890 000 kr, 

l7. till Försvarsmaktens utlandsstyrka m.m. för budgetåret 1994/95 
anvisar ett anslag på l 000 kr, 
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7 Ekonomiska ramar 

[ följande avsnitt 7 .1 redovisas det ekonomiska utfallet för 
tota.lfcirsvarets militära och civila delar. Utfallet fcir littera G Övrig 
verksamhet, redovisas under respektive anslag. Avsnitt 7 .2 behandlar 
utfallsprognos för budgetåret 1993/94, avsnitt 7.3 ekonomiska ramar 
och avsnitt 7.4 lån i riksgäldskontoret. I en tabell, under avsnitt 7 .5, 
jämförs anslagsstrukturen mellan budgetåren 1993/94 och 1994/95. 

7 .1 Det ekonomiska utfallet för budgetåret 1992/93 

7 .1.1 Totalförsvarets militära del 

Den militära utgiftsramen exklusive anslagskrediter fastställdes till 
34 604,8 miljoner kr för budgetåret 1992/93 i genomförandeprisläge. 
Budgetåret 1992/93 är det första år som budgeterats enligt systemet med 
genomförandeprisbudgetering (se även avsnitt 1.2.2). Enligt 
Riksrevisionsverkets redovisning blev utfallet 35 232,3 miljoner kr. 
Differensen täcks av givna anslagskrediter. 

7.1.2 Totalförsvarets civila del 

Den ekonomiska planeringsramen inom totalförsvarets civila del 
fast.älldes till 2 079 ,8 miljoner kr för budgetåret 1992/93. Ramen 
innehöll, förutom ramanslag, såväl förslags- som reservationsanslag och 
beräknades i genomförandeprisläge 1992/93. Enligt Riksrevisionsverkets 
redovisning blev utfallet 2 179 ,9 miljoner kr. 

7 .2 Utfallsprognos för budgetåret 1993/94 

För budgetåret 1993/94 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 1994/95 

Vid beräkning av de ekonomiska ramarna har hänsyn tagits till att 
samtliga myndigheter inom Försvarsdepartementets verksamhetsområde 
nu finansierar anläggningstillgångar för förvaltningsändamål med lån i 
Riksgäldskontoret, se vidare avsnitt 7.4. Dessutom har tekniska 
justeringar av anslag gjorts dels till följd av att Statens arbetsgivarverk 
får 1000-kr-anslag, dels förändringen beträffande avsättning till 
trygghetsstiftelsen samt att arbetsgivarinträdet från och med den 15:de 
sjukdagen har upphört se även budgetpropositionen bilaga l avsnitt 7. 

7.3.1 Totalförsvarets militära del 

Totalförsvarets militära del omfattar verksamheter inom littera A 
Försvarsmakten m.m. samt littera B Vissa försvarsmakten närstående 
myndigheter. 

Det sammanlagda medelsbehovet för totalförsvarets militära del är 
beräknat till 37 220 421 000 kr för budgetåret 1994/95. Beräkningen av 
anslaget A l. Försvarsmakten m.m. har skett med utgångspunkt i de 
delfaktorer som ingår i det 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 hänsyn tagits till besparingsåt
gärder för budgetåret 1994/95. I enlighet med vad som framgått under 
avsnitt 1.2.2 och 1.2.3 har justeringar gjorts dels med anledning av 
införandet av kapitalkostnader för fast egendom dels uppföljningen av 
omläggningen till genomförandeprisbudgetering. I beräkningarna har 
också beaktats att medel förts från Försvarsdepartementets 
verksamhetsområde till andra huvudtitlar bl.a. avvseende fiygtransporter 
för hovet till första huvudtiteln, likaså att medel tillförts exempelvis för 
Trafikflygarhögskolan från sjätte huvudtiteln. 

Då fastighetsförvaltningen för vissa försvarsfastigheter överfördes till 
Byggnadsstyrelsen under 1992 ökades hyreskostnaden för vissa 
myndigheter. Därför tillfördes medel för kostnadsökningen till berörda 
myndigheter. En uppföljning och justering av detta genomförs, inför 
budgetåret 1994/95, i samband med regleringsbrevet för budgetåret 
1994/95. 
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7.3.2 Totalförsvarets civila del 

I statens totala kostnader för totalförsvarets civila del ingår, förutom 
anslag som ingår i den civila planeringsramen, även anslag inom andra 
huvudtitlar och anslag för kapitalkostnader. 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 
- Telekommunikation 

Medelsbehovet för totalförsvarets civila del har beräknats till 
2 381 378 000 kr för budgetåret 1994/95. En sammanställning av de 
anslag som utgör totalförsvarets civila del redovisas nedan avseende 
budgetåret 1994/95. 
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Förslag budgetåret 1 994/95 ( 1000-tal kr l 

Dep. An slagsrubrik Anslag 
Linera inom ram 

Ju B 2. Polis verksamheten 
rörande bron mot rikets 
säkerhet m.m. 

D 1. Domstolarna (del) 

E 1. Kriminalvårdsstyrelsen 

UD E 1. Kommerskollegium (del) 

Fö C 1. Överstyrelsen för civil 89 246 
beredskap: Civil ledning 
och samordning 

c 2. Överstyrelsen för civil 92 007 
beredskap: Tekniska 
åtgärder i 
ledningssystemet m.m. 

c 3. Civilbefälhavarna 35 550 

D 1. Befolkningsskydd och 716 603 
räddningstjänst 

0 2. Skyddsrum m.m. 453 731 

D 3. Förebyggande åtgärder 
mot jordskred och andra 
naturolyckor 

0 4. Ersättning för 
verksamhet vid 
räddningstjänst m.m. 

D 5. Vapenfristyrelsen 14 103 

D 6. Vapenfri styrelsen, 130 018 
vapenfria tjänstepliktiga 

E 1. Styrelsen för 14 631 
psykologiskt försvar 

E 2. Stöd till Frivilliga 97 851 
försvarsorganisationer 
inom totalförsvaret 

S:a 1 643 740 
Transp. 

Kapital 
kostnader 
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Övriga Totalt 
kostnader 

400 400 

200 200 

350 350 

147 147 

89 246 

92 007 

35 550 

716 603 

453 731 

25 000 25 000 

1 1 

14 103 

130 018 

14 631 

97 851 

26 098 1 669 838 
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Dep. Anslagsrubrik 
Littera 

F 1. Överstyrelsen för civil 
beredskap: Försörjning 
med industrivaror 

F 2. Överstyrelsen för civil 
beredskap: Industriella 
åtgärder 

F 3. Överstyrelsen för civil 
bereskap: 
Kapitalkostnader 

F 4. Täckande av förluster 
till följd av statliga 
beredskapsgarantier 
m.m. 

s c 3. Funktionen Hälso- och 
sjukvård m.m. i krig 

F 3. Socialstyrelsen (del) 

F 5. Sminskyddsinstitutet 
(del) 

K A6. Vägverket: 
Försvarsuppgifter 

A 14. Banverket: 
Försvarsuppgifter 

B 1. Ersättning för 
fritidsbåtsändamål m.m. 
Delpost för 
beredskapsåtgärder 
inom totalförsvaret 

c 1. Luftfartsverket: 
Beredskap för civil 
luftfart 

D 2. Telestyrelsen 
upphandling av 
särskillda 
samhällsåtaganden 
(del I 

E 4. ÖCB: Åtgärder inom den 
civila delen av 
totalförsvaret 

S:a 
Transp. 

Anslag Kapital 
inom ram kostnader 

80 809 

23 096 

167 950 

167916 

42 079 

43 535 

1 331 

71 443 

225 104 

5 077 

660 390 167 950 

Övriga 
kostnader 

1 

8 890 

5 080 

13 971 
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Totalt 

80 809 

23 096 

167 950 

1 

167 916 

8 890 

5 080 

42 079 

43 535 

1 331 

71 443 

225 104 

5 077 

842 311 
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Oep. Anslagsrubrik 
Lin era 

Fi A 1. Riksskaneverket (del) 

D 1. Tullverket: 
Förvaltningskostnader 
(del) 

0 3. Finansinspektionen (del) 

13. Statens 
krigsförsäkringsnämnd 
m.m. (del) 

13. Statens 
krigsskadenämnd (del) 

Jo H 4. Inköp av livsmedel m.m. 
för beredskapslagring 

H 5. Kostnader för 
beredskapslagring av 
livsmedel m.m. 

A A 1. Arbetsmarknadsverket 
(del) 

Ku 01. Statens invandrarverk 

N A 1. Näringsdepartementet 
m.m. 

B 1. Närings· och teknik 
utvecklingsverket (del) 

E 1. Drift av beredskapslager 

E 2. Beredskapslagring och 
industriella åtgärder 

E 3. Särskilda kostnader för 
lagring av olja, 
motorbensin m.m. 

E 4. Åtgärder inom 
delfunktionen Elkraft 

c A 1. länsstyrelserna m.m. 
(del) 

M E 2. Förvaltningskostnader 
för Lantmäteret (del) 

~;a OTAL 

Anslag Kapital 
inom ram kostnader 

6 288 

2 000 214 500 

1 548 

262 118 

9 154 

58 258 

2 381 378 644 568 
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Övriga Totalt 
kostnader 

550 550 

60 60 

850 850 

65 65 

40 40 

58 437 64 725 

216 500 

43 000 44 548 

900 900 

500 500 

11 000 11 000 

68 000 330 118 

9 154 

1 , 

58 258 

185 000 185 000 

4 400 4 400 

412 872 3 438 818 
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7.4 Lån i Riksgäldskontoret 

I 1993 års budgetproposition (prop.1992/93: l 00, bil.5, sid.19) 
meddelade regeringen sin bedömning att undanta vissa av huvudtitelns 
myndigheter från de generella reglerna att fr.o.m den 1 juli l 993 
finansiera investeringar i anläggningstillgångar för förvaltningsändamål 
med lån i Riksgäldskontoret. Det främsta skälet till undantagen var den 
omfattande organisatoriska förändring som inrättandet av myndigheten 
Försvarsmakten innebära även för närstående myndigheter. Ett annat 
skäl var svårigheten att definiera begreppet "anläggningstillgångar för 
förvaltningsändamål" dels för myndigheter med betydande andel 
krigsmateriel dels för myndigheter med beredskapslager eller 
motsvarande. 

Under höstens budgetarbete har ett arbete genomförts i samarbete 
med berörda myndigheter för att avgränsa och definiera begreppet 
"anläggningstillgångar för förvaltningsändamål". Från och med 
budgetåret l 994/95 kommer samtliga myndigheter inom 
Försvarsdepartementets verksamhetsområde att finansiera anläggnings
tillgångar för förvaltningsändamål med lån i Riksgäldskontoret. 

De myndigheter som fr.o.m budgetåret 1994/95 tillämpar 
lånefinansiering är Försvarsmakten, Fortifikationsverket, Försvarets 
materielverk, Försvarets radioanstalt och Statens räddningsverk. 
Kustbevakningens särskilda investeringsanslag upphör och 
investeringarna lånefinansieras. Räntor och amorteringar med anledning 
härav belastar myndighetsanslaget. 

7 5 Ans lagsförteckning 

I följande tabell görs en jämförelse av anslagsstrukturen mellan 
budgetåren 1993/94 och 1994/95 inom Försvarsdepartementets verksam
hetsområde. 
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Anslagslittera och anslagstyp I 1 Förslag 
, 994/95 1994/95 (tkr) 

A. Försvarsmakten m.m. 

A 1. Försvarsmakten A 36 437 839 

A 2. Ersättning för kroppskador F 74 198 

SUMMA A. 36 512 037 

8. Vissa Försvarsmakten 
närstående myndigheter 

8 1 . Fortifikationsverket 0 1 

8 2. Försvarets materielverk 0 1 

8 3. Värnpliktsverket A 189 821 

8 4. Militärhögskolan A 126 069 

8 5. Försvarets radioanstalt A 392 492 

SUMMA 8. 708 384 

C. Funktionen Civil ledning och 
samordning 

C 1. ÖCB: Civil ledning och A 89 246 
samordning 

C 2. ÖCB: Tekniska åtgärder i R 92 007 
ledningssystemet m.m. 

C 3. Civilbefälhavarna A 35 550 

SUMMA C. 216 803 

0. Funktionen Befolkningsskydd 
och räddningstjänst 

0 1. Befolkningsskydd och A 716 603 
räddningstjänst 

0 2. Skyddsrum m.m. F 453 731 

D 3. Förebyggnade åtgärder 0 25 000 
mot jordskred och andra 
naturolyckor 

D 4. Ersättning för verksamhet F 1 
vid räddningstjänst m.m. 

D 5. Vapenfristyrelsen A 14 103 

D 6. Vapenfristyrelsen: F 130 018 
Vapenfria tjänstepliktiga 

SUMMA D. 1 339 456 

Anslagslittera och anslagstyp ( 1 
, 993/94 

81, 82, 83, C1, C2, C3, 01, 02, 
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Tilldelat 
1 993/94 (tkr) 

35 466 878 
03, E1, E2, E3, E4, F1, del av F3, 
F7, K2 och K 13. (2 

F 9. Ersättning för kroppskador F 70 463 

F 2. Fortifikationsförvaltningen 0 1 

F 3. Försvarets materielverk A 1 318 841 

F 5. Värnpliktsverket A 213772 

F 6. Militärhögskolan, A 122 629 
K 9. Försvarets förvaltningshögskola 

F 4. Försvarets radioanstalt A 389 195 

G. Civil ledning och samordning 

G 1. ÖC8: Civil ledning och A 88 378 
samordning och K 2. (del av) 

G 2. ÖCB: Tekniska åtgärder i R 87 692 
ledningssystemet m.m. 

G 3. Civilbefälhavarna A 35 246 

H. Befolkningsskydd och 
råddningstjänst 

H 1. Befolkningsskydd och A 731 531 
räddningstjänst H 5. (del av) 0 

H 2. Skyddsrum m.m. F 495 613 

H 3. Förebyggnade åtgärder 0 25 000 
mot jordskred och andra 
naturolyckor 

H 4. Ersättning för verksamhet F 1 
vid räddningstjänst m.m. 

H 6. Vapenfristyrelsen A 13 827 

H 7. Vapenfristyrelsen: F 119 499 
Vapenfria tjänstepliktiga 
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Anslagslittera och ans lagstyp ( 1 Fl!rslag 
1994/95 1994/95 (tkr) 

E. Funktionen Styrelsen fl!r 
psykologiskt fl!rsvar 

E 1 . Styrelsen fl!r A 14 631 
psykologiskt fl!rsvar 

E 2. Stöd till frivilliga 0 97 851 
fl!rsvarsorganisationer inom 
totalfl!rsvaret 

SUMMA E. 112 482 

F. Funktionen Fl!rsl!rjning med 
industrivaror 

F 1. ÖCB: Försl!rjning med A 80 809 
industrivaror 

F 2. ÖCB: Industriella åtgärder R 23 096 

F 3. ÖCB: Kapitalkostnader F 167 950 

F 4. OCB: Tackande av F 1 
förluster till följd av statliga 
beredskapsgarantier m.m. 

SUMMA F. 271 856 

G. Övrig verksamhet 

G 1. Krigsarkivet A 18 053 

G 2. Statens fl!rsvarshistoriska A 44 879 
museer 

G 3. Kustbevakningen A 312 853 

G 4. Fllrsvarets forsknings- 0 1 
anstalt 

G 5. Försvarsforskning: A 109 234 
Hänsynstagande till A-, B- och C-
stridsmedel m.m. 

G 6. Strategisk försvars- R 30 000 
forskning 

G 7. Försvarshögskolan A 8 970 

G 8. Försvarets personal- A 5 156 
nämnd 

G 9. Flygtekniska försöks- A 22 296 
anstalten 

Anslagslittera och anslagstyp ( 1 
1993/94 

I. Psykologiskt fl!rsvar 

I 1. Styrelsen fl!r psykologiskt A 
fl!rsvar och K 13. (del av) 

H 5. Frivilliga försvars- 0 
organisationer inom den civila 
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Tilldelat 
1993/94 (tkr) 

14 522 

94 200 

delen av totalförsvaret (del av) och 
F7 (del av) 

J. Funktionen Försl!rjning med 
industrivaror 

J 1. ÖCB: Försörjning med A 82 371 
industrivaror 

J 2. OCB: Industriella åtgärder R 9 246 

J 3. OCB: Kapitalkostnader F 167 950 

J 4. OCB: Tackande av F 1 
fl!rluster till följd av statliga 
beredskapsgarantier m.m. 

K. Övrig verksamhet 

K 1 1. Krigsarkivet A 15 710 

K 12. Statens försvarshistoriska A 40 604 
museer 

K 4. Kustbevakningen, A 363 481 
K 5. Anskaffning av materiel för R 
Kustbevakningen 

K 3. Fl!rsvarets forsknings- 0 1 
anstalt: avgiftsfinansierad 
verksamhet 

K 2. Gemensam försvars- A 106 140 
forskning (del av) 

K 2. Gemensam försvars- A 30 000 
forskning (del av). Del av 82, C2, 
D2,E2 och E4 

K 10. Försvarshögskolan A 8 786 

K 13. Vissa nämnder m.m. F 5111 
inom Försvarsdepartementets 
område (del av) 

K 6. Flygtekniska försöks- A 20 993 
anstalten 
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Anslagslittera och anslags typ ( 1 Förslag Anslagslittera och anslagstyp ( 1 
1994/95 1 994/95 (tkr) 1993/94 

G 10. Flygtekniska 0 1 K 7. Flygtekniska försöks· 0 
försöksanstalten: anstalten: Avgiftsfinansierad 
Avgiftsfinansierad verksamhet verksamhet 

G 11 . Myndigheten för 0 1 Nytt anslag 94/95 
avveckling av vissa verksamheter 
inom totalförsvaret 

G 12. Vissa mindre nämnder F 494 K 13. Vissa nämnder m.m. F 
inom Försvarsdepartementets 
område, (del av) 

G 13. Totalförsvarets A 4 065 K 13. Vissa nämnder m.m. F 
tjänstepliktsnämnd inom Försvarsdepartementets 

område, (del av) 

G 14. Totalförsvarets F 736 K 13. Vissa nämnder m.m. F 
chefsnämnd inom Försvarsdepartementets 

område, (del av) 

G 15. Delegationen för .F 2 858 K 13. Vissa nämnder m.m. F 
planläggning av inom Försvarsdepartementets 
eftertorskningsbyråns verksamhet område, (del av) 

G 16. Utredning av F 890 K 14. Utredning av F 
allvarliga olyckor allvarliga olyckor 

G 1 7. Försvarsmaktens 0 1 K 15. Försvarsmaktens 0 
utlandsstyrka m.m. utlandsstyrka 

SUMMA G 560 488 

SUMMA FJÄRDE HUVUDTITELN 39 721 506 
.. .. 1) Forkortrnngar for anslagstyper: 

Ramanslag : A, Reservationsanslag: R, Förslagsanslag: F, Obetecknat anslag: 0 
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Tilldelat 
1993/94 (tkr) 

1 

450 

4 071 

720 

2 858 

870 

1 

21 De anslag från budgetåret 1993/94 som fr.o.m. 1 juli 1994 finns samlade under anslaget B 1. Försvarsmakten 
är följande: 

B 1. ArmMörband: Ledning och förbandsverksamhet 
B 2. Arm~förband: Anskaffning av materiel 
B 3. ArmMörband: Anskaffning av anläggningar 
C 1. Marinförband: Ledning och förbandsverksamhet 
C 2. Marinförband: Anskaffning av materiel 
C 3. Marinförband: Anskaffning av anläggningar 
D 1. Flygvapenförband: Ledning och förbandsverksamhet 
D 2. Flygvapenförband: Anskaffning av materiel 
D 3. Flygvapenförband: Anskaffning av anläggningar 
E 1. Operativ ledning m.m.: Ledning och lörbandsverksamhet 
E 2. Operativ ledning m.m.: Anskaffning av materiel 
E 3. Operativ ledning m.m .. Anskaffning av anläggningar 
E 4. Operativ ledning m.m.: Forskning och utveckling 
F 1 . Försvarets sjukvårdsstyrelse 
F 3. Försvarets materielverk (del av) 
F 7. Frivilliga försvarsorganisationer inom den militära delen av totalförsvaret m.m. (del av) 
K 2. Gemensam försvarsforskning ( del av ) 
K 13. Vissa nämnder m.m. inom Försvarsdepartementets område 
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Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
1. fastställer anslagen på statsbudgeten inom den ekonomiska 

ramen för totalförsvarets civila del för budgetåret 1994/95 till 
2 381 378 000 kr, 

2. bemyndigar regeringen att räkna om lämnade bemyndiganden 
med hänsyn till prisutvecklingen enligt nettoprisindex, 

3. bemyndigar regeringen att, om det behövs av beredskapsskäl, 
under budgetåret 1994/95 medge merutgifter samt 
överskridanden av anslagen inom littera A och B samt anslagen 
inom den ekonomiska ramen för totalförsvarets civila del samt 
av lämnade bestä.llningsbemyndiganden. 
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Förslag till lag om ändring 
i lagen (1982:269) om Sveriges flagga 

Härigenom föreskrivs att 4 § lagen (1982:269) om Sveriges flagga skall 
ha följande lydelse. 

Nuvarande Lydelse Föreslagen Lydelse 

4 § 

Statschefen och med dennes tillstånd andra medlemmar av det kungliga 
huset får använda tretungad flagga med eller utan stora eller lilla 
riksvapnet på ett vitt fält i korsets mitt. 

Inom försvarsmakten används den 
tretungade flaggan som 
örlogsflagga. När en sådan flagga 
är befälstecken, markeras detta 
genom en särskild beteckning i 
övre inre fältet. 

Den tretungade flaggan används 
som örlogsflagga av 
Försvarsmakten och enligt 
föreskrifter som regeringen 
bestämmer av andra myndigheter 
som bedriver militär verksamhet. 
När en sådan flagga är 
befälstecken, markeras detta 
genom en särskild beteckning i 
övre inre fältet. 

I övrigt används den tvärskurna flaggan. 

Flaggan får inte i vidare mån än som följer av första och andra styckena 
förses med märken, bokstäver eller andra tecken. 

Denna lag träder i kraft den I juli 1994. 
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Bilaga 6 til~ budgetpropositionen 1994 

Socialdepartementet 
(femte huvudtiteln) 

Inledning 

Välfärdspolitiken 

Välfärdspolitiken syftar till att värna medborgarnas ekonomiska trygghet 
vid vård och fostran av barn, vid sjukdom och handikapp, vid arbetslös
het och på ålderdomen samt att erbjuda sociala tjänster och hälso- och 
sjukvård av god kvalitet anpassade till människ01:1.as skilda behov. 

Staten ansvarar för det ekonomiska trygghetssystemct som omfauar 
socialförsäkringarna och anslutande bidragssystem. Inom vård och 
omsorg ansvarar i huvudsak kommuner och landsting för den konkreta 
utformningen och utvecklingen av verksamheterna, medan statens roll är 
mer övergripande och inriktad på nationella mål, tillsyn m.m. 

En stor del av de sociala välfärdsfrågorna ligger inom Socialdeparte
mentets ansvarsområde. De samlade sociala utgifterna inkl. landstingens 
och kommunernas utgifter för hälso- och sjukvård, barnomsorg, äldre
och handikappomsorg samt andra sociala insatser beräknas budgetåret 
1994/95 uppgå till ca 475 miljarder kronor. Detta motsvarar ca 31 % av 
BNP. Staten och socialförsäkringarna står för ca 300 miljarder kronor 
av de totala utgifterna. 

Förutsättningar för förnyelse och utveckling av välfärdspolitiken 

Grunderna för den generella välfärdspolitiken ligger fast. De ekono
miska trygghetssystemen skall också i framtiden vara universella. Stöd 
och insatser kan grundas på antingen inkomstbortfallsprincipen eller 
vara helt eller delvis oberoende av inkomst. Vård. omsorg och service 
skall erbjudas på lika villkor och med rättvis fördelning. 

Den svenska välfärdspolitiken kräver en stark ekonomisk bas. Det 
stora underskottet i de offentliga finanserna medför att nära en femtedel 
av utgifterna måste finansieras med upplåning. Räntekostnaderna för 
statsskulden riskerar att successivt tränga undan angelägna utgifter för 
t.ex. vård, omsorg och utbildning om inte de offentliga finanserna 
saneras. För att långsiktigt trygga välfärden måste därför obalanserna i 
ekonomin undanröjas. 

Regeringen har sedan den tillträdde vidtagit en rad åtgärder med syfte 
att få ned underskottet i de offePtl iga finanserna. I stort sett samt I iga 
offentliga transfereringssystem ?~· und,~r översyn cllc:r har redan för
ändrats. Inriktningen är bl.a. att införa ett större inslag av egenavgifter 
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och självrisker i systemen. Detta arbete kommer att drivas vidare inom 
ramen för det av riksdagen antagna saneringsprogrammet på 81 miljar
der kronor för åren 1994-1998. 

I det förnyelsearbete som måste till är det särskilt viktigt att värna om 
svaga och utsatta grupper. Sådana inkomstöverföringar som har störst 
betydelse för inkomstsvaga grupper har· i huvudsak undantagits från 
besparingar, t.ex. bostadsbidragen. Dessutom har ett antal riktade åt
gärder för att stödja utsatta grupper genomförts. Som exempel kan 
nämnas ökat kommunalt bostadstillägg (KBT) och höjda pensionstill
skott. 

Den långsiktiga inriktningen i regeringens välfärdspolitik är vidare att 
ställa den enskilde i centrum och att öka hans valfrihet och inflytande. 
Alternativ och komplement till den offentliga tjänstesektorn måste där
för kunna erbjudas. Denna konkurrenssituation skapar förutsättningar 
för såväl effektiviseringar som kvalitetsförbättringar. 

Det omfattande förnyelsearbete som pågår inom kommuner och lands
ting exemplifierar hur förändrade verksamhetsformer och en ökad kon
kurrens ger en ökad produktivitet och ett bättre resursutnyttjande. Rege
ringen följer noga förnyelsearbetet och kommer på olika sätt att bevaka 
att alla får vård och service av god kvalitet. 

Förnyelsen av välfärdspolitiken har stor betydelse också för jämställd
heten mellan kvinnor och män. De övergripande målen för jämställd
hetspolitiken innebär att kvinnor och män skall ha samma rättigheter, 
skyldigheter och möjligheter inom alla väsentliga områden i livet. Till
gång till förvärvsarbete samt föräldraförsäkring och barnomsorg, som 
ger båda föräldrarna möjlighet att kombinera förvärvsarbete och för
äldraskap, har betytt mycket för Sveriges internationellt sett långt kom
na jämställdhetsarbete. 

Utgiftsutvecklingen 

Statens och socialförsäkringens utgifter redovisas på femte huvudtiteln 
och på inkomstitel (1221 Sjukförsäkring netto) samt i särskilda fonder 
utanför statsbudgeten vad gäller ATP, delpension och arbetskadeförsäk
ringen. Nedanstående diagram visar den samlade utgiftsutvecklingen för 
budgetåren 1988/89 - 1994/95. En närmare redovisning av socialförsäk
ringens utgifter m.m. lämnas i underbilaga 6.7. 
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Sociala utgifter i löpande och fast pris 
(fast pris 1988/89 års nivå) 

1988/89 1989/90 1990/91 1991/92 1992/93 1993/94' 1994/95' 

11111 Statsbudgeten (löpande pris) D Fonder .. (löpande pris) 

• SUM#. statsbudget+fonder (fast pris) • prognos 

••ATP, delpension, arbetsskadeförsäl<ring 

Utgiftsutvecklingen för de ekonomiska trygghetssystemen styrs till stor 
del av inflations- och löneutvecklingen. Härutöver utgör befolkningsut
vecklingen den mest betydande utgiftspåverkande faktorn. 

Fondernas andel av de totala utgifterna har successivt ökat under den 
redovisade perioden. Främst är det utgifterna för ATP-pensioner som 
ökar. Fr.o.m. budgetåret 1992/93 bryts den uppåtgående trenden för 
utgifterna på statsbudgeten och utgifterna planar därefter ut. Minsk
ningen mellan budgetåren 1992/93 och 1993/94 är främst en konsekvens 
av att de specialdestinerade bidragen till kommunerna ersatts av ett 
generellt statsbidrag under sjunde huvudtiteln. 

Budgetförslaget 

Inom ramen för saneringsprogrammet föreslås olika besparingsåtgärder 
inom läkemedels- och tandvårdsområdena. Dessa åtgärder i kombination 
med sänkta försäljningsmarginaler för Apoteksbolaget beräknas minska 
sjukförsäkringens utgifter med drygt 1 miljard kronor per helår. 

Förslag läggs om förändringar i flerbarntilläggssystemet som innebär 
att bidragsbeloppen till de största familjerna sänks. Förslaget beräknas 
minska utgifterna med 55 miljoner kronor per år. 

Utgifterna inom handikappområdet ökar med ca 1, 6 miljarder kronor 
till följd av tidigare beslutade åtgärder bl.a. rätten till assistansersätt
ning. 

Regeringen har för avsikt att under våren 1994 förelägga riksdagen 
propositioner med förslag om införande av ett vårdnadsbidrag, förslag 
om förstatligande av KBT, förslag om bostadsbidragsregler för år 1995, 
förslag vad gäller jämställdhetspolitiken samt förslag vad gäller för
äldraförsäkringen . De budgetmässiga konsekvenserna av dessa förslag 
kommer att behandlas i nämnda propositioner. 
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Sammanfattning av budgetförslaget 

Sammantaget innebär förslagen att anslagen under femte huvudtiteln 
ökar med 1 574,9 miljoner kronor ( + 1,2 % ) enligt följande samman
ställning. 

Anvisat Förslag Föränd-
enligt 1994/95 ring regl ,brev 

1993/94 

A. Familjer och barn 33031 ,8 31 546,4 - 1 485,42 

B. Ekonomisk trygghet vid 81 456 ,5 83 455 ,3 1 998 ,8 
sjukdom, handikapp och 
ålderdom 

C. Hälso- och sjukvård 1 819 ,5 1 391 ,8 - 427 ,7 

D. Omsorg om äldre och 3 368 ,2 4 715 ,9 1 347 ,7 
handikappade 

E. Socialt behandlings- 519,6 519,6 
arbete, alkohol- och narko-
tikapolitik 

F. Myndigheter under 6021 ,8 6 163,3 141 ,5 
Socialdepartementet 

G. Jämställdhetsfrågor 17, 1 17,1 

Totalt 126 234,51 127 809,4 1 574,9 

1 Exkl. anslag till Socialdepartementet som fr .o.m. budgetåret 1994/95 tas upp under 
första huvudtiteln . 
2 Minskningen beror i huvudsak på att budgeterade utgifter för bostadsbidrag 
budgetåret 1993/94 avser ett och ett halvt års utgifter. 
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A. Familjer och barn 

Mål och inriktning för familjepolitiken 

Svensk familjepolitik är i allt väsentligt inriktad på att ge barn goda 
uppväxtvillkor genom generella insatser som värnar om barnfamiljernas 
ekonomiska trygghet och stöd i olika former vid barnens vård och 
fostran. 

I den regeringsförklaring som avgavs år 1991 aviserades en förnyelse 
av familjepolitiken med syfte att främja såväl valfrihet som jämställdhet 
mellan kvinnor och män. 

Familjepolitiken skall underlätta för föräldrarna att själva välja den 
vård och fostran av barnen som passar dem och barnen bäst. Om varje 
barnfamilj får möjlighet att lösa barnomsorgen på det sätt den själv 
önskar skapas större trygghet för såväl barn som föräldrar. Det innebär 
att det måste finnas barnomsorg av god kvalitet utanför hemmet och 
bättre ekonomiska möjligheter för dem som önskar vara hemma när 
barnen är små. Den som väljer att förvärvsarbeta skall ha ekonomiskt 
utbyte av detta. 

För att säkerställa tillgången på barnomsorg utanför hemmet i kommu
nal eller enskild regi har riksdagen nyligen beslutat i enlighet med 
regeringens förslag om en utvidgad lagreglering på barnomsorgsom
rådet. För att vidga och säkerställa valfriheten anges i lagen att kom
munerna är skyldiga att se till att det finns barnomsorg från det att 
barnet fyllt ett år för de familjer som så önskar. Kvalitetskrav för 
barnomsorgen har lagts fast. I lagen regleras också att kommunerna är 
skyldiga att betala bidrag till enskilda daghem och fritidshem. Det 
innebär att föräldrarna själva kan avgöra vilken barnomsorg de vill 
utnyttja. 

För att också ge de föräldrar som väljer att stanna hemma bätt:-e 
ekonomiska möjligheter avser regeringen under våren 1994 att förelägga 
riksdagen ett förslag om att den 1 juli 1994 införa ett vårdnadsbidrag 
för barn som fyllt ett men inte tre år. 

För dem som vill avstå från förvärvsarbete eller som vill lösa barnom
sorgen på privat väg öppnar vårdnadsbidraget nya möjligheter. En del 
av förskolebarnen har i dag förvärvsarbetande föräldrar som löser sin 
barnomsorg utan offentliga subventioner, t.ex. genom att arbeta i skift 
eller att ta hjälp av någon anhörig. Det är önskvärt att· även dessa 
familjer får ett visst stöd från det allmänna. 

Vårdnadsbidraget ökar också möjligheterna för dem som vill stanna 
hemma en längre tid. Inkomstförlusterna blir också mindre för dem som 
önskar gå ned i arbetstid. I samband med att förslaget om vårdnads
bidrag läggs fram kommer regeringen att föreslå att rätten till tjänst
ledighet för vård av barn förlängs från i dag 18 månader till tre år. 

Familjepolitiken skall möjliggöra för barn och föräldrar att få tid 
tiJlsammans, så att trygga och nära relationer kan skapas i familjen. 
Föräldraförsäkringens flexibilitet ger föräldrarna stora möjligheter att 
välja i vilken omfattning resp. förälder skall vara tillsammans med 
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barnen. Genom att t.ex. välja att ta ut halv eller fjärdedels föräldrapen
ning kan föräldraledigheten utsträckas till att gälla i två eller fyra år. 
Många föräldrar väljer dessa lösningar för att därigenom få möjlighet 
till mer tid tillsammans med barnen. Den nyss nämnda förlängningen av 
rätten till tjänstledighet har också detta syfte. 

Särskilt viktig är föräldraförsäkringen för pappornas möjligheter att 
vara tillsammans med sina barn. En tidig och nära kontakt mellan pappa 
och barn är positiv för såväl barnet som pappan. Föräldrapenning med 
anledning av ett barns födelse utnyttjas emellertid alltjämt i huvudsak av 
mammorna. En övervägande del av papporna avstår helt från att ta ut 
föräldrapenning. Regeringen har därför aviserat åtgärder i syfte att 
uppmuntra pappornas uttag av föräldrapenning. 

Ekonomiskt familjestöd 

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 i allmän
het unga och har ofta låga inkomster samtidigt som de har höga lev
nadsomkostnader. Genom det ekonomiska familjestödet omfördelas 
resurser över livscykeln. Särskilt viktigt är det ekonomiska familjestödet 
i tider med stor arbetslöshet. 

En strävan är att så långt möjligt minimera stödsystemens marginal
effekter då dessa kan dämpa förvärvsbenägenheten. Vidare bör stöd
systemen vara så konstruerade att de skall vara lätta att överblicka, 
enkla att administrera och svåra att missbruka. 

Det ekonomiska familjestödet och den utbyggda barnomsorgen gör det 
möjligt för båda föräldrarna att förena vården av barn med förvärvs
arbete. Bl.a. detta har lett till att Sverige har ett av Västeuropas högsta 
födelsetal och den högsta kvinnliga förvärvsfrekvenscn. 

Målen 

Målen för det ekonomiska stödet är 
- att utjämna levnadsvillkoren mellan familjer med och utan barn, 
- att ge människor ekonomiska förutsättningar att skaffa barn när de så 

önskar, 
- att stödet inom tillgängliga ekonomiska ramar skall ges till alla på 

lika villkor, 
- att lämna särskilt stöd till familjer i utsatta situationer, t.ex. vid stor 

försörjningsbörda, vid låga inkomster och höga bostadskostnadcr 
eller när en förälder är ensam vårdnadshavare. 

Stödformerna 

Samhällets direkta ekonomiska stöd till barnfamiljerna utgörs främst av 
allmänna barnbidrag inkl. flerbarnstillägg, bostadsbidrag, ersättning från 
föräldraförsäkringen, bidragsförskott, barnpensioner samt vårdbidrag 
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för handikappade barn. Vidare finns ett särskilt stöd motsvarande 
bidragsförskott till ensamstående adoptivföräldrar och ett bidrag till 
kostnader för att adoptera barn från utlandet. 

Utvecklingen och effekth'iteten i de familjepolitiska 
bi dragssystem en 

Följande sammanställning visar utvecklingen av samhällets direkta eko
nomiska stöd till barnfamiljerna under perioden 1980 - 1994 (miljoner 
kronor). 

Utveckling av de ekonomiska familjestöden åren 1980 - 1994. Miljoner kr. 

Prop. 1993/94: 100 
Bil. 6 

År Barn- Bostads- Föräldra- Vård- Bidrags- Barn- Summa Fast pris 
bidrag bidrag försäkring bidrag förskott pen-

sion 

1980 4 995 2 210 3 593 300 815 425 

1985 8 289 2 865 6 144 427 1 518 574 

1990 12 296 3 140 15 728 725 2 138 698 

1993 * 17 040 6 550 19 000 1 260 2 925 840 

1994 * 17 265 6 640 19 405 1 370 3 116 876 

* Beräknat enligt nu beslutade regler. 

För år 1994 beräknas totalt 48,7 miljarder kronor lämnas i familje
ekonomiskt stöd. Om man till detta belopp lägger studiehjälpen kan 
samhällets direkta stöd till barnfamiljerna år 1994 beräknas till ca 
5 I miljarder kronor. 

De allmänna barnbidragen 

Genom de allmänna barnbidragen tillförsäkras alla familjer med barn ett 
grundläggande ekonomiskt stöd. 

Utvecklingen av kostnaderna för de allmänna barnbidragen är beroen
de av bidragsbeloppens storlek, bidragssystemets konstruktion, antalet 
barn i bidragsberättigad ålder och antalet familjer som har fler än två 
barn och som uppbär flerbarnstillägg. Antalet familjer som får fler
barnstillägg har ökat med ca 24 000 mellan åren I 990 och I 993. Detta 
är sannolikt en följd av de senaste årens höga födelsetal. Antalet födda 
barn var som högst år 1990 med ca 125 000 barn. Senast tillgängliga 
prognos visar på 118 700 födda barn under år 1993 vilket är 2 000 barn 
färre än vad som antas i Statistiska centralbyråns befolkningsprognos 
från hösten 1991. De minskande barnkullarna bör medföra att antalet 
flerbarnsfamiljer inte fortsätter att öka. 

Enligt prognosen beräknas antalet barn under 16 år att öka med ca 
124 200 mellan åren 1993 och 1999. Detta beror främst på en antagen 
positiv nettoimmigration och att antalet barn som passerar 16-årsgränsen 

1980 års 
nivå 

12 338 12 338 

19 817 13 238 

34 725 16 545 

46 615 20 259 

48 672 20 513 
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är lägre än antalet födda barn. Med dessa antaganden och nuvarande 
bambidragsregler skulle kostnaderna för allmänna barnbidrag - utan 
hänsyn tagen till flerbarnstilläggen - bli ca 1 120 miljoner kronor högre 
år 1999 jämfört med år 1993. 

Inom de ramar som den ekonomiska situationen medger fyller barn
bidragen väl målet att, utan att skapa marginaleffekter, bidra till utjäm
ningen av de ekonomiska levnadsvillkoren mellan familjer med och 
familjer utan barn. Barnbidragssystemet är lätt att överblicka samt en
kelt och billigt att administrera. 

Bostadsbidrag 

Bostadsbidragens uppgift är att ge ekonomiskt svaga barnfamiljer möj
ligheter att hålla sig med goda och rymliga bostäder. Bostadsbidragen är 
utformade så att de består dels av en del som är beroende av antalet 
barn i familjen, som kan ses som ett behovsprövat barnbidrag, dels av 
en del som beror av bostadskostnadens storlek. 

Bostadsbidrag lämnas också till ungdomar, studerande och andra hus
håll utan barn. 

Hushåll med bostadsbidrag under maj månad, åren 1991 - 1993 (1000-tal) 

1991 1992 1993 

Hushåll med barn 

- makar/samboende 132 137 159 

- ensamstående 152 169 187 

Hushåll utan barn 

- ungdomar 29 40 61 

- andra 14 21 34 

Samtliga 327 367 441 

I maj 1993 lämnades bostadsbidrag till knappt 346 000 barnfamiljer 
och drygt 95 000 hushåll utan barn. Som framgår av ovanstående tabell 
har antalet bidragstagare ökat kraftigt under senare år. Den relativt sett 
största ökningen gäller hushåll utan barn. Ökningen beror dels på att 
bostadsbidragen till hushåll med barn till följd av skatteomläggningen 
byggdes ut och fr.o.m. bidragsåret 1991 lämnas inom väsentligt vidgade 
bostadskostnadsgränser, dels på den allmänna situationen på arbetsmark
naden med en fortgående ökning av arbetslösheten. 

En annan förklaring till att fler hushåll utan barn får bostadsbidrag är 
att dessa bidrag är förhållandevis nya och att allmänhetens kännedom 
om dem successivt blivit större, dvs. ansökningsbenägenheten har ökat. 
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Boverket har under åren 1991 - 1993 följt upp och utvärderat bostads
bidragens effekter. Utvärderingarna visar att bostadsbidragen till barn
familjer har stor fördelningspolitisk precision samt att effekterna av 
denna stödform till stora delar överensstämmer med de uttalade syftena 
med stödet. I maj 1993 fick de ca 20 % av hushållen som hade de 
lägsta inkomsterna ca 30 % av de totala bidragen. Hälften av bidragen 
gick till de ca 35 % av hushållen som hade de lägsta inkomsterna. 

Förä/draförsäkring 

Föräldraförsäkringen syftar till att ge föräldrarna 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 barnet. Ersättning utges i 
form av föräldrapenning, tillfällig föräldrapenning och havandeskaps
penning. Föräldrapenning svarar för ca 87 3 av alla ersatta dagar. 

Utvecklingen av kostnaderna för föräldraförsäkringen är beroende av 
antalet födda barn och av den genomsnittliga lönen. Födelsetalet beräk
nas ha minskat fr.o.m. år 1991. Bland annat beroende på att antalet 
födda barn minskar relativt långsamt beräknas antalet ersatta dagar inte 
minska i någon större utsträckning före år 1995. 

Föräldraförsäkringen medger en hög grad av flexibilitet i utnyttjandet 
samtidigt som den från administrativ synpunkt är resurskrävande. Sedan 
den 1 juli 1992 gäller att utbyte av föräldrapenning mot tillfällig för
äldrapenning inte får ske utom då det barn för vilket tillfällig föräldra
penning söks vårdas på sjukhus. Vidare får föräldrapenning bytas mot 
sjukpenning endast om föräldern på grund av sjukdom är ur stånd att 
vårda barnet. Dessa regeländringar minskar användandet av den till
fälliga föräldrapenningen och medför att föräldraledighete!l tas ut mer 
sammanhängande. 

Antalet ersatta föräldrapenningdagar uppgick år 1992 till ca 58 miljo
ner dagar. Av samtliga personer som någon gång det året tog ut för
äldrapenning var 26,9 % män, som tog ut i genomsnitt 42,5 dagar var
dera. 
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Föräldrapenninguttag 1989-90 
för barn som föddes under 1989 

Vem tog ut föräldrapenning? Fördelning av uttagna dagar 
när båda tog ut dagar 

(92,0%) ~G 
(8,0%) 

!Fäder I 

Fäder har rätt till tillfällig föräldrapenning under tio dagar per barn i 
samband med barns födelse eller adoption. Dessa ersättningsdagar kan 
inte överlåtas. Under åren 1986-1992 har andelen fäder som utnyttjat 
sådana s.k. pappadagar uppgått till mellan 82 - 86 %. Under år 1992 
tog de fäder som utnyttjat pappadagar i genomsnitt ut 9,3 dagar. 

Pappornas andel av uttagna dagar med föräldrapenning är mycket låg. 
År 1992 skedde en mindre ökning av pappornas andel av ersatta dagar 
med föräldrapenning. Pappornas andel var då 9, 1 % jämfört med 8, I % 
året innan. År 1990 var pappornas andel 7 ,4 % . För att främja kontak
ten mellan pappor och barn är det angeläget att pappornas uttag av i 
synnerhet föräldrapenning ökar. Det krävs såväl insatser på kort sikt 
som långsiktiga insatser för att främja en sådan utveckling. Medel för 
särskilda informationsinsatser i detta syfte har avsatts och bör avsättas 
även fortsättningsvis. Regeringen avser att återkomma med förslag vad 
avser informationsinsatser i jämställdhetspropositionen under våren 
1994. På kort sikt är det angeläget att försäkringskassorna även fortsäu
ningvis informerar blivande pappor om föräldraförsäkringens möjlig
heter. 

Bidragsförskott 

Genom bidragsförskotten ger samhället ett ekonomiskt grundskydd för 
barn vars föräldrar lever åtskilda. 

Kostnaderna för bidragsförskott beror i huvudsak på basbeloppets 
utveckling, antalet berörda barn, underhållsbidragens storlek och åter
betalningen av förskotterade bidragsförskott. 

De senaste åren har antalet barn för vilka bidragsförskott lämnas. 
ökat. För budgetåret 1994/95 beräknas antalet berörda barn bli ca 
29 000 fler (l 0 % ) än vad som antogs i föregående års budget. Om
kring 29 % av den totala kostnaden för bidragsförskott finansieras 
genom inbetalningar från de underhållsskyldiga. Återbetalningsbenägen-
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heten (andelen inbetalda underhållsbidrag i förhållande till krävda bi
drag) har under budgetåret 1992/93 minskat med 10 procentenheter till 
ca 80 %. 

Internationella adoptioner 

I samband med adoption av barn från utlandet lämnas, under vissa för
utsättningar, bidrag. 

Verksamheten med internationella adoptioner har förändrats under 
senare år. Det totala antalet förmedlade barn per år har sjunkit kraftigt 
under 1980-talet. Nedgången har nu bromsats upp. Andelen barn som 
inte förmedlats genom auktoriserad adoptionsorganisation, s k enskilda 
adoptioner, har ökat under de senaste åren. Under år 1992 förmedlades 
ca 24 % av antalet adopterade barn genom enskilda kontakter. Mot
svarande andel år 1988 var ca 14 % . Antalet förmedlade adoptivbarn 
och förmedlingssättet under perioden 1988 - 1992 framgår av följande 
sammanställning. 

Antalet förmedlade adoptivbarn och förmedlingssättet åren 1988 - 1992 

1988 1989 1990 1991 1992 

Tota// förmedlade adop- 1 074 883 96.'i 1 113 1 115 
tivham 

- Förmedlad genom 920 701 680 786 847 
aukt. organisation 

- Förmedlad utan 154 182 285 327 268 
aukt. organisation 

Andel ham förmedlade 14 21 30 29 24 
utan aukt. organisation 
(%) 

Bampension 

Barnpcnsion utges till barn under 18 år vars far eller mor eller vars 
båda föräldrar har avlidit. Åldersgränsen för barnpension från såväl 
folkpensioneringen som ATP är 18 år. För barn som går i grundskola 
eller gymnasium eller motsvarande kan barnpensionen förlängas längst 
t.o.m. juni månad det år barnet fyller 20 år. 

Antalet barnpensioner har sjunkit under ett flertal år. Antalet ökade 
dock tillfälligt år 1990 då ett antal barn över 18 år fö:k rätt till barn
pension. I december 1993 utbetalades 30 500 barnpensioncr från folk
pensioneringen och 30 100 från ATP. 

I 
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Vårdbidrag för funktionshindrade barn 

Föräldrar med ett sjukt eller funktionshindrat barn som behöver tillsyn 
och vård i hemmet kan få vårdbidrag. 

Vårdbidrag kan utges som hel, tre fjärdedels, halv eller en fjärdedels 
förmån. Hel förmån utges med belopp motsvarande 2,5 basbelopp. De 
partiella vårdbidragen utges proportionellt i förhållande till hel förmån. 

Den 1 juli 1992 infördes nivån tre fjärdedels vårdbidrag. Denna regel
ändring har ännu inte fått fullt genomslag. Antalet tre fjärdedels vård
bidrag beräknas öka under några år. Detta medför all antalet halva 
vårdbidrag minskar. För närvarande är annars tendensen att antalet 
vårdbidrag totalt ökar något. Uttryckt i antal hela vårdbidrag uppgick 
dessa till 11 950 budgetåret 1992/93 och 13 100 budgetåret 1993/94. 
För budgetåret 1994/95 beräknas antalet bli 13 350. Till dessa tal skall 
läggas retroaktiva bidragsutbetalningar och ferievårdbidrag. 

Vidtagna och planerade förändringar 

Allmänna barnbidrag 

Åren 1988 och 1989 överfördes medel från bostadsbidragssystemet till 
flerbarnstilläggssystemet för att därigenom undvika orimligt höga margi
naleffekter. I samband med skattereformen återfördes dessa medel. 
Avsikten var att återgå till de tidigare gällande reglerna för fler
barnstillägg. Förändringen genomfördes dock inte fullt ut. Regeringen 
anser det nu rimligt att återgå till de regler som gällde före år 1988. 

Bostadsbidrag 

Riksdagen har beslutat (prop. 1992/93:174, bet. 1992/93:BoU21, rskr. 
1992/93 :365) att bostadsbidragens administration fr .o. m. år 1994 skall 
föras över till de allmänna försäkringskassorna och att staten skulle 
överta hela kostnadsansvaret för bostadsbidragen. Vidare har beslutats 
en höjning av den generella åldersgränsen för barn i fråga om bostads
bidrag till barnfamiljer från 17 till 18 år. Beslutet innebar också att 
prövningen av bostadsbidrag i allt väsentligt skall ske mot en beräknad 
aktuell inkomst i ett s.k. rullande system utan att nya ansökningar be
höver göras varje år. 

De regelförändringar som vidtagits innebär att bostadsbidragssystemets 
fördclningsprofil förstärkts; bidrag lämnas i större utsträckning än 
tidigare till dem som har låga inkomster i förhållande till sin försörj
ningsbörda. Vidare har stödet till de hushåll som har höga kostnader för 
sitt boende ökat. 

Regeringen avser att fortsättningsvis noggrant följa utvecklingen inom 
såväl arbetsmarknaden som bostadsmarknaden och ta de initiativ till för
ändringar i regelsystemet som denna utveckling kan föranleda. Rege
ringen avser därför att under våren 1994 återkomma till riksdagen med 
förslag om vilka regler som skall tillämpas för bidragsgivningen fr.o.m. 
år 1995. 
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Riksdagen har vidare gjort ett tillkännagivande (bet. 1992/93:BoU21, 
rskr. 1992/93:365) om att regeringen bör förelägga riksdagen ett förslag 
om en vidgning av kretsen bostadsbidragsberättigade, så att den även 
kommer att omfatta personer av samma kön utan beaktande av sam
levnadsform. Regeringen avser att återkomma till riksdagen i frågan 
under våren 1994. 

Föräldraförsäkring 

Från och med den 1 januari 1994 gäller vissa förändringar i 
föräldraförsäkringen. Föräldrar till barn under 16 år som omfattas av 
lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 
kan då få rätt till tio kontaktdagar per barn och år. Föräldrar till sjuka 
eller funktionshindrade barn kommer också att i vissa situationer, t.ex. 
vid besök på en institution för medverkan i behandling av ett sjukt eller 
funktionshindrat barn, kunna få tillfällig föräldrapenning även om barnet 
inte är närvarande. Vidare kommer förälder till barn som fyllt 16 år 
men inte 21 år (i vissa fall 23 år) och som omfattas av LSS att få till
fällig föräldrapenning om föräldern behöver avstå från förvärvsarbete 
för vård av sjukt barn (prop. 1992/93:159, bet. 1992/93:SoUl9, 
rskr. 1992/93 :321 ). 

Riksdagen har nyligen beslutat om en utvidgad lagreglering på barn
omsorgsområdet (prop. 1993/94: 11, bet. l 993/94:SoU 11, rskr. 
1993/94: 117). I den proposition som låg till grund för beslutet avisera
des dels ett förslag om vårdnadsbidrag för barn mellan ett och tre år, 
dels att de 90 dagarna i föräldraförsäkringen som ersätts med garanti
belopp, de s.k. garantidagarna, skall avvecklas. 

Arbetsgruppen för vårdnadsbidrag har i rapporten Vårdnadsbidrag 
m.m. (Ds 1993:70) redovisat förslag till den tekniska utformningen och 
konsekvenserna av att införa ett vårdnadsbidrag fr.o.m. den I juli 1994. 
Arbetsgruppens förslag bereds för närvarande inom regeringskansliet 
med sikte på att en proposition skall föreläggas riksdagen för beslut 
under våren 1994. 

Flexibiliteten hos föräldraförsäkringen har medfört att systemet i vissa 
fall kommit att överutnyttjas. En arbetsgrupp inom Socialdepartementet 
har därför fått i uppdrag att göra en översyn av vissa frågor inom för
äldraförsäkringen. I uppdraget ingår bl.a. att belysa olika situationer där 
en förälders uttag av föräldrapenning mer styrs av önskemålet att ge 
familjen en inkomstförstärkning än av att ta del i vården av barnet. 
Enligt direktiven skall arbetsgruppen bedöma omfattningen av dessa 
former för uttag av föräldrapenning och lämna förslag till sådana änd
ringar som motverkar att föräldraförsäkringen utnyttjas på sätt som 
nämnts. Förslagen skall redovisas i januari 1994. 

I arbetsgruppens uppdrag ingår därutöver att bedöma behovet av och. 
där så bedöms lämpligt, utforma förslag till vissa förbättringar när det 
gäller den tillfälliga föräldrapenningen, bl.a. frågan om rätt för i första 
hand ensamförälder att överlåta dagar med tillfällig föräldrapenning till 
annan vuxen person som inte är att likställa med förälder. 
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Som tidigare redovisats är fädernas andel av uttagna föräldrapenning
dagar mycket låg. Den nyss nämnda arbetsgruppen har i en delrapport 
Alternativa metoder att öka pappors uttag av föräldrapenning 
(Os 1993:87) redovisat två metoder att öka fädernas uttag av föräldra
penning. Den ena metoden innebär en begränsning av möjligheter för en 
förälder att överlåta föräldrapenning till förmån för den andra föräldern. 
I rapporten föreslås att de föräldrapenningdagar som inte skall få över
låtas skall uppgå till 30 och att i den mån en förälder inte utnyttjar 
dessa dagar det totala antalet föräldrapenningdagar skall minskas i mot
svarande mån. Enligt den andra metoden införs differentierade ersätt
ningsnivåer i föräldrapenningsystemet på så sätt att ersättningsnivån blir 
lägre än 90 procent av den sjukpenninggrundande inkomsten i det fall 
en förälder inte utnyttjar sina föräldrapenningdagar utan överlåter dagar 
till den andra föräldern. Rapporten bereds för närvarande inom rege
ringskansliet. 

Bidragsförskott 

Den ekonomiska regleringen mellan särlevande föräldrar med barn och 
stödet till ensamföräldrar har varit föremål för ett långvarigt utrednings
arbece. Som redovisades i föregående budgetproposition är dock inte 
förslagen i departementspromemorian Ensamförälderstöd (Os 1992:53) 
möjliga att lägga till grund för lagstiftning. 

Remissinstanserna har pekat på andra vägar för reformering av under
hållsbidrag och bidragsförskott med bibehållande av huvuddragen av 
dagens system men där vissa förändringar vidtas för att modernisera det 
och för att ta bort problem i de båda systemen som har konstaterats. 
Mot denna bakgrund har regeringen gett en särskild utredare 
(S 1993 :09) i uppgift att se över de båda systemen för att bl.a. pröva 
om försäkringskassorna kan ges en större roll vid fastställelser och 
jämkningar av underhållsbidrag. Uppdraget skall redovisas under hösten 
1994. 

Adoptionslagstiftningsutredningen 

Genom beslut den 27 maj 1992 utfärdade regeringen direktiv till en 
särskild utredare (S 1992:08) att se över verksamheten med internatio
nella adoptioner och föreslå de förändringar som han finner påkallade. 
Utredningsarbetet initierades bl.a. mot bakgrund av arbetet inom Kon
ferensen för internationell privaträtt i Haag med att utarbeta en konven
tion som skall reglera hanteringen av internationella adoptioner. Arbetet 
i Haag har sedermera resulterat i en konvention den 10 maj 1993 om 
skydd av barn och samarbete vad avser internationell adoption. 

Av direktiven framgår att utredaren bl.a. skall pröva den roll som 
Statens nämnd för internationella adoptionsfrågor (NIA) har i adop
tionsverksamheten. Inriktningen skall vara att, med bibehållande av den 
enskildes möjlighet att adoptera utan medverkan av auktoriserad adop
tionsorganisation, stärka NIA:s roll när det gäller att upprätthålla en 
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verksamhet på hög etisk nivå till barnens bästa. Utredaren skall vidare 
redovisa olika möjligheter att minska kostnaderna för internationella 
adoptioner utan att adoptionsorganisationernas arbetsmöjligheter begrän
sas samt undersöka hur de små adoptionsorganisationerna kan stödjas. 
Även frågan om hur olika hjälporganisationer och andra ideella sam
manslutningar kan medverka i samband med internationella adoptioner 
skall prövas. Utredaren beräknas redovisa resultatet av sitt arbete under 
våren 1994. 

Vårdnadsbidrag 

Regeringen har tidigare föreslagit riksdagen att ett vårdnadsbidrag skall 
införas från den 1 juli 1994. Förslaget innebär att vårdnadsbidraget 
skall vara skattepliktig inkomst och uppgå till 2 000 kronor i månaden 
för varje barn som har fyllt ett men inte tre år. Rätt till avdrag för 
styrkta barnomsorgskostnader vid inkomstbeskattningen skall föreligga 
upp till i vart fall vårdnadsbidragets belopp. De 90 dagarna i föräldra
försäkringen som berättigar till ersättning med garantibelopp skall av
vecklas och rätten till ledighet för vård av barn förlängs från 18 måna
der till tre år. 

En arbetsgrupp tillsattes i juni 1993 med uppgift att belysa olika ad
ministrativa aspekter av bidraget samt att utarbeta förslag till lagteknisk 
reglering av detta. Arbetsgruppen har redovisat sina förslag i rapporten 
Vårdnadsbidrag m.m. (Ds 1993:70). 

Synpunkter på arbetsgruppens förslag har inhämtats från ett antal 
organisationer och myndigheter vid utfrågningar som Socialdepartemen
tet genomfört. Regeringen avser att förelägga riksdagen en proposition 
under våren 1994 med förslag om att införa ett vårdnadsbidrag. 

Barnomsorg 

Målen för barnomsorgen är 

- att genom pedagogisk gruppverksamhet ge barn 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. 

Under de senaste åren har tre viktiga steg tagits för att nå dessa mål. 

2 Riksdagen 199319./. I sam/. Nr /00 Bilaga 6 
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Det första steget var riksdagens principbeslut år 1985 (prop. 
1984/85:209, bet. l 985/86:SoU5, rskr. 1985/86:27) om att alla barn 
över ett och ett halvt års ålder fram till skolstarten skall få delta i en 
organiserad förskoleverksamhet. Barn till förvärvsarbetande el!er stude
rande föräldrar erbjuds plats i kommunala eller alternativa (föräldra
kooperativ m.m.) daghem eller i familjedaghem. Barn i familjedaghem 
eller vars föräldrar är hemarbetande erbjuds möjlighet art delta i verk
samhet i öppen förskola eller få plats i deltidsgrupp. 

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. Skolbarnsomsorgen 
berördes inte i principbeslutet. 

Ett andra viktigt steg genomfördes år 1992 i den s.k. valfrihetspropo
sitionen (prop.1991192:65, bet. 1991/92:SoU12, rskr. 1991/92:85) där 
tidigare hinder för fri etablering och fritt utnyttjande av olika former av 
barnomsorg togs bort. Detta ökade familjens valfrihet och möjligheter 
att lösa barnomsorgen på det sätt familjen själv önskar. 

Ett tredje och avgörande steg har gen::imförts under hösten 1993 då 
riksdagen antog regeringens proposition (1993/94: 11, bet. 1993/94 
l 993/95:SoU 11, rskr. 1993/94: 1I7) Utvidgad lagreglering på barnom
sorgsområdet. I propositionen läggs fast övergripande mål för barnom
sorg utanför hemmet. Kommunernas skyldighet alt tillhandahålla barn
omsorg för barn i åldrarna 1 år till och med 12 år skärps genom förslag 
till ändringar i socialtjänstlagen (1980:620). Beslutet innebär en utvidg
ning av de förslag som fördes fram i 1985 års beslut genom att ålders
gränsen för rätt till barnomsorg sänks från 18 till 12 månaders ålder. 
Även skolbamsomsorgen blir en kommunal skyldighet. 

Vidare blir kommunerna skyldiga att ge bidrag till enskilda förskolor 
och fritidshem med ett belopp per barn som inte oskäligt avviker från 
kommunens nettokostnad per barn i den egna verksamheten. Vid till
ståndsgivning som gäller enskilda förskolor och fritidshem får avseende 
endast fästas vid sökandens lämplighet och ändamålsenligheten av loka
lerna. 

Bestämmelser införs i socialtjänstlagen som preciserar barnomsorgens 
uppgift samt de kvalitetskrav som gäller för verksamheten. 

Förskoleverksamhetens uppgift är att genom pedagogisk verksamhet 
erbjuda barn fostran och omvårdnad. Skolbarnsomsorgens uppgift är att 
komplettera skolan samt erbjuda barn stöd i deras utveckling och en 
meningsfull fritid. Förskoleverksamhetens och skol barnsomsorgens 
verksamhet omfattar omvårdnad, fostran och utvecklande stimulans i 
gruppens form. Att inte särskilja pedagogiken och omsorgen utan i 
stället se dessa som integrerade delar i verksamheten är utmärkande för 
barnomsorgen såväl i Sverige som i övriga nordiska länder. 

Barnomsorgens organisation, dess kvantitet och kvalitet, innebär att 
den kan fylla flera behov i det moderna välfärdssamhället. Den möjlig
gör för föräldrar, mödrar som fäder, att förena föräldraskap och för
värvsarbete. Den erbjuder barnen trygga och stimulerande uppväxt
villkor. För barn med behov av särskilt stöd, t.ex. barn med funktions-
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hinder och barn med psykosociala problem, tar barnomsorgen ett sär
skilt ansvar. 

Personalen i förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg är den vik
tigaste kvalitetsfaktorn för verksamheten. Personalen skall ha sådan 
utbildning eller erfarenhet att barnens behov av omsorg och en god 
pedagogisk verksamhet kan tillgodoses. 

Barngruppen i förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg skall vara 
lämpligt sammansatt. Att barngruppen är lämpligt sammansatt avser 
både gruppens storlek och ålders- och könssammansättning. Barn
gruppen får givetvis inte vara för stor i förhållande till personalstyrkan 
om kraven på pedagogiskt innehåll skall kunna upprätthållas. 

Förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen skall vidare bedrivas i 
ändamålsenliga lokaler. Lokalernas storlek och utformning samt miljö 
och material skall vara beskaffade så att uppgiften att genom pedagogisk 
verksamhet erbjuda barn fostran och omvårdnad understöds och kan 
genomföras. 

Ett omfattande förändrings- och besparingsarbete inom barnomsorgen 
pågår för närvarande i de flesta kommuner. Socialstyrelsen har därför 
fått regeringens uppdrag att, tillsammans med Barnombudsmannen, 
Statens kulturråd, Statens ungdomsråd och Skolverket, följa hur situatio
nen utvecklas för barn och ungdomar. I uppdraget beskrivs några prio
riterade områden, däribland barnomsorgen. En första rapport Barns 
villkor i förändringstider (Socialstyrelsen följer upp och utvärderar 
1993:2) som avser situationen år 1992 visar att besparingarna på de 
flesta håll gått att genomföra utan allvarliga försämringar av kvaliteten. 
Utvecklingen under år 1993 bedöms i rapporten som mer allvarlig. 
Uppdraget kommer att slutredovisas senast den 1 mars 1994. 

Barnomsorgens utveckling 

Barnomsorg utanför hemmet bedrivs i form av kommunala och enskilda 
daghem, familjedaghem, deltidsgrupp, öppen förskola, fritidshem och 
öppen fritidsverksamhet för skolbarn. Under senare tid har det också 
skett en snabb utveckling mot en integration av skolbarnsomsorgen i 
skolan. 

Sammanställningen nedan visar utvecklingen av det totala antalet barn 
i daghem, familjedaghem, fritidshem och deltidsgrupp från år 1980 till 
år 1992. Uppgifter om antalet barn som får del av verksamheten i öpp
na förskolor och i öppen verksamhet för skolbarn finns inte tillgängliga 
eftersom barn som besöker dessa verksamheter inte behöver vara in
skrivna. 
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Antal barn i olika barnomsorgsformer 1980 - 1992 

År Daghem Familjedashem 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 

1992 306 900 99 900 34 900 135 800 577 500 60 800 

Förändring 
85-92 (%) 58 -12 -29 84 37 -22 

Källa: Statistiska meddelanden 

Av ovanstående sammanställning framgår att det har skett en kraftig 
utbyggnad under åren efter det att principbeslutet fattades år 1985. 
Detta gäller inte enbart barnomsorgen för förskolebarn utan ännu mer 
för skolbarnen trots att dessa inte omfattades av principbeslutet. An
delen barn i familjedaghem och deltidsgrupp har samtidigt minskat 
under perioden. Minskningen i den senare gruppen hänger samman med 
att ca 20 000 fler barn får sin skolförberedande verksamhet i daghem år 
1992 jämfört med år 1985. 

Följande uppgifter har hämtats ur Barnomsorgsundersökningen år 
1993 som förutom att ge information om barnomsorgsformer också ger 
en bild av hur föräldrar förvärvsarbetar, utnyttjar föräldraledighet m.m. 

Tillsynsformer för förskolebarnen i januari 1993 

Tillsynsfonn Antal barn % Antal hushåll 3 

Kommunala daghem 288 400 37 211 700 38 

Privata daghem 26 300 3 18 300 3 

Familjedaghem 97 600 12 72 600 13 

Mor dagmamma 17 200 2 12 200 2 

Privat tillsyn 19 500 2 14 900 2 

Hemma föräldraledig 191 300 24 118 600 22 

Hemma ej föräldraledig 119 800 15 82 300 15 

Annat 26 400 3 13 900 3 

Summa 786 700 100 550 300 100 

Att barnen får tillsyn uteslutande i hemmet innebär inte självklart att 
vårdnadshavaren/modern inte förvärvsarbetar. Ca 14 % (65 000) av de 
barn vars vårdnadshavare förvärvsarbetade fick trots detta tillsyn i hem-
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met. Många - främst kvinnor - arbetar enbart under kvällar/helger eller 
föräldrarna "saxar" sina arbetstider så att en av föräldrarna alltid kan 
vara hemma. 
För ytterligare information om barnomsorgens omfattning m.m. år 

1993 hänvisas till prop. 1993/94:11 Utvidgad lagreglering på barnom
sorgsområdet, m.m. (sid. 14-22). 

Invandrar- och flyktingbarn i barnomsorgen 

Den ökade flyktingströmmen under de senaste åren har inneburit en 
kraftig ökning av antalet barn från andra länder i barnomsorgen. När
mare 12 3 av barnen i barnomsorgen har ett annat hemspråk än 
svenska. Till barnomsorgens uppgifter hör att lägga grunden för aktiv 
tvåspråkighet och dubbel kulturell identitet samt att bidra till en gynn
sam integrering av invandrar- och flyktingbarnen i det svenska sam
hället. 

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 
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. Ett femtontal projekt har 
hittills påbörjats med dessa medel, med olika inriktning och spridning 
över landet. 

Andra åtgärder för barns miljö och uppväxtvillkor 

Familjerådgivning 

Riksdagen har nyligen beslutat (prop. 1993/94:4, bet. l 993/94:SoU 10, 
rskr. 1993/94:58) om nya regler för familjerådgivning. I enlighet med 
beslutet har regeringen uppdragit åt Socialstyrelsen att bistå kommuner
na i arbetet med att bygga upp den nya familjerådgivningen. 

Barnombudsmannen 

Barnombudsmannen (BO) inrättades som myndighet den 1 juli 1993 
genom en omorganisation av Barnmiljörådet. Enligt lagen (1993:335) 
om Barnombudsman utses ombudsmannen av regeringen för en bestämd 
tid. BO:s uppgift är att bevaka frågor som angår barns och ungdomars 
rättigheter och intressen. Ombudsmannen skall därvid särskilt uppmärk
samma att lagar och andra författningar samt deras tillämpning stämmer 
överens med Sveriges åtaganden enligt Förenta Nationernas konvention 
om barnets rättigheter. BO skall ägna särskild uppmärksamhet åt frågor 
som rör utsatta barn och ungdomar. 

BO skall enligt sin förordning (SFS 1993 :719) endast den I oktober 
varje år lämna en berättelse till regeringen om sin verksamhet under 
tiden den 1 juli närmast föregående år - den 30 juni i!lnevaranc!c år. 
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Konventionen om barnets rättigheter 

FN:s konvention om barnets rättigheter är ett av de viktigaste instru
ment som tillkommit under senare år för att värna om barns och ung
domars levnadsvillkor. De stater som ratificerat konventionen har åtagit 
sig att se till att barnets bästa alltid kommer i främsta rummet när åt
gärder vidtas som berör barn. 

I enlighet med sina åtaganden enligt konventionen har regeringen läm
nat en rapport till FN om Sveriges efterlevnad av konventionen. 
Rapporten har behandlats i januari 1993 vid ett möte mellan FN :s kom
mitte för barnets rättigheter och representanter för den svenska rege
ringen. Kommitten har därefter avgett ett yttrande med anledning av 
rapporten. 

Kommitten noterar med tillfredställelse att Sverige snabbt ratificerade 
konventionen och att den svenska rapporten var den första som kom in 
rill FN. Kommitten lyfter fram såsom positivt att den svenska regering
en har en akriv hållning till konventionen, bl.a. när det gäller att infor
mera om konventionen och att söka nya vägar för att ytterligare förbätt
ra barnens situation i Sverige. Den svenska lagstiftningen och de prin
ciper som gäller vid tillämpningen av våra lagar anses allmänt åter
spegla konventionens bestämmelser. 

De anmärkningar som kommitten framför mot Sverige innebär inte att 
Sverige anses bryta mot konventionen. Däremot rekommenderar kom
mitten att vissa åtgärder vidtas för att ytterligare förbättra barnens situa
tion. 

Kommitten rekommenderar att regeringen överväger att inrätta en 
övervakningsmekanism när det gäller tillämpningen av konventionen. 
Genom inrättandet av en Barnombudsman med särskilda uppgifter i 
förhållande till barnkonventionen har regeringen gett uttryck för den 
vikt den lägger vid konventionen. 

Den treåriga satsning med medel från Allmänna arvsfonden vars syfte 
varit att med hjälp av frivilligorganisationerna sprida kunskap om kon
ventionen har utvärderats på uppdrag av Socialdepartementet i rapporten 
Som ringar på vattnet - om frivilligorganisationernas information om 
FN:s barnkonvention. Rapporten beskriver, diskuterar och värderar fri
villigorganisationernas informationsarbete om barnkonventionen. Enligt 
de intervjuundersökningar som SIFO gjort i anslutning till utvärderingen 
kände 58 % av de tillfrågade till barnkonventionen men endast 25 % av 
dessa kunde ange något om vad konventionen handlade om. 

I ett samarbetsprojekt mellan Socialdepartementet, Barnombudsman
nen, Rädda Barnen och Tidningen i Skolan har en skoltidningstävling 
utlysts, vilken vänder sig till samtliga elever i grundskolan. Syftet är att 
aktivera barnen och ungdomarna själva i frågor som rör deras rättig
heter och intressen i enlighet med konventionen. 
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FN:s familjeår 1994 

Regeringen har tillkallat en särskild beredningsgrupp (S 1992:06) med 
representanter från flera departement, som har till uppdrag att förbereda 
den svenska insatsen för att genomföra Förenta Nationernas internatio
nella familjeår 1994. Utgångspunkten för Sveriges engagemang är att de 
svenska insatserna skall ses som ett inslag i en fortgående och långsiktig 
verksamhet inom ramen för svensk familjepolitik. 

I beredningsarbetet har ett antal angelägna områden föreslagits som 
utgångspunkter för kunskapsinventering, initiativ och informationsinsat
ser under familjeåret. Dessa teman är del•:is sammanfallande men skall 
främst ange inriktningen på de aktiviteter som skall genomföras i 
Sverige. Några exempel på aktuella områden är familjer med osäkra 
arbetsvillkor, splittrade familjer, ungdomar som söker vuxenroller, barn 
och familjer som lever i mångkulturella miljöer samt familjer där för
äldrarna av olika skäl sviktar i föräldrarollen. 

Avsikten är att dessa teman för de svenska insatserna under familje
året 1994 skall konkretiseras genom olika aktiviteter, såväl inom vårt 
land som i internationella sammanhang. Regeringen har beslutat att 
ställa 10 miljoner kronor ur Allmänna arvsfonden till kommittens för
fogande för att inom ramen för den svenska familjepolitiken och dess 
långsiktiga satsningar ge ökad uppmärksamhet åt initiativ som främjar 
mångfald och valfrihet. Detta föreslås ske genom uppmuntran och stöd 
till verksamheter som vill pröva nya arbetsformer i syfte att skapa ökad 
livskvalitet och effektivare skyddsnät kring barn och ungdom. 

A 1. Allmänna barnbidrag 

1992/93 Utgift 
1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

16 835 703 380 
17 000 000 000 
17 300 000 000 

Allmänt barnbidrag lämnas till dess barnet fyller 16 år. För elever i 
grundskolan eller i viss annan utbildning som fyllt 16 år lämnas förlängt 
barnbidrag. Bidraget lämnas med samma belopp per månad som det 
allmänna barnbidraget. Bestämmelserna om barnbidrag och flerbarns
tillägg finns i lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag. Bestämmelser 
om förlängt barnbidrag finns i lagen ( 1986:378) om förlängt barnbidrag. 

Det allmänna barnbidraget lämnas fr .o. m. den I 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 (iärde 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 tlcr
barnsti llägg. 

Barnbidraget betalas ut fr.o.m. månaden efter barnets födelse. Mot
svarande gäller när rätten till barnbidrag inträder av annat skäl än födel
se. Bidraget lämnas t.o.m. kvartalet då barnet fyller 16 år. 
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Förlängt barnbidrag lämnas med samma belopp som det allmänna 
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. 

Under det senaste året har antalet familjer som är berättigade till fler
barnstillägg blivit fler än vad som tidigare beräknats. Detta innebär att 
anslagsbelastningen under innevarande budgetår blir högre än förväntat. 
Mellan åren 1990 och 1993 ökade antalet familjer med flerbarnstillägg 
med 24 000 (15 %). Ökningen hänger samman med de senaste årens 
höga födelsetal. Antalet födda barn var som högst år 1990 med ca 
125 000 födda barn. Senast tillgängliga uppgifter visar på 118 700 
födda under år 1993. 

En annan förklaring till att antalet flerbarnsfamiljer har ökat är att 
antalet gymnasiestuderande ungdomar har ökat något. Barn i gymnasie
skolan som uppbär studiebidrag medräknas vid bedömningen av rätten 
till flerbarnstillägg. Arbetslösa ungdomar som hade gått tvååriga gym
nasielinjer erbjöds under år 1992 ett tredje års gymnasieutbildning i ca 
70 kommuner. Under detta år uppskattas ca 12 000 ungdomar ha valt 
studier framför att gå arbetslösa. Enligt Socialdepartementets bedömning 
är det inte troligt att ökningen av antalet flerbarnsfamiljer fortsätter, 
bl.a. med tanke på de nedåtgående födelsetalen. 

Riksförsäkringsverket 

Riksförsäkringsverket beräknar medelsbehovet för budgetåret 1994/95 
till 17 495 miljoner kronor. Beräkningarna utgår från barnbidragsnivån 
9 000 kr per år och barn samt att antalet barnbidragsberättigade barn 
blir ca 1 755 000 vid utgången av 1994. Antalet familjer med flerbarns
tillägg beräknas till lägst 192 000. Antalet mottagare av förlängt barn
bidrag beräknas till 34 000. 

Regeringens överväganden 

Andrade regler för flerbarnstilläggen 

Regeringens förslag: Flerbarnstillägg skall fr.o.m. den I juli 1994 
lämnas med ett belopp som motsvarar ett halvt barnbidrag för det 
tredje barnet och ett helt barnbidrag för det fjärde barnet och varje 
ytterligare barn. 

Skälen för regeringens förslag: Fram till år 1988 lämnades flerbarns
tillägg med ett halvt extra barnbidrag till familjer med tre barn och ett 
helt extra bidrag för därpå följande barn. För att undvika orimligt höga 
marginaleffekter i samband med att reglerna för bostadsbidrag ändrades 
år 1988, överfördes en del av bostadsbidraget för de största familjerna 
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till flerbarnstilläggssystemet. År 1989 ÖYerfördes ytterligare medel så 
att det för det fjärde barnet lämnades 1, 9, för det femte barnet 2 ,4 och 
för därpå följande barn 1,6 extra barnbidrag i flerbarnstillägg. I sam
band med skattereformen återfördes dessa medel till bostadsbidragssys
temet och avsikten var att samtidigt återgå till det ursprungliga systemet 
för flerbarnstillägg. Sänkningen genomfördes dock inte fullt ut; det 
femte och därpå följande barn fick ett och ett halvt extra barnbidrag i 
stället för som tidigare ett extra bidrag. 

Regeringen anser det nu rimligt att återgå till de regler som gällde 
före år 1988. 

Förslaget innebär ett minskat anslagsbehov på ca 55 miljoner kronor 
per helt år. 

Förslaget föranleder en ändring i 2 a § lagen ( 194 7: 529) om allmänna 
barnbidrag. Förslaget bör fogas till protokollet i detta ärende som 
bilaga 6.1. 

Nedanstående sammanställning visar de nunrande och de föreslagna 
bidragsbeloppen per familj samt antCllet berörda familjer (mars 1993). 

Antal 
barn 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10+ 

Antal 
familjer 

445 500 

378 300 

150 500 

32 400 

6 500 

1 670 

470 

130 

50 

30 

Nuvarande 
hidr./fam. 

9 000 

18 000 

31 500 

49 500 

72 000 

94 500 

117 000 

139 500 

162 000 

184 500 

Pöreslaget Förändring 
hidr./fam. hidr./farn. 

9 000 0 

18 000 0 

31 500 0 

49 500 0 

67 500 -4 500 

85 500 -9 000 

103 500 --13 500 

121 500 -18 000 

139 500 -22 500 

157 500 -27 000 

Regeringen biträder Riksförsäkringsverkets förslag till anslagsberäk
ning utom vad avser den antagna fortsatta ökningen av antalet familjer 
som är berättigade till flerbarnstillägg. Med hänvisning till vad som 
sagts ovan om nedgången i antalet födda barn beräknas att antalet fler
barnsfamiljer kommer att ligga kvar på en oförändrad nivå. Med hänsyn 
tagen även till förslaget om ändrade regler för flerbarnstillägg bör an
slaget för budgetåret 1994/95 uppgå till 17 300 miljoner kronor. 
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Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
1. antar ett inom Socialdepartementet upprättat förslag till lag om 

ändring i lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag, 
2. till Allmänna barnbidrag för budgetåret 1994/95 anvisar ett för

slagsanslag på 17 300 000 000 kronor. 

A 2. Bostadsbidrag 

Anslaget disponeras för bostadsbidrag till barnfamiljer och hushåll utan 
barn. 

Bestämmelser om bostadsbidrag finns i lagen (1993: 737) om bostads
bidrag, bostads bidrags förordningen (1993 :739) och förordningen 
( 1993 :982) om bostadsbidragsregister. 

Från och med år 1994 handläggs bidragen på lokal nivå av de all
männa försäkringskassorna och Riksförsäkringsverket är central för
valtningsmyndighct. 

Bostadsbidrag till barnfamiljer består dels av ett särskilt bidrag för 
hemmavarande barn. dels av ett belopp som beror av bostadskostnadens 
storlek och antalet barn. Bostadsbidraget till barnfamiljer är inkomst
prövat och reduceras med 20 procent av den del av den bidragsgrundan
de inkomsten, som överstiger ett visst belopp per år. Från och med år 
1994 sker inkomstprövningen av bidragen mot en beräknad aktuell 
inkomst. 

Bostadsbidrag till hushåll utan barn lämnas dels till ungdomar mellan 
18 och 29 år, dels till andra hushåll utan barn. Bidraget är beroende av 
bostadskostnadens storlek. Även detta bidrag inkomstprövas fr.o.m. 
bidragsåret 1994 mot en beräknad aktuell inkomst. 

Regeringens överväganden 

För bostadsbidrag under budgetåret 1993194 har anslagsbehovet beräk
nats uppgå till ca 8 560 miljoner kronor (ifr prop. 1992/93:174, s. 52). 
I beräkningen av-anslagsbchovet för innevarande budgetår har, till följd 
av att staten fr.o.m. den 1 januari 1994 övertar hela kostnadsansvaret 
för bostadsbidragen, beaktats såväl de totala kostnaderna för bostads
bidrag under år 1993, som kostnaderna för försäkringskassornas utgifter 
för bostadsbidrag under första halvåret 1994. 
Som framgår av vad som tidigare redovisats kommer regeringen att 
under våren återkomma till riksdagen med förslag om vilka regler som 
skall tillämpas för bidragsåret 1995. Regeringen avser att i det samman
hanget återkomma med en beräkning av medelsbehovet under detta 
anslag för budgetåret 1994/95. Regeringen föreslår dock, i avvaktan på 
en särskild proposition, att anslaget förs upp med 6 570 miljoner kr. 
Beloppet beräknas utgöra medelsbehovet under budgetåret 1994/95 om 
1994 års rcgelsystem behålls oförändrat under motsvarande period. 
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Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen, 
i avvaktan på en särskild proposition i ämnet, till Bostadsbidrag för 
budgetåret 1994/95 beräknar ett förs lagsanslag på 6 570 000 000 kr. 

A 3. Bidrag till föräldra försäkringen 

Från anslaget bekostas sta~sbidrag till kostnaderna för föräldrapenning, 
tillfällig föräldrapenning och havandeskapsp~nning. Bestämmelserna 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 
ankomst utbetalas under 450 dagar. För 360 av de 450 ersättningsdagar
na betalas föräldrapenning med belopp motsvarande 90 3 av den sjuk
penninggrundande inkomsten till den av föräldrarna som stannar hemma 
och vårdar barnet, dock lägst 60 kronor per dag, det s.k. garantibe
loppet. Under resterande 90 dagar utges endast garantibeloppet. För
äldrapenning får tas ut längst till dess barnet fyllt åtta år eller har av
slutat det första skolåret. 

En förälder som behöver avstå från förvärvsarbete för all vårda barn 
under 12 år har i vissa situationer rätt till tillfällig föräldrapenning 
under högst 120 dagar per barn och år. I vis~.a fall när barnet i samband 
med sjukdom har ett särskilt behov av tillsyn eller vård kan tillfällig 
föräldrapenning utges även om barnet är 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 sjukpenninggrundan
de 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 föräldra
penning i samband med barns födelse eller adoption. Antalet sådana 
dagar är tio för varje nyfött eller adopterat barn. 

Inom den tillfälliga föräldrapenningen har föräldrarna dessutom möj
lighet att disponera två särskilda dagar (kontaktdagar) för varje barn 
fr.o.m. det kalenderår barnet fyller fyra år och t.o.m. det år barnet 
fyller 12 år. Dagarna är bl.a. avsedda för besök i och kontakt med 
barnets vardagliga miljö, t.ex. 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. Havandeskaps
penning utges för de första tre dagarna med 65 % av den sjukpenning
grundande inkomsten och därefter med 80 % . Har kvinnan blivit av
stängd från sitt arbete därför att arbetsmiljön kan medföra risk för 
fosterskador utges ersättning redan fr.o.m. dagen för avstängningen. 
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Regeringens överväganden 

Som redovisats i det föregående bereds inom regeringskansliet olika 
förslag till ändringar inom föräldraförsäkringen, bl.a. slopande av 
garantidagarna och vissa förbättringar inom den tillfälliga föräldrapen
ningen. Regeringen har för avsikt att förslagen skall föreläggas riks
dagen under våren 1994. 

Regeringen föreslår därför att anslaget, i avvaktan på en proposition i 
ämnet, förs upp med ett oförändrat belopp om 2 759,5 miljoner kronor. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen, 
i avvaktan på en särskild proposition i ämnet, till Bidrag till föräldra
försäkringen för budgetåret 1994/95 beräknar ett förslagsanslag på 
2 759 500 000 kr. 

A 4. Bidragsförskott 

1992/93 Utgift 
1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

3 178 545 698 
3 110 000 000 
3 187 000 000 

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. Samman
taget innebär bidragsförskottet ett kraftigt stöd till ensamlevande för
äldrars ekonomi. 

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 % av basbe
loppet. Bestämmelser om bidragsförskott finns i lagen (1964:143) om 
bidragsförskott samt i lagen (1984: 1095) om förlängt bidragsförskott för 
studerande. 

Antalet bidragsberättigade barn beräknas för budgetåret 1993/94 vara 
21 000 fler än vad som antogs vid föregående budgetarbete. Med sam
ma antaganden om genomsnittlig bidragsnivå, m.m. innebär detta en 
merkostnad på anslaget under innevarande budgetår med ca 200 miljoner 
kronor. 

Riksförsäkringsverket 

Riksförsäkringsverket beräknar vid ett antaget basbelopp på 36 000 kronor 
kostnaderna för bidragsförskott under budgetåret 1994/95 till 3 235 miljoner 
kronor. 

Prop. 1993/94: 100 
Bil. 6 

28 



Antalet barn för vilka bidr<!gsförskott lämnas har för budgetåret 
1994/95 beräknats till 323 000. 

Regeringens överväganden 

Regeringen har med utgångspunkt i Riksförsäkringsverkets beräkningar 
och med beaktande av basbeloppets utveckling beräknat kostnaderna 
under detta anslag till 3 187 miljoner kronor för budgetåret 1994/95. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Bidragsförskott för budgetåret 1994/95 anvisar ett förslagsanslag 
på 3 187 000 000 kr. 

A 5. Särskilt bidrag för vissa adoptivbarn 

1992/93 Utgift 8 146 817 
1993/94 Anslag 8 530 000 
1994/95 Förslag 8 500 000 

Ett särskilt bidrag lämnas till sådana barn som är adopterade av endast 
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 600 under budgetåret 
1994/95. Riksförsäkringsverket beräknar vid ett antaget basbelopp på 
36 000 kronor kostnaderna för bidraget till 8,6 miljoner kronor. 

Regeringens överväganden 

Regeringen har med utgångspunkt i Riksförsäkringsverkets beräkningar 
och med beaktande av basbeloppets utveckling beräknat kostnaderna 
under detta anslag till 8,5 miljoner kronor för budgetåret 1994/95. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Särskilt bidrag för vissa adoptivbarn för budgetåret 1994/95 an
visar ett förslagsanslag på 8 500 000 k;onor. 
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A 6. Bidrag till kostnader för internationella adoptioner 

1992/93 Utgift 28 518 419 
1993/94 Anslag 28 800 000 
1994/95 Förslag 26 400 000 

Anslaget disponeras för utgifter för statsbidrag till kostnader för interna
tionella adoptioner. Bidragsbestämmelserna finns i lagen ( 1988: 1463) 
om bidrag vid adoption av utländska barn. Bestämmelserna innebär i 
korthet att sådant bidrag lämnas för varje barn med hälften av genom
snittskostnaden för en ac!option från barnets ursprungsland, dock högst 
24 000 kr. Statens nämnd för internationella adoptionsfrågor (NIA) 
fastställer den genomsnittskostnad för olika ursprungsländer som skall 
ligga till grund för beräkning av bidraget. 

Bidraget administreras av Riksförsäkringsverket (RFV) och försäk
ringskassorna. 

Riksförsäkringsverket 

Riksförsäkringsverket beräknar utgifterna för budgetåret 1994/95 till 
26,3 miljoner kronor. 

Regeringens överväganden 

Under år 1991 adopterades 1 1 13 barn. År 1992 adopterades 1 115 
barn. För år 1993 räknar NIA med att ca I 100 barn skall komma till 
Sverige. Med ledning av detta och med ett antagande att samtliga barn 
får maximalt bidrag beräknas behovet av medel för bidrag till kostnader 
för internationella adoptioner under budgetåret 1994/95 till 
26,4 miljoner kronor. 

Förslag tiJJ riksdagsbesJut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Bidrag till kostnader för internationella adoptioner för budgetåret 
1994/95 anvisar ett förslagsanslag på 26 400 000 kr. 

A 7. Barnpensioner 

1992/93 Utgift 
1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

279 602 660 
280 000 000 
290 000 000 

Från detta anslag bekostas barnpension från folkpensioneringen. Barn
pension utges till barn under 18 år vars far eller mor eller vars 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 bampension är högst 40 och lägst 25 % av bas
beloppet. Denna nivå gäller för pension efter vardera föräldern om båda 
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föräldrarna avlidit. I beräkningarna skall ett belopp användas som ut
görs av basbeloppet minskat med 2 % . 

Barnpension från tilläggspensioneringen, som är knuten till den av
lidne förälderns inkomst, finansieras direkt genom ATP-avgiften och 
utgiften redovisas inte över statsbudgeten. Utgifterna för bampension i 
form av ATP beräknas 1994/95 uppgå till 605 miljoner kronor. 

Riksförsäkringsverket 

Antalet barnpensioner från folkpensioneringen beräknas i december 
1994 uppgå till 30 000. Bampensionens medelbelopp beräknas vid 
samma tidpunkt uppgå till 26,5 % av basbeloppet minskat med 2 % . 

Riksförsäkringsverket beräknar vid ett antaget basbelopp om 36 000 
kronor kostnaderna för bampension från folkpensioneringen under 
budgetåret 1994/95 till 293 miljoner kronor. 

Regeringens överväganden 

Regeringen har med utgångspunkt i Riksförsäkringsverkets beräkningar 
och med beaktande av basbeloppets utveckling beräknat kostnaderna 
under detta anslag till 290 miljoner kronor för budgetåret 1994/95. 

Förslag tiJJ riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Bampensioner för budgetåret 1994/95 anvisar ett förslagsanslag 
på 290 000 000 kronor. 

A 8. Vårdbidrag för handikappade barn 

1992/93 
1993/94 
1994/95 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

1 192 379 082 
I 285 000 000 
1 405 000 000 

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 utges som hel, tre fjärdedels, halv eller en fjärdedels 
förmån. Hel förmån är 2,5 basbelopp. De partiella förmånerna utges 
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 nivåer, nämligen 18, 
36, 53 eller 69 % av basbeloppet, beroende på merkostnadernas storlek. 
Ersättningen för merkostnader kan betalas utöver det annars gällande 
maximibeloppet 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 merkostnaden är dock denna del 
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skattefri. För barn som vårdas på institution kan s.k. fcrievårdbidrag 
lämnas när barnet vistas i föräldrahemmet. 

Bestämmelser om vårdbidrag finns i 9 kap. lagen (1962:381) om all
män försäkring. 

Den 1 januari 1994 träder lagen (1993:389) om assistansersättning i 
kraft. Den statliga assistansersättningen avser att täcka kostnaderna som 
en funktionshindrad person har för personlig assistans. Assistansersätt
ning kan i vissa fall utges till personer under 16 år. På sikt bedöms 
mellan 200 till 300 barn, som i dag uppbär vårdbidrag, i stället beviljas 
assistansersättning. 

Riksförsäkringsverket 

Antalet hela vårdbidrag beräknas öka något från 8 200 till 8 500 mellan 
budgetåren 1993/94 och 1994/95. Tre fjärdedels vårdbidrag infördes 
den 1 juli 1992 och har ännu inte fått fullt genomslag i antalet förmå
ner. Tre fjärdedels vårdbidrag beräknas därför öka förh2.llandevis kraf
tigt från 900 till 1 400 från innevarande till nä~tkommande budgetår. 
Den nya tre fjärdedelsnivån får även till efkkt att antalet halva vård
bidrag minskar från 6 100 till 5 700 under nämnda tidsperiod. En t]är
dedels vårdbidrag beräknas öka svagt från 4 100 till 4 500 under bud
getåren 1993/94 och 1994/95. Omräknat i hela vård bidrag innebär detta 
sammantaget att antalet vårdbidrag ökar från 12 950 budgetåret 1993/94 
till 13 525 budgetåret 1994/95. 

Riksförsäkringsverket beräknar vid ett antaget basbelopp om 36 000 
kronor kostnaderna för vårdbidrag under budgetåret 1994/95 till 
1 440 miljoner kronor. 

Regeringens överväganden 

Regeringen har med utgångspunkt i Riksförsäkringsverkets kostnads
beräkningar, basbeloppets utveckling samt effekterna a•; införandet av 
assistansersättning beräknat kostnaden under anslaget till 1 405 miljoner 
kronor. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Vårdbidrag för handikappade barn för budgetåret 1994/95 anvisar 
ett förslagsanslag på 1 405 000 000 kronor. 
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B. Ekonomisk trygghet vid sjukdom, handikapp och 
ålderdom 

Mål och inriktning 

Socialförsäkringen utgör en central del i välfärdssystemet genom att säkra 
människornas behov av ekonomisk trygghet vid ålderdom, sjukdom och 
handikapp. Den som är gammal eller som drabbas av ohälsa eller 
handikapp skall inte behöva leva på en mycket lägre standard än vad de 
yrkesverksamma gör. 

Efter sitt tillträde genomför regeringen en omfattande genomgång och 
omprövning av de stora transfereringssystemen. Inriktningen av 
regeringens politik är att socialförsäkringssystemen skall vara robusta och 
ekonomiskt stabila. 

Det är angeläget att successivt åstadkomma en ökad försäkringsmässig
het vad gäller inkomstbortfallsersättningarna. Den utveckling som 
inleddes med införandet av den allmänna sjukförsäkringsavgiften bör 
fortsätta. Därmed synliggörs sambandet mellan kostnader och förmåner 
inom socialförsäkringen. Genom att betalningsansvaret i ökad utsträck
ning hänförs till den enskilde blir systemet mer begripligt. 

Det finns även skäl att överväga en ökad renodling av finansieringsprin
cipema så att ersättningar som syftar till standardtrygghet avgiftsfinan
sieras medan fördelningspolitiskt motiverade inslag finansieras av 
allmänna skattemedel. 

En annan huvudlinje för regeringens politik är att arbetslinjen inom 
socialförsäkringen fullföljs samtidigt som förutsättningarna för samarbete 
och gemensamt ekonomiskt ansvarstagande bland olika berörda förstärks. 

Sedan år 1992 är det arbetsgivarna som svarar för sjukersättning i form 
av sjuklön vid korta sjukfall. Samtidigt infördes möjlighet för långtids
sjukskrivna att som led i en rehabilitering erhålla en ersättning som är 
högre än sjukpenningen. Försäkringskassorna har fått såväl medel för 
yrkesinriktad rehabilitering som den särskilda ersättningen för förbättrad 
rehabiliteringskapacitet hos sjukvårdshuvudmännen. Lokala försök med 
finansiell samordning mellan sjukförsäkringen och sjukvården har inletts. 
Vidare avses förslag föreläggas riksdagen med syfte att även social
tjänsten skall kunna involveras i en försöksverksamhet med finansiell 
samverkan tillsammans med försäkringskassa och sjukvårdshuvudman. 

U tgiftsutveckl ingen inom sjuk- och arbetsskadeförsäkringarna uppvisade 
en drastisk ökning under senare delen av 1980-talet, något som bl.a. 
förorsakades av att systemen inte innehöll starka motiv för rehabilitering 
vare sig för arbetstagare eller arbetsgivare. 

De senaste årens samhällsekonomiska läge med minskad produktion och 
ökad arbetslöshet har inneburit att lönt:summan och därmed såväl 
inkomstskatter som socialavgiftsintäkter har minskat. De åtgärder som 
vidtagits i form av sänkta kompensationsnivåer inom sjukförsäkringen 
och för olika vårdförmåner liksom införandet av ett striktare arbets
skadebegrepp och slopandet av arbetsskadesju~penningen innebär dock 
att flera brister i systemen rättats till och att sjuk- och arbetsskadcförsäk-
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ringarnas tidigare uppvisande underskott har vänt i ett överskott. Vidare 
har regeringen föreslagit ett antal åtgärder rörande pensionsförmånerna 
tillsammans med kompenserande åtgärder för de ekonomiskt svagaste 
pensionärerna. Det ekonomiska läget för det allmänna pensionssystemet 
är dock allvarsamt, inte minst på lite längre sikt. De samlade utgifterna 
för pensionsförmånerna inklusive KBT motsvarar år 1993 ca 30 % av det 
aktuella avgiftsunderlaget för socialavgifter, en ökning från 24 3 år 
1990. Samtidigt finansieras en växande andel av ATP-utgifterna med 
avkastning från AP-fonden. 

Det är en fråga av största vikt att pensionssystemet reformeras, både 
för att skapa en stabilitet i systemet och därmed en tryggare pensionering 
för den enskilde och för att komma tillrätta med de samhällsekonomiska 
problemen. Den parlamentariskt sammansatta Pensionsarbetsgruppen 
(S 1991: 14) kommer inom kort att redovisa ett förslag till ett reformerat 
och mer försäkringsmässigt system för de allmänna pensionerna. Den 
valda inriktningen innebär bl.a. att pensionssystemets följsamhet 
gentemot variationer i den ekonomiska tillväxten kommer att stärkas 
betydligt samtidigt som en övergång till pensioner baserade på en 
livsinkomstprincip ökar flexibiliteten och påverkbarheten för den 
enskilde. 

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 och/eller handikapp, 
- att behov av rehabilitering tillgodoses så att den som drabbas 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. 
läkemedel och tandvård, till rimlig kostnad. 

Ersättning vid sjukdom och handikapp utges dels som sjukpenning vid 
tillfällig nedsättning av arbetsförmågan, dels som sjukbidrag eller 
förtidspension om nedsättningen bedöms bli bestående för avsevärd tid 
eller kan anses varaktig. Sjukpenningen är relaterad till den försäkrades 
aktuella förvärvsinkomst upp till ett tak på 7 ,5 basbelopp. Förtids
pensionen och sjukbidraget består dels av det grundskydd som utgörs av 
folkpension och i förekommande fall pensionsti!Iskott och KBT, dels av 
den inkomstrelaterade tilläggspensionen (ATP) upp till basbeloppstaket. 

Från sjukförsäkringen lämnas vidare ersättning för kostnader i samband 
med läkarvård och annan sjukvårdande behandling, läkemedelsinköp, 
sjukhusvård samt sjukresor. Den försäkrade svarar i regel för en 
begränsad del av kostnaden i form av en patientavgift. För försäkrade 
med stora kostnader för öppen sjukvård och läkemedel finns ett 
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högkostnadsskydd. Vid vissa sjukdomar har den försäkrade rätt till 
kostnadsfria läkemedel och förbrukningsartiklar. Inom ramen för 
sjukförsäkringen lämnas också ersättning för tandvård för alla försäkrade 
fr.o.m. 20 års ålder. Barn och ungdom under 20 år har enligt tandvårds
lagen rätt till avgiftsfri tandvård genom lru;dstingens försorg. 

Utveckling i nuvarande system 

Sjukförsäkring 

De totala sjukförsäkringsutgifterna för budgetåret 1994/95 beräknas till 
ca 35 000 miljoner kronor. Utgifternas fördelning på olika förmåner 
inom sjukförsäkringen framgår av följande diagram. 

Sjukförsäkringsutgifternas fördelning på förmåner 
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Sjukfrånvaron har minskat påtagligt de senaste åren. Enligt tillgänglig 
statistik från Riksförsäkringsverket (RFV) har sjukpenningdelen i det s.k. 
ohälsotalet minskat från 14,9 dagar år 1991 till 13,2 dagar år 1992, dvs. 
I, 7 dagar. Under första halvåret 1993 har sjukpc-nningdelen fortsatt att 
minska. Från år 1991 till år 1992 har samtidigt antalet avslutade 
sjukpenningfall på minst 15 dagars längd samt pågående sjukfall om 
minst tre månader minskat i antal. Detta hänger samman med att allt fler 
personer beviljas rehabiliteringsersättning och att antalet beslut om 
förtidspension ökat. 

Enligt RFV har det inte varit möjligt att ta fram någon säkerställd 
minskning av sjukfrånvaron under de första 14 dagarna (sjuklöneperio
den) på grund av brister i det statistiska underlaget. Det finns dock 
anledning anta att en betydande minskning av sjukfrånvaron har skett 
under sjuklöneperioden. För att kunna följa utvecklingen av den korta 
sjukfrånvaron är det viktigt att det statistiska underlci.get förbättras. 
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Det genomsnittliga antalet dagar med n:habi!i•.eringspenning per 
sjukpenningförsäkrad var 0,6 dagar under år 1992 och beräknas öka till 
0,85 dagar år 1993 och till 1 dag år 1994. 

Sjukförsäkringens kostnader för flertalet sjukvårdsförmåner ökade 
påtagligt fram till början av 1990-talet. För att motverka denna ut
veckling har det under de två senaste åren varit nödvändigt inte bara att 
anpassa avgiftsnivåema på de olika förmånsområdena till den allmänna 
kostnadsutvecklingen utan också att vidta olika ändringar i förmåns
reglema och i ersättningssystemen. Detta gäller främst i fråga om 
tandvård och läkemedel. 

Försäkringens utgifter för läkemedels förmånen har fortsatt att öka under 
år 1993, dock inte i samma takt som tidigare. Orsakerna till den fortsatta 
utgiftsökningen är i huvudsak tre. För det första gäller sedan den 1 mars 
1993 samma förmånsregler som i öppenvård för boende på sjukhem och 
andra vårdinrättningar vilka kommu!lema övertagit från landstingen. Den 
andra orsaken är prisökningar till följd av den flytande kronkursen i 
kombination med den allt snabbare introduktionen av nyare och allt 
dyrare läkemedel. För det tredje gäller att volymen avgiftsbefriade 
läkemedelsinköp inom ramen för högkostnadsskyddet har stigit markant 
till följd av den stora ökningen av antalet frikort. Denna ökning är i sin 
tur en följd av de successivt allt högre egenavgifterna inom framför allt 
den öppna hälso- och sjukvården. 

Den samlade kostnadsutvecklingen för de olika sjukförsäkringsför
månema framgår av följande sammanställning (mkr). 
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År Sjuk- Öppen Tand- Läke- Övrig Rehab. Summa- Summa 
penning sjukvård vård medel sjuk- löpande 

vård 

1980 12 635 3 739 2 174 2 326 I 721 

1985 17 925 5 388 3 369 3 830 3 337 

1987 23 I I I 7 823 2 905 4 763 706 

1990 34 983 9 494 3 750 6 862 987 77 

1991 31 873 9 821 4 210 7 774 l 300 459 

1992 18 981 9 474 3 994 8 764 I 665 

1993 18 200 4 853 3 644 9 153 2 230 

1994 18 000 I 526 3 457 9 593 2 778 

Uppgifterna för år 1993 och 1994 är beräknade. Föreslagna besparingar är 

inkluderade fr.o.m. 1 juli 1994. 

Förtidspensionering och faktisk pensionsålder 

I 7 och 13 kap. lagen (1962:381) om allmän försäkring (AFL) föreskrivs 
att rätt till förtidspension tillkommer en för5äkrad mellan 16 och 64 år 
om arbetsförmågan på grund av sjukdom eller annan nedsättning av den 
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fysiska eller psykiska prestationsförmågan är nedsatt med minst en 
fjärdedel och om nedsättningen kan anses varaktig. Bedöms nedsättningen 
inte som varaktig men dock bestående för avsevärd tid, har den 
försäkrade rätt till sjukbidrag som utges på samma nivå som förtids
pension. Förtidspension/sjukbidrag utges från folkpensioneringen 
respektive den allmänna tilläggspensio!leringen. Grundmotivet för 
förtidspensionssystcmet 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. 

Nedan visas hur antalet förtidspensionärer/sjukbidragstagare har 
utvecklats mellan år 1952 och 1993. 

Antal förtidspensionärer/sjukbidragstagare åren 1952 - 1993 
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Det finns en stigande trend vad avser antalet förtidspensionärer sedan 
mitten av 1960-talet. Fram till dess var antalet förtidspensionärer 
förhållandevis konstant omkring 150 000 personer. Under andra hälften 
av 1960-talet började antalet att stiga. Mellan år 1970 och 1976 steg 
antalet mycket kraftigt. År 1976 var antalet förtidspensionärer 297 000. 
Sänkningen av pensionsåldern från 67 till 65 år den l juli 1976 innebar 
en tillfällig sänkning av antalet förtidspensionärer. Den stigande trenden 
bröts dock inte och under år 1980 passerade antalet förtidspensionärer 
1976 års nivå och uppgick i januari 1981 till 303 000. Under resten av 
1980-talet steg antalet förtidspensionärer med mellan 5 000 och 9 000 per 
år. Antalet ny beviljade förtidspensioner minskade dock mellan åren 1988 
och 1991. 
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Under år 1992 inträffade en mycket kraftig ökning av nybeviljandefre
kvensen. Totalt nybeviljades 58 400 personer förtidspension/sjukbidrag, 
vilket är det högsta antal som registrerats under ett år. I december 1992 
hade 383 000 personer förtidspension/sjukbidrag jämfört med 367 000 ett 
år tidigare. Under 1993 har denna utveckling fortsatt. I december år 
1993 uppbar drygt 400 000 personer förtidspension/sjukbidrag. RFV gör 
bedömningen att antalet förtidspensionärer kommer att fortsätta öka 
kraftigt under ytterligare några år. Samtidigt minskar antalet långa 
sjukfall kraftigt. 

Det finns flera tänkbara orsaker till den kraftiga ökningen under senare 
tid inom förtidspensioneringen. Den svenska arbetsmarknaden har på 
några år genomgått en successiv omvandling. Ett stort antal arbetstill
fällen har försvunnit och många arbetsuppgifter som till stor del kunde 
skötas trots reducerad arbetsförmåga finns inte längre kvar. En del av 
dem som hade sådana arbeten kan ha beviljats förtidspension. 

Det finns också ett samband mellan arbetslöshet och ohälsa som 
framöver kan komma att förstärka den stigande trenden inom förtids
pensioneringen. Försäkringskassans arbete med rehabilitering för att 
minska de långa sjukfallen torde ha lett till en tillfällig uppgång av 
förtidspensioneringen genom att fler förtidspensionerats i fall där 
rehabilitering inte bedömts vara meningsfull. 

Slutligen kan det ha förekommit fall där arbetslöshet i sig är den 
faktiska orsaken till förtidspensionering trots att förtidspensionering av 
rena arbetsmarknadsskäl inte längre beviljas. 

Antalet förtidspensionärer fortsätter att öka samtidigt som den genom
snittliga pensionsåldern, definierad som den ålder vid vilken en person 
i genomsnitt beviljas delpension, ålderspension eller förtidspension, 
faller. År 1992 var den 59,0 år. År 1985 låg motsvarande genomsnitts
ålder på 60,7 år, dvs. på sju år en sänkning med ca ett och ett halvt år. 

Måttet genomsnittlig pensionsålder belyser utvecklingen under längre 
tidsperioder men är till sin konstruktion inte tillräckligt exakt för 
rättvisande jämförelser mellan två år. För att ge bättre underlag för 
årsvisa jämförelser har Socialdepartementet tillsammans med RFV tagit 
fram en serie mått som tillsammans speglar utvecklingen på kort sikt och 
ger underlag för bedömning bl.a. av konsekvenser av förändringar i 
regelsystemen. 
- Andel som börjar uppbära pension vid 65 år, dvs. hur många inom 

den åldersklass som fyller 65 år som inte uppburit pension före 65 år. 
År 1985 var denna andel 57 % . År 1992 hade den sjunkit till 49 % . 

- Andel av en åldersklass som har pension, dvs. hur stor andel av t.ex. 
60-åringarna ett visst år som hade pension jämfört med dem som var 
60 år ett annat år. Måttet visar en ökning av andelen för 50-, 55-, 60-
och 64-åringar under senare år. 

- Förtidspensionärer i förhållande till förvän·saktiva, dvs. antalet 
förtidspensionärer relaterade till antalet personer mellan 16 och 64 år. 
Denna andel var i mitten av 1960-talet ca 3 % och har sedan succes
sivt stigit. Den är år 1992 drygt 7 % . 
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- Återstående pensionsåtaganden, dvs. hur många utbetalningsmånader 
med förtidspension som totalt återstår för de personer som vid ett visst 
tillfälle uppbär förtidspension. Alternativt kan detta uttryckas som en 
summa av återstående pension att betala ut för dessa förtidspensio
närer. Det återstående antalet utbetalningsmånader har mellan 1987 
och 1992 ökat med ca 18 % medan pensionsåtagandet mätt i fast 
penningvärde under samma tidsperiod ökat med ca 28 % . 

Sammantaget visar dessa fyra mått och den genom~nittliga pensionsål
dern en entydig tendens som hänger samman med det ökande antalet 
förtidspensioner. 

Arbetsskadeförsäkringen 

Antalet arbetsskadeärenden har ökat under i stort sett hela 1980-talet. År 
1985 uppgick antalet inkomna ärenden som skulle prövas hos försäkrings
kassorna till drygt 64 000. År 1989 var antalet som högst eller 118 600. 
Antalet ärenden för prövning av försäkringskassan har minskat och år 
1992 uppgick antalet till 82 000. 

Andelen godkända arbetsskador har tidigare ökat mycket kraftigt, 
framför allt vad gäller arbetssjukdomarna. Under år 1989 uppgick 
andelen godkända arbetsskador till 86 % av avgjorda ärenden. År 1992 
var andelen drygt 72 % . 

Antalet livräntor fortsätter att öka. I december 1987 var antalet 
livräntetagare 18 500 och i december 1992 hade antalet ökat till 84 000. 
Trots förändrade regler torde antalet livr:intor komma att öka i ytterligare 
10 - 15 år. 

År 1980 uppgick utgifterna för arbetsskadeförsäkringen till 1 115 
miljoner kronor. Uigiftsutvecklingen från år 1988 i!lustreras av följande 
tabell. 

Arbetsskadeförsäkringens utgifter åren 1988 - 1995 miljoner kronor 

År Sjuk- Livränta Ers. cnl. Summa 
penning äldre lag 

1988 4 640 1 185 I 068 6 839 

1989 5 393 I 820 I 103 8 316 

1990 6 149 2 540 I 150 9 839 

1991 6 744 3 312 I 23'.) 11 295 

1992 6 569 3 812 I 233 Il 614 

1993 prcl 5 000 4 500 1 200 Il 300 

1994 prognos 2 000 5 000 I 200 8 200 

1995 prognos 400 5 500 I 100 7 000 
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Arbetsskadeförsäkringens utgifter har ökat kraftigt under 1980-talet. De 
senaste årens regeländringar kommer dock att reducera utgifterna för 
framför allt arbetsskadesjukpenning. 

Arbetsskadefondens medelsbehållning uppvisar sedan år 1987 ett 
underskott. Vid utgången av år 1992 var det ackumulerade underskottet 
drygt 26 000 miljoner kronor. Efter höjningen av arbetsskadeavgiften till 
1,38 % fr.o.m. den 1 januari 1993 och med beaktande av tillskottet från 
Delpensionsfonden (8 300 miljoner kronor under budgetåret 1992/93) kan 
underskottet vid 1993 års utgång beräknas till 21 900 miljoner kronor. 
Vid oförändrat avgiftsuttag kan underskottet i Arbetsskadefonden 
beräknas till 12 500 miljoner kronor år 1999. 

Vidtagna och planerade åtgärder 

Nya regler för sjukersättning 

Från och med den 1 april 1993 har en karensdag och ändrade kompensa
tionsnivåer införts i sjukförsäkringen. För att skydda hälsosvaga grupper 
med ofta återkommande sjukfall infördes ett allmänt högriskskydd så att 
antalet karensdagar när det gäller sjuklön respektive sjukpenning var för 
sig begränsas till tio under en tolvmånadersperiod. Det särskilda 
högriskskyddet för försäkrade med omfattande sjukfrånvaro på grund av 
en medicinskt väl dokumenterad sjukdom finns kvar sedan tidigare. 

Vid samma tidpunkt infördes en särskild återinsjuknanderegel med 
innebörd att en ny sjukperiod som börjar inom fem dagar sedan en 
tidigare sjukperiod upphört skall betraktas som en fortsättning på den 
tidigare sjukperioden. 

Från och med den 1 juli 1993 är kompensationsnivån efter ett års 
sjukskrivning 70 % . Den som genomgår medicinsk behandling eller 
medicinsk rehabilitering kan ansöka om att få sjukpenning med 80 % i 
stället för 70 % . Riksförsäkringsverket har fått i uppdrag att noga följa 
upp och snarast utvärdera denna regelförändring. 

I nedanstående diagram ges en översiktlig beskrivning av nuvarande 
regler inom sjukpenningförsäkringen. 
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Även om sjukfrånvaron minskat under senare år finns det anledning att 
i vissa avseenden se över nuvarande regkr inom sjukpenningförsäk
ringen, inte minst mot bakgrund av den oroväckande utvecklingen inom 
förtidspensioneringen. De sjukskrivningsperioder som fö!'egår ett beslut 
om förtidspension är viktiga i detta sammanhang. En lämplig åtgärd kan 
vara att förbättra det medicinska underlaget i samband med sjukskriv
ningar, bl.a. genom att i de fall det bedöms lämpligt inhämta en 
medbedömning av annan läkare. Det finns därvid anledning att närmare 
studera de regler om medbedömning som har införts i Norge år 1992. 

Riksdagen har i ett betänkande (bet. 1993/94:SflJ2, rskr. 1993/94: 11) 
tillkännagivit att regeringen skyndsamt bör kartlägga i vilken omfattning 
det förekommer fusk med förmåner och bidrag av social karaktär. De 
områden som därvid kan bli aktuella att kartlägga är sjukbidrag och 
förtidspension samt de långa sjukskrivningsperioder som ofta föregår 
sådana beslut. 

Rehabilitering 

Rehabiliteringspenningen har fr.o.m. den 1 april 1993 ä:idrats från 
100 % till 95 % av den sjukpenninggrunda.TJde inkomsten. 

Genom den allmänna socialförsäkringen bedriver RFV och försäkrings
kassorna ett aktivt arbete för att förebygga sjukdom och skada och ge 
sjuka och handikappade möjlighet att åter kunna arbeta. 

För budgetåret 1992/93 har regeringen som resultatkrav angivit att det 
s.k. ohälsotalet - beräknat som antalet dagar per individ med dagersätt
ning eller förtidspension/sjukbidrag på grund av ohälsa - skall sänkas 
med en dag. Utvecklingen av ohälsotalet under 1992 har dock inte 
motsvarat dessa förväntningar. Delvis beror detta på den mycket kraftiga 
ökningen av ohälsotalet bland försäkrade över 60 år. 

Det rådande arbetsmarknadsläget har försvårat rehabiliteringsarbetet och 
därmed återgången till arbetslivet. Det finns även uppgifter som tyder på 
att insatserna från RFV, försäkringskassorna och arbetsgivarna inte varit 
tillräckliga och därmed inte gett den effekt som avsågs med rehabilite
ringsreformen från den 1 januari 1992. 

Även samarbetet mellan de medverkande i rehabiliteringsarbetet har 
påverkats negativt av lågkonjunkturen. 

RFV arbetar under hösten 1993 med ett brett upplagt åtgärdsprogram 
för att effektivisera och förbättra rehabiliteringsinsatserna. Åtgärderna 
kommer att avse insatser inom försäkringskassorna men också insatser 
inriktade på övriga medverkande i rehabiliteringsarbetet och samverkan 
med dessa. En redovisning av åtgärdsprogrammet kommer att lämnas i 
verkets fördjupade anslagsframställning våren 1994. 

Enligt regeringens bedömning är det viktigt att insatserna för rehabilite
ringsarbetet fortsätter och att de ansvariga utvecklar och förbättrar 
rehabiliteringsarbetet. Det är därvid viktigt att ta tillvara de erfarenheter 
som finns inom rehabiliteringsområdet och på olika sätt verka för att 
dessa erfarenheter omsätts i det praktiska utvecklingsarbetet. 
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För att främja rehabiliteringsinsatser har försäkringskassorna möjlighet 
att köpa yrkesinriktade rehabiliteringstjänster. RFV beräknar kostnaderna 
för åren 1993 och 1994 till 650 respektive 700 miljoner kronor. 

Vidare finns medel avsatta till anpassning av sjukvårdshuvudmännens 
resurser och verksamhet för medicinska rehabiliterings- och behand
lingsinsatser. En uppföljningsrapport som tagits fram av Landstingsför
bundet och RFV visar att väsentliga förbättringar i tillgänglighet och 
rehabiliterings- och behandlingskapacitet snabbt har uppnåtts med stöd av 
dessa medel. Det framhålls också att många av l 991 års projekt uppnått 
eller överträffat målsättningen med denna särskilda ersättning, nämligen 
att minska utbetalningarna från socialförsäkringen med ett belopp som 
minst motsvarande storleken på den särskilda ersättningen till sjukvårds
huvudmannen. Avslutningsvis framhålls att denna särskilda ersättning på 
sikt torde kunna ge större effekter beroende på att viktiga "investeringar" 
redan är gjorda t.ex. i form av olika inlärningskostnader och upparbetade 
kontaktvägar. 

Lokala försök med finansiell samordning mellan socialförsäkring och 
hälso- och sjukvård 

Den l januari 1993 startade med regeringens medgivande lokala försök 
med finansiell samordning mellan hälso- och sjukvård och socialförsäk
ring. Syftet med försöksverksamheten är att skapa incitament inom 
systemen för socialförsäkring respektive hälso- och sjukvård för att de 
gemensamma resurserna skall utnyttjas på bästa sätt så att medborgarna 
får bättre vård samtidigt som samhällets totala kostnader minskar. 

Försöksverksamheter får bedrivas under åren 1993-1995 inom fem 
lokala områden. 

Sjukvårdshuvudmannen ges, utöver ansvaret för hälso- och sjukvård, 
ett delansvar för utgifter för sjukpenning och rchabiliteringsersättning 
enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring (AFL) samt sjukpenning 
enligt lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring (LAF). Även medel 
som är avsedda för yrkesinriktade rehabiliteringstjänster kan ingå. 
Sjukvårdshuvudmannen och försäkringskassan får tillsammans möjlighet 
att använda dessa medel för sådana satsningar inom hälso- och sjukvår
den som bedöms leda till kortare sjukskrivningsperioder. 

I regeringens proposition 1991192:105 (bet. 199l/92:St1JI7, rskr. 
1991192:347) om lokal försöksverksamhet med finansiell samordning 
mellan socialförsäkring och hälso- och sjukvård aktualiseras bl.a. 
förutsättningar för en utvidgad samverkan, i vilken också kommunens 
socialtjänst skulle kunna ingå. 

Det pågår därför ett arbete inom Socialdepartementet att ta fram ett 
förslag till lag om lokal försöksverksanhet med finamiell samordning 
mellan de ovan nämnda tre ~amhällssektorcrna. Regeringen avser att 
våren 1994 överlämna e!1 preposition till tiksdagen. 
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Åtgärder för att höja den genomsnittliga pensionsåldern 

I kompletteringspropositionen år 1993 (prop. 1992/93:150, bet. 
1992/93:FiU30, rskr. 1992/93:447) aviserade regeringen i samband med 
saneringsprogrammet för den offentliga sektorns finanser att den 
genomsnittliga pensionsåldern bör höjas med ett år. Riksdagen har också 
uttalat att åtgärder för att höja den genomsnittliga pensionsåldern bör 
vidtas (bet. 1992/93:SflJ15, rskr. 1992/93:417). Åtgärder som på kort 
sikt hejdar ökningen av antalet nybeviljade förtidspensioner och på längre 
sikt minskar antalet förtidspensionärer kommer också att leda till att den 
genomsnittliga pensionsåldern stiger. 

Det är nödvändigt att den nuvarande trenden inom förtidspensioneringen 
bryts både av kostnadsskäl och för att inte permanent utestänga männi
skor från arbetsmarknaden. Därmed skulle stora samhällsekonomiska 
vinster uppnås samtidigt som förtidspensioneringens uppgift att ge 
ekonomiskt skydd vid en allvarlig och varaktig nedsättning av arbetsför
mågan renodlas. Den nuvarande utvecklingen kan undergräva förtids
pensionssystemets legitimitet, vilket bl.a. har kommit till uttryck i den 
debatt om fusk inom förtidspensioneringen som förts under hösten 1993. 

Regeringen avser med hänsyn till detta att återkomma till riksdagen 
med förslag för att bromsa utvecklingen inom förtidspensioneringen. 
Åtgärderna kommer inte enbart att inriktas på förtidspensioneringen 
eftersom förtidspension är slutresultatet i en lång händelsekedja. Åtgärder 
bör också vidtas för att förbättra det medicinska underlaget i rehabilite
ringsarbetet bl.a. genom att i ökad omfattning inhämta bedömningar från 
fler än en läkare. Även förändringar vad gäller krav på en medicinsk 
orsak till nedsättningen av arbetsförmågan samt ett bättre system för en 
mer aktiv uppföljning av beviljad ersättning vid nedsatt arbetsförmåga 
bör prövas. Ert beredningsarbete med denna inriktning har inletts inom 
regeringskansliet. 

Förändrade regler för SGI 

Regeringen har i prop. 1993/94:59 Vissa sjukförsäkringsfrågor bl.a. 
föreslagit att sjukpenning skall beräknas på en sjukpenninggrundande 
inkomst (SGI) i vilken värdet av skattepliktiga anställningsförmåner i 
vissa fall inte skall medräknas. Vidare föreslås att skyldigheten att 
anmäla ändrade inkomstförhållanden knyts till ett ersättningsärende. 

I propositionen pekar regeringen på det komplicerade regelsys:em som 
SGI innebär och föreslår därför att vissa frågor bereds ytterligare för att 
tas upp i ett senare sammanhang. 

Nya regler för närståendepenning 

Regeringen anser att såväl humanitära som ekonomiska hänsyn talar för 
en utökning av möjligheten för närstående att bistå en allvarlig sjuk. 
Regeringen föreslår därför att antalet dagar med närståendepenning ökas 
från 30 dagar till 60 dagar per allvarligt sjuk anhörig, från och med den 
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1 juli 1994. Mot bakgrund av att det enbart är ett fåtal som tar del av 
denna förmån beräknas kostnaderna för reformen till ca 4-5 miljoner 
kronor. När lagen (1988: 1465) om ersättni;:ig och lec.!ighet för närstående
vård infördes beräknades den årliga kostnaden till 30 miljoner kronor. 

Arbetsskadeförsäkringen 

Arbetsskadeförsäkringen omfattar anställda, uppdragstagare och 
egenföretagare och ger ersättning för inkomstbortfall till den som ådrar 
sig en skada i sitt arbete. 

Lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring (LAF) omfattar skador 
enligt ett generellt arbetsskadebegrepp. Som arbetsskada anses skada till 
följd av olycksfall eller annan skadlig inverkan i arbetet. Även olycksfall 
vid färd till eller från arbetsstället räknas som olycksfall i arbetet, om 
färden föranleds av och står i nära samband med arbetet. För skada som 
framkallats av smitta gäller särskilda regler. Om en försäkrad varit utsatt 
för olycksfall eller annan skadlig inverkan i arbetet gällde före den 
1 januari 1993 att skada som han ådragit sig skulle anses vara orsakad av 
den skadliga inverkan om inte bety fä_gt starkare skäl talade rr.nt det. 

Sedan den 1 januari 1993 gäller beträffande annan skadlig inverkan i 
arbetet än olycksfall att kravet på skadlighet hos en arbetsmiljöfaktor som 
förutsättning för rätt till ersättning enligt LAF höjts från sannolikhet till 
hög grad av sannolikhet. Samtidigt har kravet på crsakssamband mellan 
skadlig inverkan i arbetet och den försäkrades skada skärpts så att 
samband skall anses föreligga om övervägande skäl talar för det. För 
skador som inträffat före den 1 januari 1993 och som anmälts till 
försäkringskassan senast den 30 juni 1993 tillämpas dock alltjämt äldre 
lag (prop. 1992/93:30, bet. 1992/93:SflJ8, rskr. 1992/93:142). 

Arbetsskadeförsäkringen var tidigare samordnad med den allmänna 
sjukförsäkringen på så sätt att ersättning utgavs från sjukförsäkringen 
under de första 180 dagarna (90 dagar före den 1 januari 1992) efter det 
att skadan visade sig, den s.k. samordningstiden. Från arbetsskadeförsäk
ringen utgavs efter samordningstidens slut ersättning för sjukvårdskost
nader inkl. resor och a::J.dra till skadan hänförliga kostnader liksom 
arbetsskadesjukpenning. 

Sedan den 1 juli 1993 gäller att rätten till arbetsskadesjukpenning har 
slopats för den som är sjukförsäkrad enligt lagen (1962:381) om allmän 
försäkring. Vidare utges från samma tidpunkt inte längre ersättning från 
arbetsskadeförsäkringen för andra kostnader än för sjukvård utom riket, 
tandvård och särskilda hjälpmedel (prop. 1992/93: 178, bet. 1992/93:SfU17, 
rskr.1992/93:335). 

För den som ådragit sig en arbetsskada föreligger således numera i 
regel endast rätt till arbetsskadelivränta, dvs. ersättning vid bestående 
nedsättning av arbetsförmågan. Sådan livränta kan också utges till 
efterlevande. 

Arbetsskadeförsäkringen tar sikte på den faktiska nedsättningen i den 
försäkrades förmåga att skaffa sig inkomst genom ft.'rvärvsarbete. 
Ersättning för arbetsskada i form av livr~nta skall i princip utgöra 
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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 inkomstak 
som gäller för ATP, dvs. 7,5 gånger basbeloppet, vilket för år 1994 
motsvarar 264 000 kronor. 

Genom att reglerna om sjukersättning i sjuklönelagen respektive i den 
allmänna försäkringen tillämpas även vid arbetsskada kommer be
stämmelserna om karensdag att gälla den som är sjukskriven till följd av 
en arbetsskada. Detta har påtalats för Internationella arbetsorganisationen 
(ILO), som bedömt att detta förhållande inte är förenligt med ILO:s 
konvention nr 121 om förmåner vid yrkesskada. Sverige har rekommen
derats att ändra lagstiftningen i fråga och senast den 15 oktober 1994 
redovisa vidtagna eller planerade åtgärder. 

Som framgår av det följande (under anslaget F 2.) föreslår regeringen 
att arbetsskadeavgiftens bidrag till arbetsskadeförsäkringens förvaltnings
kostnader skall ändras. Förslaget innebär att bestämmelsen om en viss 
förvaltningskostnadsandcl slopas och att regeringen för varje år skall 
besluta om belopp som motsvarar de faktiska förvaltningskostnadema. 

En ny modell för sjuk- och arbetsskadeförsäkringarna 

Regeringen har den 15 april 1993 beslutat om direktiv (Dir. 1993:44) till 
en beredning med uppdrag att lämna förslag till en ny ordning för 
lagfästa ersättningar vid sjukdom och arbetsskada innebärande bl.a. att 
sjuk- och arbetsskadeförsäkringarna flyttas ut ur statsbudgeten. Enligt 
direktiven skall en sådan ny försäkringsordning vara generell med en 
ersättning som skall ligga på en nivå som ger en rimlig ekonomisk 
kompensation. Beredningen skall bl.a. överväga om det är ändamålsenligt 
med skilda försäkringar vid sjukdom och arbetsskada eller om de kan 
integreras. Beredningens arbete skall vara avslutat vid utgången av 
december 1994. 

Sjuk"vårdsförmåner, inkl. ersättningar till sju/..."vårdshuvudmännen 

För att motverka kostnadsökningama för sjukförsäkringen har dels av
giftsnivåema på de olika förmånsområdena anpassats till den allmänna 
kostnadsutvecklingen i samhället, dels ändringar i förmånsreglema 
vidtagits. Bland annat har betydande avgiftshöjningar och regelföränd
ringar skett inom områdena läkemedel och tandvård. De åtgärder som 
vidtagits för att motverka den otillfredsställande utgiftsutvecklingen för 
flertalet sjukvårdsförmåner synes ha haft avsedd effekt med undantag för 
dem som avsett läkemedelsförmånen. 

Vidare eftersträvas ett effektivare utnyttjande av tillgängliga ekonomiska 
resurser. Inom flera områden har därför bedrivits ett förändrings- och 
utvecklingsarbete. Samtliga s.k. vårdgivartaxor har varit eller är föremål 
för översyn och utredning. Utredningsförslag avseende läkarvårds- och 
tandvårdstaxoma har remissbehandlats och propositioner baserade på 
dessa förslag har förelagts riksdagen. RFV företar för närvarande en 
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översyn av den s.k. behandlingstaxan för sjukgymnasterna med syfte att 
harmonisera konstruktionen av denna med den nya Iäkarvårdstaxan. De 
nya läkarvårds- och behandlingstaxorna avses träda i kraft den 1 juli 
1994. 

En annan åtgärd av stor betydelse för utgiftsutvecklingen är de 
beslutade ändringarna i statsbidragssystemet för landstingen i syfte att 
skapa nettoströmmar mellan staten och sjukvårdshuvudmännen varvid 
bl.a. den s.k. skatteutjämningsavgiften successivt skall slopas. Dessa 
ändringar påverkar kraftigt det fr.o.m. år 1985 gällande systemet för 
ersättningar från sjukförsäkringen till sjukvårdshuvudmännen. För år 
1994 har en utgi ftsram på ca 2 700 miljoner kronor fastställts för detta 
ändamål. Som en konsekvens av ändringarna i bidragssystemet har 
regeringen i prop. 1993/94:75 förelagt riksdagen förslag om att det 
finansiella ansvaret för ersättningarna till de privatpraktiserande läkarna 
och sjukgymnasterna skall föras över till sjukvårdshuvudmännen fr.o.m. 
år 1994. Riksdagen har nyligen beslutat i enlighet med vad socialutskottet 
föreslagit (1993/94:SoU14, rskr. 1993/94:118). 

I nämnda proposition lämnas också en redovisning över hur nämnda 
utgiftsram efter överläggningar mellan företrädare för staten och 
sjukvårdshuvudmännen fördelas på olika insatser under år 1994. Enligt 
den överenskommelse som träffats mellan parterna kommer bl.a. den 
tidigare övervägande delen av denna ersättning, vilken utgjorts av en 
allmän sjukvårdsersättning, att ha reducerats till 700 miljoner kronor. 

Patientavgifter i öppen och och sluten vård 

Den I januari 199 l avskaffades systemet med statligt reglerade patientav
gifter inom den öppna offentliga och den till försäkringssystcmet anslutna 
öppna privata hälso- och sjukvården. Det huYudsakliga motivet för denna 
åtgärd var att möjliggöra för sjukvårdshuvudmännen att lokalt bättre 
kunna anpassa avgiftssystemen till de hälso- och sjukvårdspolitiska 
målen. 

Många sjukvårdshuvudmän har utnyttjat denna möjlighet till en mer 
aktiv avgiftspolitik för arr effektivisera resursanvändningen genom en 
bättre styrning av t.ex. vårdkonsumtionen. Detta har främst tagit sig 
uttryck i att avgifterna differentierats mellan olika typer av mottagningar. 
Under i första hand år 1991 ledde denna förändring också till att flertalet 
sjukvårdshuvudmän höjde sina avgiftsnivåer avsevärt. 

Avgiften för ett läkarvårdsbesök inom primärvården och vid sjukhusan
sluten öppen vård (länssjukvård) var under år 1993 i alhruinhet 100 kronor 
respektive 125-150 kronor. För annan sjukvårdande behandling än 
läkarvård var besöksavgiften i regel 60-80 kronor. 

Landstingsförbundet har i sin nyligen publicerade skrift Från sjukrona 
till avreglering bl.a. beskrivit hur patientavgifterna i den öppna hälso
och sjukvården har utvecklats under det senaste kvartsseklet. Det 
framhålls att hittillsvarande erfarenheter i landstingen av avgiftsdifferenti
ering inte är entydiga. Styrningseffekterna har inte varit lika uttalade 
överallt. Det finns exempel på att avgiftsstyrning varit verkningslös eller 
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lett till ett motsatt resultat än det avsedda. Som exempel härpå redovisas 
att trots förhöjd avgiftsnivå i länssjukvården har inträffat att besöksfre
kvensen ökat där samtidigt som den minskat i primärvården. Vidare 
konstateras i skriften att allmänhetens ·efrerfrågebeteende av sjuk
vårdstjänster inte tycks vara lätt att påverka. Höjda avgifrer kan ge 
tillfälliga effekter men sedan återgår efterfrågan till det gamla mönstret. 
Närheten och tillgängligheren till vård har stor betydelse oavsett 
skillnader i patientavgifterna. 

Vid sluten vård av ålders- och förtidspensionärer med hel pension 
innebär den nuvarande ordningen att avgift tas ut genom försäkringskas
sans och Riksförsäkringsverkets försorg genom avdrag på utgående 
pensionsbelopp. Under år 1993 uppgick avgiften per dag räknar till en 
tredjedel av utgående pensioner från den allmänna försäkringen före 
skatt, dock högst 75 kronor. Individuell nedsättning av avgiften kan ske 
i särskilda fall med hänsyn till pensionärens ekonomiska förhållanden och 
behov av medel för all betala egen bostad eller för särskilda rehabilite
ringsinsatser. 

För försäkrade som uppbär sjuklön, sjukpenning, föräldrapenning, 
rehabiliteringpenning eller smittbärarersättning gäller fr.o.m. den 
I januari 1992 att debitering och uppbörd av sjukhusvårdsavgift handhas 
av sjukvårdshuvudmännen. Varje sjukvård:;huvudman beslurar om regler 
för nedsättning av avgiftens storlek. Den högsta 2.vgift som fick tas ut 
under år 1993 var 80 kronor per vårddag. 

Denna administrativa förändring medförde under år 1992 att det på 
flera håll i landet uppstod skillnader vid uttag av avgifter mellan 
pensionärer och övriga försäkrade medjämförbara inkomster. En möjlig 
väg för att eliminera dessa skillnader vore att företa en motsvarande 
överföring av adminisrrationen av sjukhusvårdsavgifterna för ålders- och 
förtidspensionärer till sjukvårdshuvudmännen. Frågan behandlades också 
vid överläggningarna mellan staten och företrädare för sjukvårdshuvud
männen om ersärtningar från sjukförsäkringen rill sjukvårdshuvudmännen 
för år 1993. 

Parterna konstaterade emellertid att det förväntade genomförandet av 
Ädclavgiftsutredningens förslag innebar stora ändringar beträffande 
pensionärernas avgifter och kostnader för sjukvård och särskilt boende. 
Mot den bakgrunden bedömdes det inte va:::! lämpligt atr u:i.der är 1993 
fullfölja systemförändringen. 

Parterna fann dock att det snarast krävdes vissa åtgärder för att 
minimera skillnaderna i avgiftsuttag mella.!1 de båda avgiftssystemen. De 
enades därför om att sjukvårdshuvudmännens avgiftsuttag i princip skulle 
anpassas till vad som gäller för pensionärer. En sådan harmonisering av 
avgiftssystemen förutsatte även vissa ändringar i de lagfästa avgifts
reglerna för pensionärer. Dessa ändringar genomfördes den 1 januari 
1993 efter beslut av riksdagen. 

Frågan om ett överförande av administrationen av ålders- och förtids
pensionärernas avgifter vid sluten vård behandlades på nytt i över
läggningarna under hösten 1993 mellan parterna om ersättningar till 
sjukvårdshuvudmännen för år 1994. Parterna gj.Jrde därvid den be-
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dömningen alt frågan behöver utredas och över•1itgas ytterligare, bl.a. 
vad gäller möjligheterna att utforma ett för lands:ingen bättre anpassat 
avgiftssystem än det r.uvarande för berörda pensionärsgrupper. 

Läkemedel och högkostnadssli.ydd 

Läkemedelsförmånen omfattar prisnedsatta och vissa kostnadsfria 
läkemedel, kostnadsfria förbrukningsartiklar vid vissa sjukdomar samt 
prisnedsatta läkemedel vid vissa sjukdomar för barn under 16 år. 

Sedan den l juli 1992 gäller att patienten vid köp av prisnedsatta 
läkemedel betalar den faktiska kostnaden, dock högst 120 kronor med 
tillägg för 10 kronor för varje ytterligare inköpt förskrivet läkemedel vid 
samma inköpstillfälle. Den I januari 1993 infördes dessutom särbestärn
melser för de läkemedel som har en likvärdig motsvarighet i form av ett 
eller flera s.k. generiska läkemedel på den svenska marknaden. För dessa 
läkemedel bestäms ett särskilt pris som ligger till grund för prisnedsätt
ningen med utgångspunkt i priset för det billigaste syr.onympreparatet. 

Till läkemedelsförmånen räknas också det högkostnadsskydd som finns 
för personer med stort behov av sjukvård ech läkemedel. Det 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 fr.o.m. den I januari 1993 l 600 kronor. Sjukvårdshuvud
männen har rätt att besluta om en lägre nivå på högkostnadsskyddet än 
den av riksdagen beslutade. Under år 1993 tillämpade dock samtliga 
huvudmän detta belopp. 

Av tidigare redovisning framgår orsakerna till den fortsatta kostnadsök
ningen för läkemedelsförmåner. Även om delar av utgiftsökningen under 
år 1993 kan vara motiverade har regeringen gjort den bedömningen att 
ytterligare åtgärder krävs för att motverka utgiftsutvecklingen på 
läkemedelsområdet samtidigt som det är angeläget att under de komman
de åren på olika sätt sträva mot en ännu mer rationell användning av 
läkemedel än vad vi har i dag. 

Mot den bakgrunden anser regeringen att det är angeläget att fr.o.m. 
den 1 januari 1995 ytterligare något öka patientens egenandel vid 
läkemedels inköp. 

Vidare har regeringen för avsikt att under år 1994 företa en översyn 
och reformering av högkostnadsskyddet som skall vara genomförd till 
den 1 januari 1995. Det innebär att en proposition härom bör föreläggas 
riksdagen under våren 1994. 

Den I juli 1993 sänkte Apoteksbolaget AB sina marginaler på försälj
ningen av receptbelagda läkemedel med ca två procentenheter och fr.o.m. 
den l januari 1994 sker en sänkning av dessa med ytterligare två 
procentenheter. Denna åtgärd, som leder till minskade intäkter för 
Apoteksbolaget, innebär att såväl sjukf5rsäkring som konsumenter får 
minskade kostnader för läkemedel. För konsumenternas vidkommande 
mildrar åtgärden i viss mån effekterna av den föreslagna höjningen av 
egenavgifterna för läkemedel. 
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Dessa åtgärder skall tillsammans minska sjukförsäkringens utgifter med 
sammanlagt ca 785 miljoner kronor per år och med 520 miljoner kronor 
för budgetåret 1994/95. 

Den 1 januari 1994 träder husläkarreformen i kraft. Detta förväntas 
bl.a. leda till att nivån på patientavgiften för besök hos privatpraktiseran
de och offentligt anställda specialistläkare i allmänhet blir högre än hos 
husläkare. De som inriktar sina läkarbesök på förstnämnda specialister 
skulle till följd härav snabbare kunna uppnå egenkostnadstaket i 
högkostnadsskyddet och erhålla frikort. En ändring behöver därför 
företas i lagen (1981:49) om begränsning av läkemedelskostnader, m.m. 
för att i största möjliga utsträckning motverka detta. Då frågan behöver 
beredas ytterligare avser vi att återbmma med förslag i samband med 
de övriga överväganden rörande högkostnadsskyddet som regeringen 
avser att förelägga riksdagen under våren 1994. 

Det av Merkostnadskommitten (S 1990:4) i slutet av år 1992 avlämnade 
betänkandet Merkostnader vid sjukdom och handikapp (SOU 1992: 129) 
behandlar bl.a. systemet med läkemedelsförmåner. Utredningen pekar på 
olika alternativa lösningar i fråga om förmånerna med kostnadsfria 
läkemedel och förbrukningsartiklar. Betänkandet har remissbehandlats 
och ärendet bereds för närvarande inom Socialdepartementet med 
inriktning på att en proposition senare skall kunna föreläggas riksdagen. 

Tandvård 

I sjukförsäkringen ingår även ersättning för tandvård, den s.k. tandvårds
försäkringen. Den omfattar alla försäkrade fr.o.m. 20 års ålder. Barn och 
ungdomar under 20 års ålder har rätt t:U avgiftsfri tandvård genom 
landstingens försorg. De vuxnas kostnader för tandvård ersätts sedan den 
1 juli 1992 med 30 % upp till 3 000 kr, med 50 % mellan 3 000 och 
7 000 kr samt med 75 % för kostnader däröver. Dessutom ersätts hälften 
av kostnaderna för ädla metaller som ingår i tandtekniskt arbete. 

I föregående års budgetproposition redovisades att det inom Socialde
partementet hösten 1992 hade påbörjats en översyn av ersättningssystemet 
för vuxentandvård i syfte att bl.a. minska det allmännas kostnader och 
uppnå ett bättre resursutnyttjande. Översynsarbetet avslutades under 
sommaren 1993 med två rapporter, en huvudrapport Premietandvård -
en effektivare tandvårdsförsäkring (Ds 1993: 18) och en kompletterande 
rapport Premietandvård del 2 - Specialisttandvård, Särskilda patient
grupper, Uppföljning och utvärdering, Högkostnadsskydd. Huvud
rapporten har remissbehandla~s och den kompletterande rapporten har 
utsänts till närmast berörda myndigheter och organisationer för ev. 
synpunkter. 

Ärendet har därefter beretts inom regeringskansliet och en proposi
tionen om ändrat ersättningssystem för vu::cuta11dvf:rJ ko111m.er inom kort 
att föreläggas riksdagen. I propositionen läggs fram 1 iktlinjrr för ett nytt 
ersättningssystem för vuxentandvård. I propositi01~cn föreslås att 
ersättningen för tandvård skall kunna lämnas enligt två parallel!a 
ersättningssystem, dels ett system med s.k. premietandvård, dels ett 

4 Riksdagen 1993194. I sam/. Nr 100 Bilaga 6 
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system med åtgärdsbaserad taxa. Gemensamt för de båda systemen finns 
ett särskilt högkostnadsskydd. Det nya ersättningssystemet kan träda i 
kraft tidigast den 1 juli 1994. 

Det nya ersättningssystemet, som enligt förslaget avses träda i kraft 
tidigast den 1 juli 1994, skall utformas så att försäkringsutgifterna för 
budgetåret 1994/95 kan reduceras med 600 miljoner kr i förhållande till 
innevarande budgetår. 

I fjolårets budgetproposition lämnades en närmare redovisning av de 
försöks verksamheter med alternativa ersättningssystem som bedrivs inom 
folktandvården i Kristianstads och Göteborgs och Bohus läns landsting 
samt i Göteborgs kommun. I enlighet med riksdagens godkännande av 
riktlinjerna för försöksverksamheten har regeringen i särskild förordning 
om dessa försöksverksamheter angivit att dessa skall få pågå under en tid 
av längst tre år räknat från och med den 1 oktober 1991, dvs. till 
utgången av september 1994. Föreskriften om en treårig försöksperiod 
innebär bl.a. att försöksklinikema i Göteborg och Tanumshede skulle 
behöva upphöra med att försäkra nya patienter efter den 1 oktober 1993, 
vilket innebär att antalet personer som omfattas av hela försöksperioden 
skulle bli alltför begränsat. De hittillsvarande erfarenheterna och 
resultaten från den kontinuerliga utvärderingen av försöksverksamheterna 
har varit positiva för både patienter och vårdgivare. Vi har därför ansett 
att projekten måste ges bästa möjliga förutsättningar för en tillförlitlig 
utvärdering och har därför föreslagit riksdagen att försöksperioden 
utsträcks längst till utgången av år 1995 (prop. 1993/94:75). Riksdagen 
har beslutat i enlighet med regeringens förslag (bet. 1993/94:SoUl4, 
rskr. 1993/94: 118). 

Försäkring vid ålderdom m.m. 

Målen för det ekonomiska stödet 

Målen för de olika förmåner som ingår i systemet för ålderspensionering 
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 handikappat 

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 förvärvsarbete. För flertalet 
pensionärer består pensionen dels av folkpension som utges i princip med 
samma belopp för alla, dels ATP som beror på pensionärens föregående 
förvärvsinkomster upp till taket på 7,5 basbelopp. Försäkringen omfatlar 
vidare ett antal tilläggsförmåner (pensionstillskott, kommunalt bostads-
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tillägg, hustrutillägg och barntillägg) för försäkrade med låga pensioner 
samt det särskilda pensionstillägget för föräldrar som vårdat sjukt eller 
handikappat barn. Tillsammans med folkpensionen utgör tilläggsför
månerna en garanterad grundnivå inom det allmänna pensionssystemet. 

Pensionssystemet har stor betydelse för andra funktioner i samhällseko
nomin såsom sparande, kapitalbildning och arbetskraftsutbud. Därmed 
påverkar de inte bara de offentliga finanserna utan även den ekonomiska 
tillväxten och på så sätt välfärden både för nuvarande och framtida 
generationer. 

Utveckling i nuvarande system 

Ålderspension 

Folkpensionen utges för ogift pensionär med ett belopp som motsvarar 
96 % av det vid årets ingång gällande basbeloppet minskat med 2 3. 

För full ATP krävs 30 år med pensionsgrundande inkomst. Inkomster 
mellan 1 och 7 ,5 basbelopp är pensionsgrundande. ATP ger en ålders
pension med 60 % av den årliga inkomsten beräknad som ett genomsnitt 
av de 15 bästa intjänandeåren. Den som har låg eller ingen ATP har 
förutom folkpension rätt till pensionstillskott. Pensionstillskottet avräknas 
mot utbetald ATP. 

En försäkrad kan göra förtida uttag av sin ålderspension fr.o.m. den 
månad denne fyller 60 år eller uppskjuta uttaget till dess denne fyller 70 
år. Vid förtida uttag minskas pensionen med 0,5 % för varje månad före 
65-årsmånaden som pensionen tas ut och vid uppskjutet uttag ökas den 
på samma sätt med 0,7 % per månad. Såväl ökningen som minskningen 
blir livsvarig för pensionären. 

Antalet ålderspensionärer har, med anledning av den ökande livsläng
den, stigit något under senare år. Därav följer att även utgifterna stiger. 
Främst är det ATP-utgifterna som stiger i och med att en allt större andel 
av ålderspensionärerna tjänat in rätt till ATP. Eftersom pensionstillskottet 
betalas ut till den som har låg eller ingen ATP har de ökade ATP
utgifterna medfört att antalet utbetalda pensionstillskott minskar. 

Kostnaderna för ATP beräknas under år 1993 till 102 miljarder kronor 
medan inbetalda ATP-avgifter under år 1993 beräknas till 82 miljarder 
kronor. Det beräknade underskottet på 20 miljarder kronor finansieras 
med avkastning från AP-fonden. Skillnaden mellan avgifter och utgifter 
beräknas med anledning av bl.a. låg tillväxt och ökande medelbelopp för 
nytillkommande ATP-pensionärer fortsätta öka under de närmaste åren. 
Några år in på 2000-talet kommer den demografiska utvecklingen att öka 
utgifterna väsentligt. För att klara ATP-utgifterna på sikt behöver därför 
finansieringen av ATP-systemet förstärkas. Förutsatt en real tillväxt på 
2,5 %, en inflation på 3,5 3 samt om ATP-avgifterna inte skulle höjas, 
uppskattas utgifterna för ATP komma att överstiga summan av av
giftsintäkter och fondavkastning någon gång efter år 2005, varefter det 
skulle bli nödvändigt att ta fondtillgångarna i anspråk för löpande 
pensionsutbetalningar. 
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De/pension 

Förvärvsarbetande i åldern 60-64 år har möjlighet att minska sin 
arbetsinsats genom att övergå till deltidsarbete i kombination med 
delpension. 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 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 
timmar i veckan och efter minskningen uppgå till minst 17 timmar i 
veckan. Egna företagare måste minska sin arbetstid med i genomsnitt 
minst hälften och därefter arbeta i genomsnitt minst 17 timmar i veckan. 

Kompensationsnivån inom delpensionsförsäkringen är65 % av inkomst
bortfallet. Inkomsten beräknas med utgångspunkt i pensionspoängen för 
de sista fem åren före arbetstidsminskningen. Inkomsten beräknas 
därefter som ett genomsnitt av inkomsterna för de tre bästa åren. 

Delpensionsförsäkringen finansieras genom en socialavgift som sedan 
den 1 juli 1992 uppgår till 0,20 % av avgiftsunderlaget från arbetsgivare 
och egenföretagare. Avgiftsintäkterna förs till en särskild fond. Under 
första halvåret 1993 överfördes 8,3 miljarder av fondens behållning till 
arbetsskadefonden. Den 1 januari 1994 beräknas Delpensionsfonden 
uppgå till 5,8 miljarder kronor. 

Regeringen föreslog våren 1992 (prop. 1991192: 149, bet. 
1991/92:SfU8, rskr. 1991/92:232) att delpensionen skulle avskaffas. 
Förslaget avvisades dock av riksdagen. I föregående års budgetproposi
tion (prop. 1992/93:100 Bilaga 6, bet. 1992/93:SfU12, rskr. 
1992/93: 176) återkom regeringen med ett förslag om vissa inskränk
ningar i rätten till delpension. Även detta förslag avslogs av riksdagen. 

I december 1991 uppbar 36 900 personer delpension. Ett år senare 
uppbar 48 000 personer delpension och i december 1993 var motsvarande 
siffra 48 800. 

Kommunala bostadstillägg 

Kommunalt bostadstillägg (KBT) är en inkomstprövad förmån som kan 
lämnas till den som uppbär folkpension i form av ålderspension, 
förtidspension, änkepension, omställningspension, särskild efterlevande
pension eller hustrutillägg. 

Det kommunala bostadstillägget betalas ut enligt grunder som kommu
nen bestämmer. Tilläggen varierar därför storleksmässigt mellan 
kommunerna. KBT måste dock minst lämnas med de belopp som 
uppfyller kriterierna för statsbidrag. Ink0mstjlrövningen är där~mot lika 
för hela landet. 

Enligt förordningen (1979:830) om statsbidrag till KBT måste en 
kommun fr.o.m. den 1 mars 1993 1:-etala KBT med minst 85 % av 
bostadskostnaden mellan 150 kronor och 3 000 kronor per månad. 
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Statsbidrag lämnas med 70 % av kostnaderna inom detta intervall men 
inte för KBT som täcker mer än 95 % av bostadskostnaden. 

Särskilt kommunalt bostadstillägg (SKBT) betalas till de pensionärer 
som på grund av låga inkomster och höga bostadskos!nader inte når upp 
till Socialstyrelsens norm för socialbidrag. 

Förändringarna den 1 mars 1993 har medfört att det maximala KBT 
som kan betalas ut har höjts betydligt i de flesta kommuner, vilket 
innebär att de totala KBT-kostnaderna har ökat. Statsbidragen till KBT 
har ökat i ännu större utsträckning, vilket dock beror på att statsbidrag 
sedan den 1 mars 1993 betalas ut med 70 3 av kostnaderna inom 
statsbidragsgränserna medan statsbidraget före den 1 januari 1993 
utgjorde 25 % av kostnaderna. Under januari och februari år 1993 
ersattes 100 % av kostnaderna med statsbidrag. 

De höjda KBT-gränserna har också inneburit att fler pensionärer har 
beviljats KBT. Tillströmningen av nya KBT-pensionärer har fortsatt 
under hela år 1993 och ökningen uppgår mot slutet av år 1993 till 3 000 
- 4 000 pensionärer per månad. Till en del förklaras ökningen med att 
avgiftssättningen för de särskilda boendeformerna fertindrades den I mars 
1993 och att drygt 20 000 pensionärer i dessa boendeformer hittills blivit 
berättigade till KBT. Under det närmaste halvåret väntas ytterligare ca 
10 000 pensionärer i särskilda boendeformer beviljas KBT. Utvecklingen 
av KBT-kostnaderna och antalet KBT-tagare framgår av nedanstående 
tabell. 

År Antal i Totalkostnad Därav stats-
de1:ember bidrag 

1988 567 800 5 330 000 1 202 700 

1989 551 400 5 545 700 1 203 600 

1990 548 200 6 163 600 I 368 400 

1991 558 700 7 702 300 I 613 900 

1992 549 000 8 137 100 I 590 100 

1993 591 600 ca 9 700 000 ca 6 630 000 

Den 1 januari 1994 höjs det maximala bostadstillägget i flertalet 
kommuner. Samtidigt förändras ersättningsreglerna för statsbidrag så att 
statsbidrag betalas för högst 90 % av bostadskostnaden mot tidigare 
95 % . Detta. i kombination med ett höjt basbelopp och därmed höjda 
inkomster, innebär att antalet KBT-tagare förväntas minska med ca 
20 000 i början av år 1994 för att därefter sakta öka. 

Med de förbättrade KBT-reglcrna minskar antalet pensionärer med 
särskilt kommunalt bostadstillägg (SKBT). 1 slutet av år 1993 hade 
20 000 pensionärer SKBT medan antalet SKBT-t::igare strax före KBT
förändringarna den I mars var 42 000. l'vkd de nya reglerna för KBT 
från den 1 januari 1994 kommer antalet SKBT-tagare minska ytterligare. 
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Kostnaderna för SKBT beräknas för år 1993 uppgå till ca 90 miljoner 
kronor. 

Vidtagna och planerade åtgärder 

Höjd allmän pensionsålder 

Som en del i överenskommelsen mellan regeringen och socialdemokrater
na den 20 september 1992 föreslog regeringen i prop. 1992/93: 155 att 
den allmänna pensionsåldern successivt skulle höjas till 66 år. Höjningen 
skulle ske med ett kvartal i taget med början den 1 januari 1994 och vara 
fullt genomförd den 1 januari 1997. Riksdagen avslog dock förslaget 
(bet. 1992/93:SfU15, rskr. 1992/93:417). Samtidigt uttalade riksdagen 
att en höjning av pensionsåldern var principiellt riktig men att den inte 
borde genomföras utan att situationen på arbetsmarknaden beaktades. 
Frågan om höjd pensionsålder har hänskjutits till Pensionsarbetsgruppen 
(S 1991: 14) för fortsatt beredning i samband med arbetsgruppens 
överväganden om flexibel pensionsålder (Dir. 1993: 108). 

Särskilt pensionstillägg till folkpension för Långvarig vård av sjukt eller 
handikappat barn 

Vid förtida uttag av ålderspension minskas även tilläggsförmånerna till 
pensionen livsvarigt. Detta gäller också tilläggsförmånen särskilt 
pensionstillägg oavsett om det förtida uttaget av ålderspension skett före 
den 1 januari 1991 då tillägget infördes. 

Regeringen har i prop. 1993/94:37 föreslagit att fr.o.m. den 1 januari 
1994 skall minskning av särskilt pensionstillägg endast göras i den mån 
sådana förmåner tagits ut före den månad under vilken föräldern fyller 
65 år. Ändringen skall tillämpas på pensionstillägg som avser tid efter 
ikraftträdandet. Riksdagen har biträtt förslaget (bet. 1993/94:SfU8, 
rskr. 1993/94:38). 

Folkpensionens storlek för gift pensionär då maken uppb~r pension 

Från och med den 1 januari 1992 kan halv förtidspension uppbäras 
samtidigt med halvt förtida uttag av ålderspension. Den 1 juni 1992 
infördes vidare möjlighet att göra förtida respektive uppskjutet uttag av 
en fjärdedels ålderspension och den 1 juli 1993 även av tre fjärdedels 
ålderspension, också detta i kombination med partiell förtidspension. 
Folkpensionen för den som är gift utgör 78,5 % av basbeloppet om 
maken har ålderspension eller hel förtidspension. Har maken tre 
fjärdedels, halv eller en fjärdedels förtidspension är folkpensionen 
respektive 82,9, 87,25 och 91,6 % av basbeloppet. I prop. 1993/94:37 
har regeringen föreslagit en anpassning av nivåerna fr.o.m. den 1 januari 
1994 för den som är gift och vars make uppbär partiell ålderspension i 
form av förtida uttag, antingen enbart eller i kombination med förtids-
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pension, till de nivåer som gäller för gift pcnsion'ir vars make uppbär 
enban förtidspension. Riksdagen h:rr biträtt föreslaget (tet. 1993.'94:St1J8, 
rskr. 1993/94:38). 

Förändringar i bostadsstödet till pensionärer 

Regeringen har för avsikt att i en proposition våren 1994 föreslå att de 
kommunala bostadstilläggen för pensionärer förstatligas från den 
1 januari 1995. 

För att övergången till ett statligt system inte skall innebära stora om
ställningar för många pensionärer fordras att de kommunala reglerna inte 
avviker för mycket från varandra. De förbättringar i de kommunala 
bostadstilläggen som trädde i kraft den 1 mars 1993 har medfört att 
KBT-reglerna nu är betydligt mer lika över landet. De förändringar som 
träder i kraft den 1 januari 1994 (prop. 1993/94:5, bet. 1993/94:SfU3, 
rskr. 1993/94:36) kommer att förstärka denna tendens ytterligare, vilket 
skapar förutsättningar för ett enhetligt system för det stora flertalet 
pensionärer den 1 januari 1995. 

Ålderspensionärernas ekonomiska standard 

Med anledning av bl.a. de senaste årens ekonomiska förändringar och 
hur dessa har påverkat pensionärernas ekonomi har regeringen uttalat att 
en bred kartläggning av ålderspensionärernas levnadsvillkor bör göras. 

En rapport (Ds 1993:93) De äldres ekonomiska standard år 1993 
publicerades i december 1993. Syftet med den undersökning som 
redovisas i denna rapport var att beskriva ålderspensionärernas ekono
miska situation år 1993 samt hur den har förändrats under senare år. 
Undersökningen visar bl.a. att ålderspensionärerna som grupp höjt sin 
ekonomiska standard under de senaste åren. Detta beror främst på att 
andelen pensionärer med ATP ökar. För enskilda pensionärer som har 
varit ålderspensionärer under de senaste åren har standardökningen i 
allmänhet varit mer begränsad. Undersökningen visar också att de 
pensionärer som har lägst allmän pension inte är liktydigt med att de 
också har lägst uppmätt ekonomisk standard. 

Pensionsarbetsgruppen 

Ett allmänt pensionssystem måste präglas av stabilitet och trovärdighet. 
Det nuvarande pensionssystemet har svagheter som på sikt kan hota dess 
uppgift att ge ekonomisk trygghet på ålderdomen eller vid varaktigt 
förlorad arbetsförmåga. Bristande följsamhet till den samhällsekonomiska 
utvecklingen gör systemet instabilt i finansieringshänseende. Detta kan 
illustreras av att kostnaderna för de allmänna pensionerna uttryckt som 
en andel av de socialavgiftsinkomster som finansierar dem under de tre 
senaste åren stigit från 24,5 % till 30 % . S:igandc genomsnittliga ATP
pensioner och den demografiska utvecklingen kommer på s!kt att utsätta 
systemet för kostnadsmässiga påfrestningar. 
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I det nuvarande pensionssystemet är det direkta sambandet mellan den 
enskildes avgifter och motsvarande förmåner svagt, något som bidrar till 
ett högt skattetryck. Genom att påverka det långsiktiga sparandet negativt 
hämmar systemet den långsiktiga tillväxt som är en förutsättning för 
trygga pensioner i framtiden. 

En genomgripande reformering av pensionssystemet är därför nödvän
dig. Regeringen tillsatte i december 1991 en parlamentarisk arbetsgrupp 
(S 1991:14) med uppdrag att utarbeta ett förslag till ett nytt system för 
den allmänna pensioneringen. Arbetsgruppen redovisade i augusti 1992 
i promemorian Ett reformerat pensionssystem - Bakgrund, principer och 
skiss (Ds 1992:89) en beskrivning av hur ett nytt pensionssystcm skuile 
kunna utformas. Enligt promemorian bör den allmänna pensioneringen 
i framtiden konstrueras så att pensionsförmånen baseras på den samlade 
livsinkomsten, dvs. summan av de pensiorsavgif!er som inbetalats under 
hela den yrkesverksamma tiden. Pensionssystemets följsamhet visavi den 
samhällsekonomiska utvecklingen skall förbättras. För att till försäkra dem 
som inte haft inkomster eller haft låga inkomster skall i det nya systemet 
finnas en garantipension som utges dels till förtidspensionärer, dels till 
dem som har rätt till ålderspension. Det skall finnas särskilda regler om 
pensionsrätt för vård av barn m.m. Promemorian tar sikte på morgonda
gens pensionärer och förutsätter en lång övergångperiod. 

Arbetsgruppen beräknas inom kort avlämna ett slutbetänkande. 

B 1. Bidrag till sjukpenning och rehabilitering 

1992/93 
1993/94 
1994/95 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

5 824 990 424 1 

5 353 000 000 1 

3 268 000 000 

1) Tidigare anslaget Bidrag till sjukförsäkringen 

Från anslaget utges statsbidrag till försäkringskassornas utgifter för 
sjukpenning och rehabilitering inklusive de utgifter som kan uppkomma 
med anledning av vissa bestämmelser i sjuklönesystemet (s.k. sjuklönega
ranti, särskilt högkostnadsskydd). Statsbidrag lämnas med 15 % medan 
resterande finansieras genom socialavgifter från arbetsgivare och 
egenföretagare samt fr.o.m. den I januari 1993 genom inkomster från 
den allmänna sjukförsäkringsavgiften. 

De grundläggande bestämmelserna finns i Jagen (1962:381) om allmän 
försäkring, lagen (1991:1047) om sjuklön, lagen (1981:691) om 
socialavgifter samt lagen (1992: 1745) om allmän sjukförsäkringsavgift. 

Riksförsäkringsverket 

Riksförsäkringsverket (RFV) hc.r i sin anslagsframställning redovisat 
anslagsbehovct för sjukpenning och rehtll>ilitering uppdelat på olika 
utgiftsslag. Verkets bedömning återfinns under de olika anslagsposter 
som anges under regeringens överväganden. 
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Regeringens överväganden 

Redovisningen av anslaget är uppdelat på två anslagsposter 
- sjukpenning, inklusive frivillig sjukpenning 
- rehabilitering 

Sjukpenning 

För sjukpenningförsäkringen gäller fr.o.m. den 1 april 1993 alt första 
dagen är karensdag oc!l att kompensationsgraden är 65 3 för de därpå 
följande två dagarna med sjukpenning i varje pt:riod och 80 3 för tid 
därefter t.o.m. den 365:e dagen. Fr.o.m. den 1 juli utgör ersättningen 
efter den 365 :e dagen 70 3. Den som genomgår medicinsk behandling 
eller medicinsk rehabilitering kan efter ansökan beviljas 80 % i stället för 
70 %. 

För arbetstagare som har rätt till sjuklön från sin arbetsgivare under de 
första fjorton dagarna av varje sjukdomsfall gäller fr.o.m. den 1 april 
1993 att första dagen är karensdag. Sjuklönen skall därefter vara 75 3 
för de därpå följande två dagarna med sjuklön och därefter 90 3 av 
inkomstbortfallet för de återstående dagarna av sjuklöneperioden. 

Antalet karensdagar är begränsat till högst tio under en tolvmånaderspe
riod. För den som insjuknar på nytt inom fem kalenderdagar räknas den 
nya sjukperioden som en fortsättning på den tidigare vad avser karens
dag, ersättningsnivåer och sjukperiodens eller sjuklöneperiodens längd. 

När det gäller såväl sjukpenning som sjuklön finns speciella regler om 
sjukersättningen för personer med en medicinskt väl dokumenterad 
sjukdom. 

Regeringen har i prop. 1992/93 :59 föreslagit att skattepliktiga förmåner 
som kvarstår under en sjukperiod inte skall ge rätt till sjukpenning samt 
att skyldigheten att anmäla ändrade inkomstförhållanden upphör. 
Ändringarna föreslås gälla fr.o.m. den l juli 1994. 

Regeringens beräkning av utgifterna under denna anslagspost grundas 
i huvudsak på RFV:s antaganden samt med beaktande av den förväntade 
löneutvecklingen. 

Med utgångspunkt i ovanstående beräknar regeringen bruttoutgifterna 
för sjukpenning till 18 545 miljoner kronor, vilket motsvarar ett 
anslagsbelopp på 2 782 miljoner kronor. 

Rehabilitering 

Rehabiliteringsersättning kan betalas ut under tid som försäkrad deltar i 
yrkesinriktad rehabiliteringsåtgärd. Rehabiliteringsersättning kan utges 
dels som rehabiliteringspenning, dels som särskilt bidrag. Fr.o.m. den 
I april 1993 ändrades kompensationsnivån för rehabiliteringspenningen 
från 100 3 till 95 3. 

Enligt statistik från RFV var kostnaden för rchabilitcringspenning 
1 058 miljoner kronor år 1992. För åren 1993-1995 beräknas kostnaden 
till 1 320, I 610 resp. 2 030 miljoner kronor. 
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Det särskilda bidraget skall täcka andra kostnader än inkomstförlust 
som uppstår i samband med rehabilitering. Under år 1993 resp. år 1994 
beräknas dessa kostnader uppgå till 100 resp. 110 miljoner kronor. För 
bidrag till arbetshjälpmedel beräknar RFV kostnaderna för år 1993 och 
1994 till 100 resp. 105 miljoner kronor. I dessa belopp bör inkluderas 
5 miljoner kronor för utveckling av avancerade arbetshjälpmedel. 

Kostnaderna för resor till och från arbetsplatsen i stället för sjukpenning 
uppgick till 9,6 miljoner kronor år 1992. För åren 1993-1995 beräknas 
kostnaderna till 12, 14 resp. 16 miljoner kronor. 

Inom ramen för överenskommelsen som träffats mellan staten och 
sjukvårdshuvudmännen för år 1994 avsattes 510 miljoner kronor från 
ersättningsbeloppet till sjukvårdshuvudmännens resurser och verksamhet 
för medicinska rehabiliterings- och behandlingsinsatser. 

Regeringen delar RFV:s bedömning att av de medel som anslås för 
bidrag till arbetshjälpmedel bör 5 miljoner kronor avsättas för utveckling 
av avancerade arbetshjälpmedel. Vidare bör 700 miljoner kronor avsättas 
till köp av yrkesinriktade rehabiliteringstjänster. 

Med dessa förutsättningar beräknar regeringen bruttoutgifterna för 
rehabilitering till 3 243 miljoner kronor, vilket motsvarar ett anslagsbe
lopp på 486 miljoner kronor. 

Anslagsberäk11i11g 

Med hänvisning till vad som anförts und~r de två anslagsposterna 
beräknar vi de totala utgifterna för sjukpenning och rehabilitering till 
21 788 miljoner kronor för nästa budgetår. Detta motsvarar ett bidrag på 
3 268 miljoner kronor. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Bidrag till sju!..penning och rehabilitering för budgetåret 1994/95 
anvisar ett förslagsanslag på 3 268 000 000 kronor. 

B 2. Bidrag till sjukvårdsförmåner m.m. 

1994/95 Nytt anslag (förslag) 2 046 000 000 1 

1) Tidigare del i anslaget Bidrag till sjukförsäkrin.';\Cll 

Från anslaget utges statsbidrag till försäkringskassornas utgifter för 
sjukvårdsförmåner m.m. Statsbidrag lämnas med 15 % medan resterande 
finansieras genom socialavgifter från arbetsgivare och egenföretagare 
samt fr.o.m. den I januari 1993 genom ir1komster från den allmänna 
sjukförsäkringsavgiften. 

Riksförsäkringsverket 

RFV har i sin anslagsframställning redovisat anslagsbehovet för 

Prop. 1993/94: 100 
Bil. 6 

58 



sjukförsäkringen uppdelat på olika utgiftsslag. Verkets bedömning 
återfinns under de olika anslagsposter som anges under regeringens 
överväganden. 

Regeringens överväganden 

Redovisningen av anslaget är uppdelat på tre anslagsposter 
- ersättningar till sjukvårdshuvudmännen m.m. 
- läkemedelsförmånen 
- tandvård 

Ersättningar till sjukvårdshuvudmännen m.m. 

Anslagsposten omfattar ersättningen till sjukvårdshuvudmännen för 
sjukresor, ersättning till Handikappinstitutet, ersättning för sjukhusvård 
enligt konventioner m. m., viss bakteriologisk provtagning samt vissa 
undersökningar enligt smittskyddslagen ( 1988: 14 72). Den särskilda 
ersättningen på 510 miljoner kronor år 1994 för rehabiliterings- och 
behandlingsinsatser redovisas under anslaget Bidrag till sjukpenning och 
rehabilitering. 

Fr.o.m. den I januari 1993 har betydande ändringar skett i statens 
bidragssystem för landstingen. Regeringen har hösten 1993 i prop. 
1993/94:75 Arvoden till privatpraktiserande läkare och sjukgymnaster 
samt vissa ersättningar till sjukvårdshuvudmännen m.m. ingående 
redovisat vad detta medfört i fråga om systemet med ersättningar från 
sjukförsäkringen till sjukvårdshuvudmännen för åren 1993 och 1994. Av 
redovisningen framgår att den av riksdagen fastställda utgiftsramen för 
ersättningar till sjukvårdshuvudmännen för år 1994 på 2 703 miljoner 
kronor bl.a. har föranlett regeringen att föreslå att det direkta finansie
ringsansvaret för och administrationen av ersättningarna till försäkrings
kasseanslutna läkare och sjukgymnaster förs över till sjukvårdshuvud
männen fr.o.m. år 1994. Nämnda utgiftsram har fördelats på samma 
särskilda ändamål som tidigare år, dock med vissa beloppsändringar i 
förhållande till år 1993 samtidigt som en betydande reduktion företagits 
av den allmänna sjukvårdsersättningen. Riksdagen har nyligen beslutat i 
enlighet med vad socialutskottet föreslagit (bet. 1993/94:SoU 14, rskr. 
1993/94: 118). 

Fr.o.m. den I juli 1994 avses vissa tekniska förändringar genomföras 
i fråga om vad som skall redovisas under denna anslagspost i bl.a. 
förenklande syfte. Dessa förväntas innebära att samtliga särskilda 
ersättningar som utges enligt överenskommelsen med sjukvårdshuvumän
nen med undantag för ersättningen för sjukresor, den särskilda ersätt
ningen för rehabiliterings- och behandlingsinsatser samt ersättningen till 
Handikappinstitutet, ersättning för sjukhus\'å:-d enli&l konYentioner m.m., 
viss bakteriologisk provtagning samt visrn undersökningar enligt 
smittskyddslagen i stället redovisas under anslaget C 1. Bidrag till hälso
och sjukvård. Den särskilda ersättningen för rehabiliterings- och 
behandlingsinsatser redovisas som nyss nämnts under anslaget B I. och 

Prop. 1993/94: 100 
Bil. 6 

59 



anslagsposten Rehabilitering. Regeringen avser att senare återkomma till 
riksdagen med förslag om erforderliga konsekvensändringar i AFL. 

Vid beräkningarna av denna anslagspost har vi i likhet med RFV utgått 
från att den fastställda utgiftsramen för ersättningar till sjukvårdshuvud
männen för år 1994 preliminärt skall gälla även för år 1995. I övrigt har 
vi beräknat reduktionen av beloppet till följd av avdragen för pensionärer 
vid sjukhusvård till 480 miljoner kronor samt beaktat effekterna av de 
nyss nämnda anslagtekniska förändringarna. Med utgångspunkt från detta 
beräknar vi bruttoutgifterna under denna 311slagspost till 986 miljoner 
kronor. Detta motsvarar ett anslagsb'.:lopp på 148 miljoner kronor. 

Läkemedels förmånen 

Regeringens förslag: Den 1 januari 1995 höjs egenavgiften för 
inköp av prisnedsatta förskrivna läkemedel. Avgiften höjs till högst 
l 25 kronor och till 25 kronor för varje ytterligare samtidigt inköpt 
läkemedel. 

Betydande förändringar i läkemedelsförmånen genomfördes under 
budgetåret 1992/93. Den I juli 1992 ändrades avgiftsreglerna för 
prisnedsättning på så sätt att en avgift tas ut för varje läkemedel vid ett 
och samma inköpstillfä!le. För det första inköpta förskrivna läkemedlet 
betalar patienten för närvarande högst 120 honor o:::h för varje ytterliga
re samtidigt inköpt förskrivet läkemedel 10 kwnor. \'iJ den tidpunkten 
undantogs dessutom vissa receptfria läkemedel från reglerna om 
prisnedsättning såvida de inte behövs för kontinuerlig behandling av 
långvarig sjukdom. 

Den l januari 1993 infördes särregler för prisnedsättning för läkemedel 
som har generiska motsvarigheter. I princip innebär dessa att för varje 
läkemedel som har en likvärdig generisk motsvarighet på marknaden 
finns ett särskilt pris som skall ligga till grund för prisnedsättningen. 
Utgångspunkten för beräkningen av prisnedsättningen är priset på det 
billigaste synonympreparatet. Vid samma tidpunkt höjdes taket för 
högkostnadsskyddet till l 600 kronor. 

Trots de vidtagna åtgärderna har konstaterats att det sker en fortsatt 
ökning av försäkringens kostnader för läkemedelsförmånen, bl.a. 
beroende på effekterna av Ädelreformen, ;Jrishöjningar och introduktio
nen av nya och allt dyrare läkemedel. Vidare har kostmdema för 
avgiftsbefriade läkemedelsinköp inom rame'l för högkostnadsskyddet 
stigit betydligt som en följd av den stora ckningcn av antalet frikort. 
Denna ökning är en följd av de successivt allt högre egenavgifterna 
främst inom den öppna hälso- och sjukvården. 
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För att motverka den otillfredsställande kostnadsutvecklingen anser vi 
att det är motiverat att öka konsumenternas andel ytterligare något vid 
inköp av prisnedsatta läkemedel. Vi förordar att detta sker genom att 
avgiften för det första förskrivna läkemedlet höjs från 120 till 125 kronor 
och att avgiften på 10 kronor för varje ytterligare samtidigt inköpt 
förskrivet läkemedel höjs till 25 kronor. Dessa a·1giftshöjningar, som 
föreslås träda i kraft den 1 januari 1995, föranleder ändring i 
3 §lagen (1981 :49) om begränsning av läkemedelskostnader, m.m. 
Vidare behöver en följdändring företas i denna paragraf eftersom sedan 
den I mars 1993 gäller att boende på sjukhem och andra vårdinrätt
ningar, vilka kommunerna övertagit från landstingen, omfattas av 
bestämmelserna om öppen vård. 

Vi har vid beräkningen av denna anslagspost utgått från RFV:s be
dömning av utgiftsutvecklingen för år 1993 men också beaktat en viss 
prisutveckling på läkemedelsområdct. Vidare har vi tagit hänsyn till de 
redan sänkta försäljningsmarginalerna samt utgått från de beräknade 
effekterna av de föreslagna besparingsåtgärderna inom läkemedelsför
månen, inkl. högkostnadsskyddet, fr.o.m. den 1 januari 1995. 

Med dessa förutsättningar beräknar vi bruttoutgiften för denna anslags
post till 9 584 miljoner kronor, vilket motsvarar ett anslagsbelopp på 
1 438 miljoner kronor. 

Tandvård 

Hösten 1992 påbörjades inom Socialdepartementet en översyn av den s.k. 
tandvårdsförsäkringen vilken avslutades under sommaren 1993. Över
synens rapporter har remissbehandlats och en proposition kommer inom 
kort att föreläggas riksdagen. I propositionen läggs fram riktlinjer för ett 
nytt ersättningssystem för vuxentandvård vilket avses träda i kraft tidigast 
den 1 juli 1994. Det nya systemet skall utformas så att de årliga 
försäkringsutgifterna reduceras med 600 milj. kronor. 

Vi har beräknat denna anslagspost med utgångspunkt i de faktiska 
försäkringsutgifterna för år 1992 samt beaktat såväl en viss pris- och 
volymutveckling som beräknade besparingseffekter med anledning av de 
ändringar i ersättningsnivåerna som genomfördes den 1 juli 1992. Det 
beräknade utgiftsbeloppet har reducerats med den avsedda besparingen 
på 600 miljoner kronor. Med utgångspun\.t från detta beräknar vi 
bruttoutgiften för denna anslagspost till 3 068 milj-:mer kronor. Detta 
motsvarar ett anslagsbelopp på 460 miljoner kronor. 

Ans lagsberäkning 

Med hänvisning till vad som anförts under de tre anslagsposterna 
beräknar vi de totala utgifterna för sjukvårdsfönnåner m.m. till 
13 638 miljoner kronor för nästa budgetår. Detta motsvarar ett bidrag på 
2 046 miljoner kronor. 
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Ett förslag till Jag om ändring i lagen ( 1981 :49) om begränsning av 
läkemedelskostnader har upprättats inom Socialdepartementet och bör 
fogas till protokollet i detta ärende som bilaga 6.2. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
I. antar ett inom Socialdepartementet upprättat förslag till lag om 

ändring i lagen ( 1981 :49) om begränsning av läkemedelskostnader, 
m.m. 

2. till Bidrag till sju/..."vårdsförmåner m.m. för budgetåret 1994/95 
under femte huvudtiteln anvisar ett förslagsanslag på 
2 046 000 000 kronor 

B 3. Bidrag till ersättning vid närståendevård 

1992/93 Utgift 1 992 215 
1993/94 Anslag 3 425 000 
1994/95 Förslag 3 420 000 

Den 1 juli 1989 infördes Jagen ( 1988: 1465) om ersättning och ledighet 
för närståendevård (NVL). Lagen innebar vid ikraftträdandet att en 
närstående som vårdar en svårt sjuk person i hemmet har rätt till 
ersättning från sjukförsäkringen och ledighet från sin anställning under 
högst 30 hela arbetsdagar. När reformen genomfördes beräknades den 
årliga kostnaden till 30 miljoner kronor. Närståendepenning kan fr.o.m 
1 juli 1992 beviljas oberoende av var den sjuke får sin vård, dvs. även 
på sjukvårdsinrättningar av olika slag. 

Närståendepenning utges med 80 % av den sjukpenninggrundande 
inkomsten och kan tas ut i form av hel, halv eller fjärdedels ersättning. 

Kostnaderna för ersättning till närståendevård finansieras enligt samma 
principer som gäller för sjukförsäkringen, dvs. till 15 % med statsbidrag. 
Resterande del finansieras genom socialavgifter från arbetsgivare och 
egenföretagare samt fr.o.m. den I januari 1993 genom inkomster från 
den allmänna sjukförsäkringsavgiften. 

Från och med den I juni 1993 kan närståendepenning även utges för 
högst 240 dagar vid vård av en person som blivit HIV-smittad vid 
användning av blodprodukter inom den svenska hälso- och sjukvården. 

Riksförsäkringsverket 

Riksförsäkringsverket har gjort en uppföljning av regelförändringarna 
inom närståendepenningen (RFV Anser 1993:3). Förändringarna innebär 
att vården fr.o.m. den I juli 1992 även kan ges på olika typer av 
sjukvårdsinrättningar. Tidigare var kravet att den skulle ges i hemmet. 
RFV konstaterar i sin uppföljning att i drygt hälften av de närståendcpen
ningärenden som anmälts under perioden den 1 juli - 30 november 1992 
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har vården bedrivits på sjukhus. Genomsnittligt antal dagar med 
närståendepenning har ökat. Under mätperioden år 1991 var genomsnittet 
7 ,6 dagar och under år 1992 var genomsnittet 11,6 dagar. 

Statistik från RFV visar att under år 1992 betalades närståendepenning 
ut i totalt 2 307 ärenden. I ca 45 3 av dessa ärenden togs mindre än 
6 dagar i anspråk och i ca 6,6 3 av ärendena förbrukades alla 30 
dagarna. 

Närståendepenning 
Utveckling i belopp och ersatta dagar, (exkl HIV-smittade) 

Budgetår Belopp därav Antal Ger.omsn 
brutto stats- ersatta ersättn 
(mkr) bidrag dagar per dag 

(mkr) (kr) 

1989/90 11.0 1.65 26 375 417 
1990/91 9,9 1.49 22 624 439 
1991/92 7,7 1.16 18 978 405 
1992/93 13,3 1.99 31 669 419 
I 993/94 prognos 17,1 2,56 38 400 432 
1994/95 prognos 1 18.4 2,76 40 000 448 

Källa: RFV anslagsframställning 1993/94 och 1994/95 
1 prognos 1994/95 bygger på oförändrade regler. 

Antalet personer som blivit HIV-smittade vid användning av b:odpro
dukter inom den svenska hälso- och sjukvården uppgår för närvarande till 
högst 100 personer. Den maximala kostnaden för närståendepenning för 
dessa personer blir ca 10 miljoner kronor och statsbidragskostnaden 
därmed 1,5 miljoner kronor om alla dagar utnyttjas. RFV har inte gjort 
något särskilt tillägg för denna grupp vid anslagsberäkningen med 
hänvisning till att underlag saknas för bedömning av om och hur denna 
grupp kommer att förbruka de 10 miljoner kronorna över tiden. 

För budgetåret 1994/95 beräknar RFV totalkostnaden till 18,4 miljoner 
kronor och anslagsbehovet till 2,76 miljoner kronor. 

Regeringens överväganden 

Utökning av antalet dagar med närståendepenning 

Regeringens förslag: Antalet dagar som berättigar till närstående
penning ökas från nuvarande 30 dagar till 60 d~gar för en allvarligt 
sjuk anhörig. 

Skälen för regeringens förslag: Närståend.::penning har funnits sedan 
1 juli 1989 och utvärderingarna tyder på att reformen inte fått det 
genomslag som förväntats. Detta kan tolkas som om behovet är 
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begränsat, men det kan också vara ett resultat av bristande information. 
Både humanitära och ekonomiska hänsyn talar för en förbättring av 
möjligheten för de närstående att bistå en allvarligt sjuk person. 

I regeringens proposition Äldreomsorgen inför 90-talet (prop. 
1987/88:176, bet. l 988/89:SoU6, rskr. 1988/89:55) angavs att för de 
närstående som vill göra en insats och vårda sjuka och handikappade i 
hemmet bör hindren i största möjliga utsträckning undanröjas. 

Regeringen föreslår att antalet dagar med närståendepenning ökas till 
60 för varje svårt sjuk anhörig fr.o.m den 1 juli 1994. Reformkostnaden 
beräknas till ca 4-5 miljoner kronor. Regeringen beräknar den totala 
utgiften under budgetåret 1994/95 till 22 800 000 kronor. 

Regeringen föreslår att 6 § lagen (1988: 1465) om ersättning och 
ledighet för närståendevård ändras så att möjlighet ges till 60 dagar med 
ersättning. För övrigt föreslås reglerna vara oförändrade. 

Ett förslag till lag om ändring i lagen (1988: 1465) om ersättning och 
ledighet för närståendevård har upprättats inom Socialdepartementet och 
bör fogas till protokollet i detta ärende som bilaga 6.3. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
1. antar ett inom Socialdepartementet upprättat förslag till lag om 

ändring i lagen (1988: 1465) om ersättning och ledighet för närstå
endevård 

2. till Bidrag till ersättning vid närståendevård för budgetåret 1994/95 
anvisar ett förslagsanslag på 3 420 000 kronor. 

B 4. Förtidspensioner 

1992/93 Utgift 
1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

14 006 739 907 
14 315 000 000 
15 450 000 000 

Från anslaget bekostas förtidspension från folkpensioneringen, pensions
tillskott till förtidspension, barntillägg till förtidspension och hustru
tillägg til 1 förtidspension samt kostnader för rehabiliteringsundersökningar 
vid Riksförsäkringsverkets sjukhus i Nynäshamn och Tranås. 

Förtidspension utges till den som av medicinska skäl fått sin arbetsför
måga varaktigt nedsatt till följd av sjukdom med minst en fjärdedel. 
Fr.o.m. den 1 juli 1993 utges förtidspension som hel, tre fjärdedels, halv 
eller en fjärdedels förmån. Hel förtidspension utges med 96 % av ett 
belopp som motsvarar basbeloppet reducerat med 2 % för en ogift 
pensionstagare. För en gift pensionstagare vars make har hel ålders- eller 
förtidspension utges hel förtidspension med 78,5 % av ett belopp som 
motsvarar basbeloppet reducerat med 2 % . Den som har låg eller ingen 
ATP får dessutom pensionstillskott. Maximalt pensionstillskott motsvarar 
105,5 % av det med 2 % reducerade ba~beloppet. Pensionstillskottet 
avräknas krona för krona mot utgående ATP-pension. 
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Bestämmelserna om förtidspension finns i lagen (1962:381) om allmän 
försäkring, lagen (1969:205) om pensionstillskott samt lagen (1962:392) 
om hustrutillägg och kommunalt bostadstillägg till folkpension. 

Riksförsäkringsverket 

Antalet förtidspensioner har de senaste åren ökat med 6 000 till 8 000 per 
år. År 1992 ökade dock antalet med 16 000 och under första halvåret 
1993 med 7 000 vilket är nära 3 000 fler än under första halvåret 1992. 
Även när det gäller nybeviljade förtidspensioner har det skett en kraftig 
ökning. Mellan år 1991 och 1992 ökade antalet nybeviljade förtids
pensioner från 49 600 till 58 400. Under första halvåret 1993 har denna 
utveckling fortsatt med 33 400 jämfört med 28 200 under samma period 
år 1992. 

Riksförsäkringsverket beräknar anslagsbehovet för förtidspensione
ringen till 15 510 miljoner kronor. 

Regeringens överväganden 

Mot bakgrund av Riksförsäkringsverket beräkningar och med hänsyn till 
utvecklingen av basbeloppet bt!räknar regeringen kostnaderna under 
anslaget till 15 450 miljoner kronor. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Förtidspensioner för budgetåret 1994/95 anvisar ett förslagsanslag 
på 15 450 000 000 kronor. 

B 5. Ålderspensioner 

I 992/93 Utgift 
1993/94 Anslag 
I 994/95 Förslag 

52 155 599 679 
52 185 000 000 
53 2 !O 000 OCO 

Från detta anslag bekostas folkpen<>ion scm utges i form av ålderspen
sion, pensionstillskott till ålderspension, hustrutillägg och barntillägg till 
ålderspension. 

Ålderspension utges för närvarande 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 pensionen livsvarigt och vid uppskjutet uttag efter 65 års ålder 
sker i stället en höjning. Det är även möjligt att ta ut en (iärdedels eller 
en halv eller tre fjärdedels ålderspension mellan 60 och 70 års ålder. 

Enligt de från den I januari 1993 gällande reglerna om rätt till folk
pension utges folkpension på grundval av antingen bosättning eller arbete 
i Sverige. 

5 Rihdagen 199319-1. I sam/. Nr 100 Bilaga 6 
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Ålderspension för en ensamstående pensionär som väljer att ta ut full 
pension är för år räknat 96 % av basbeloppet och för två makar 
sammanlagt 157 % av basbeloppet. För den som inte har ATP eller har 
lågt ATP-belopp kompletteras folkpensionen med pensionstillskott. 
Pensionstillskottet utges med som högst 55 ,5 % av basbeloppet för ensam 
ålderspensionär och med som högst 111 % av basbeloppet för makar 
gemensamt. Pensionstillskottet avräknas krona för krona mot utgående 
ATP-pension. 

I beräkningar skall i samtliga fall ett belopp användas som är basbe
loppet minskat med 2 % . 

Bestämmelser om folkpensionsförmånema finns i lagen (1962:381) om 
allmän försäkring samt i lagen (1969:205) om pensionstillskott. 

Riksförsäkringsverket 

Vid beräkningen av folkpensionskostnadema för budgetåret 1994/95 har 
Riksförsäkringsverket utgått från ett uppskattat antal utbetalda pensioner 
och utbetalt medelbelopp i december 1994. Verket uppskattar antalet 
ålderspensionärer till 1 574 700. 

Med utgångspunkt från detta antal och ett antaget basbelopp på 36 000 
kronor beräknar Riksförsäkringsverket anslagsbehovet för här aktuella 
pensionsförmåner till 53 880 miljoner kronor för budgetåret 1994/95. 

Regeringens överväganden 

Regeringen har med utgångspunkt i Riksförsäkringsverkets beräkningar 
och med beaktande av basbeloppets utveckling beräknat kostnaderna 
under detta anslag till 53 210 miljoner kronor för budgetåret 1994/95. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Ålderspensioner för budgetåret 1994/95 anvisar ett förslagsanslag 
på 53 210 000 000 kronor. 

B 6. Efterlevandepensioner till vuxna 

1992/93 Utgift 1 677 961 727 
1993/94 Anslag I 720 000 000 
1994/95 Förslag 1 650 000 000 

Från detta anslag bekostas fol kpensionsförmånerna omställningspension, 
särskild efterlevandepension och änkepension samt pensionstillskott till 
dessa förmåner. 

Pension till vuxna efterlevande kan utges i form av omställningspension 
och särskild efterlevandepension till såväl män som kvinnor förutsatt de 
inte fyllt 65 år. Omställningspensionen utges under ett år efter dödsfallet 
men kan betalas ut under längre tid till den som har vårdnaden om barn 
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under 12 år. Särskild efterlevandepension kan betalas ut till den som vid 
omställningsperiodens slut inte kan försörja sig genom eget förvärvs
arbete 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 folkpensione
ringen utges för år räknat med 96 3 av basbeloppet. I beräkningarna 
skall ett belopp användas som är minskat med 2 3 . För den som inte har 
någon ATP eller har lågt ATP-belopp kompletteras folkpensionen med 
pensionstillskott. Pensionstillskottet avräknas krona för krona mot 
utgående ATP-pension. 

Bestämmelserna om efterlevandepension finns i lagen ( 1962: 381) om 
allmän försäkring och lagen (1969:205) om pensionstillskott. 

Riksförsäkringsverket 

Antalet änkepensioner från folkpensioneringen beräknas i december 1994 
uppgå till 52 900 och antalet omställningspensioner vid samma tidpunkt 
till 4 600. Antalet särskilda efterlevandepensioner beräknas till högst 
några tiotal. 

Riksförsäkringsverket beräknar kostnaderna för efterlevandepensioner till 
vuxna från folkpensioneringen under budgetåret 1994/95 till 1 670 miljoner 
kronor utgående från ett antaget basbelopp på 36 000 kronor. 

Regeringens överväganden 

Regeringen har med utgångspunkt i Riksförsäkringsverkets beräkningar 
och med beaktande av basbeloppets utveckling beräknat kostnaderna 
under detta anslag till 1 650 miljoner kronor för budgetåret 1994/95. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Efterlevandepensioner till vuxna för budgetåret 1994/95 anvisar ett 
förslagsanslag på 1 650 000 000 kronor. 

B 7. Bidrag till kommunala bostadstillägg till 
folkpension 

Från detta anslag finansieras statsbidrag till kommunernas kostnader för 
kommunala bostadstillägg till folkpension (KBT) och särskilda kommuna
la bostadstillägg till folkpension (SKBT). 

Enligt de nya regler för statsbidrag som trädde i kraft den l mars 1993 
skall en kommun utge KBT med lägst 85 3 av bostadskostnad mellan 
150 och 3 000 kronor per månad. Kommunen erhåller statsbidrag med 
70 3 av sina kostnader inom nämnda intervall. Statsbidrag utbetalas dock 
inte för bostadstillägg som täcker mer än 95 % av bostadskostnaden. 
Bestämmelserna om KBT finns i lagen (1962:392) om hustrutillägg och 
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kommunalt bostadstillägg till folkpension och i förordningen (1979:830) 
om statsbidrag till kommunalt bostadstillägg till folkpension. Bestämmel
serna om SKBT finns i lagen ( 1991: 162) om särskilt kommunalt 
bostadstillägg till folkpension och i förordningen ( 1991 :228) om 
statsbidrag till särskilt kommunalt bostadstillägg till folkpension. 

De nya reglerna innebär att skillnaderna mellan komamnernas regler nu 
är mindre samt att många pensionärer fått förbättrat KBT. Därmed har 
också de totala kostnaderna för KBT ökat. Syftet med förändringarna var 
bland annat att förbereda för ett förstatligande av KBT den 1 januari 
1995. Som ett andra steg mot ett förstatligande höjs den övre bo
stadskostnadsgränsen i statsbidragsförordningen från 3 000 kronor till 
3 500 kronor den 1 januari 1994. Denna höjning finansieras helt genom 
att statsbidrag från den 1 januari 1994 endast betalas för bostadstillägg 
som täcker högst 90 % av bostadskostnaden. Dessa nya regler samt höjt 
basbelopp kommer initialt att medföra att KBT-kostnaderna sjunker. 

Ett förstatligande med nya regler den 1 januari 1995 innebär att statens 
utgifter för KBT stiger eftersom kommunerna med dagens regler betalar 
30 % av de obligatoriska kostnaderna. Samtidigt dras dock motsvarande 
medel in från kommunerna varför förstatligandet inte kommer att påverka 
statens nettokostnad för KBT. Regeringen avser under våren 1994 föreslå 
riksdagen nya regler för bostadsti!lägg till pensi~märer och hur detta skall 
finansieras. Förslaget avses utformas så att statens nettokostnader blir 
oförändrade. 

SKBT skall täcka den del av bostadskostnaden som inte betalas i form 
av KBT, för de pensionärer som på grund av låga inkomster och höga 
bostadskostnader inte når upp till Socialstyrelsens norm för socialbidrag. 
Från den 1 mars 1993 lämnas statsbidrag med 100 % av kostnaderna för 
SKBT. Statens kostnader för SKBT, som ingår i kostnaderna för KBT, 
uppgick under budgetåret 1992/93 till 97 miljoner kronor. Med de nya 
högre gränser för KBT som har införts minskar kostnaderna för SKBT. 

I avvaktan på beredningen av regeringens förslag till ett förstatligande 
av KBT från den I januari 1995 och hur detta skall finansieras föreslår 
regeringen att anslaget förs upp med oförändrat belopp. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen i avvakt:m på en särskild proposition, 
till Bidrag till kommunala bostadstillägg till folkp:msion för budgetåret 
1994/95 beräknar ett förs lagsanslag på 6 700 000 000 kronor. 

B 8. Handikappersättningar 

1992/93 Utgift 892 993 293 
1993/94 Anslag 933 000 000 
1994/95 Förslag 915 000 000 

Från anslaget bekostas handikappersättning dels som tilläggsförmån till 
folkpension, dels som självständig ersättning. Handikappersättning utges 
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ti Il en person över 16 år som fått sin funkticnsförmåga nedsatt innan han 
fyllt 65 år och därför behöver rr:er tidskrävance hjäl~ av annan och/eller 
har merkostnader på grund av sitt handikapp. Ersättning för merkost
nader i form av handikappersättning kart utges på nivåerna 69 % , 53 % 
eller 36 % av basbeloppet. 

Riksförsäkringsverket 

Kostnaderna för handikappersättningar beräknas av Riksförsäkringsverket 
uppgå till 973 miljoner kronor utifrån ett antaget basbelopp om 
36 000 kronor. 

Regeringens överväganden 

Antalet handikappersättningar har de senaste åren stigit med omkring 
1 000 om året. Införandet av assistansersättning från och med den I 
januari 1994 beräknas leda till att kostnajerna för handikappersättningar 
minskar med omkring 18 000 000 kronor budgetåret 1994/95 jämfört 
med anslaget budgetåret 1993/94. Det sammanlagda antalet ersättningar 
beräknas sjunka från 52 500 i december 1993 till 50 600 i december 
1994. 

Med utgångspunkt i Riksförsäkringsverkets kostnadsberäkningar, bas
beloppets utveckling samt införandet av assistansersättning beräknas kost
naderna budgetåret 1994/95 under detta anslag till 915 miljoner kronor. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Handikappersätlningar för budgetåret 1994/95 anvisar ett för
slagsanslag på 915 000 000 kronor. 

B 9. Särskilt pensionstillägg 

1992/93 Utgift 10 044 101 
1993/94 Anslag 12 000 000 
1994/95 Förslag 12 000 000 

Från anslaget bekostas särskilt pensionstillägg till folkpension för 
långvarig vård av sjukt eller handikappat barn. 

Särskilt pensionstillägg, som infördes 1992, utges till ålderspensionär 
som under minst sex år vårdat sjukt eller handikappat barn och därvid 
avstått från förvärvsarbete och således inte intjänat någon pensionspoäng 
under dessa år. För sex tillgodoräknade vårdår är årsnivån för det 
särskilda pensionstillägget 5 % av basbeloppet. För varje vårdår 
därutöver ökas beloppet med fem procentenheter. Maximalt belopp är 
50 % av basbeloppet. 

Från och med den I jan•Jari 1994 bmrr.er mi!lsk11ing av särskilt 
pensionstillägg att endast göras i den mån föräldern tagit ut förmånen 
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före den månad under vilken föräldern fyller 65 år. Ändringen tillämpas 
på pensionstillägg som avser tid efter ikraftträdandet. 

I december 1991 hade 467 ålderspensionärer särskilt pensionstillägg. I 
december 1992 var antalet 829. I december 1993 beräknas ca 960 
personer uppbära särskilt pensionstillägg. 

Bestämmelserna om särskilt pensionstillägg finns i lagen (1990:773) om 
särskilt pensionstillägg för långvarig vård av sjukt eller handikappat barn. 

Riksförsäkringsverket 

Riksförsäkringsverket beräknar utifrån ett antaget basbelopp om 36 000 
kronor kostnaderna för särskilt per..sio!1sti!lägg under budgetåret 1994/95 till 
12 miljoner kronor. 

Regeringens överväganden 

Mot bakgrund av Riksförsäkringsverkets beräkning, basbeloppets 
utveckling samt regelförändringar från den 1 januari 1994 beräknas 
utgifterna under detta anslag till 12 miljoner kronor. 

Förslag till riksdagsbcslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Särskilt pensionstillägg för budgetåret 1994/95 anvisar ett förslags
anslag på 12 000 000 kronor. 

B 10. Vissa yrkesskadeer~ättningar rn.m. 

1992/93 Utgift 3 528 383 
1993/94 Anslag 3 900 000 
1994/95 Förslag 3 300 000 

Från anslaget bekostas tillägg på vissa äldre livräntor. Från anslaget 
bekostas vidare ersättning som enligt särskilda författningar utges för 
skadefall yppade före den I juli 1977 bl.a. vid tjänstgöring i civilförsva
ret eller vid brandsläckning samt yrkesskadeersättningar åt fångar m. fl. 
För motsvarande skadefall inträffade efter juni 1977 belastas anslaget i 
första hand med ersättningar som utges enligt lagen (1977:265) om 
statligt personskadeskydd (LSP). 

Från och med den 1 juli 1993 gäller att rätten till arbetsskadesjuk
penning har avskaffats. Samtidigt slopades sjukpenningen enligt LSP med 
undantag av den särskiida sjukpenningen enligt 13 § LSP. 

Riksförsäkringsverket 

För budgetåret 1994/95 beräknas medelsbehovet för äldre skadefall till 
knappt 1,3 miljoner kronor, varav knappt 0,3 miljoner kronor för 
kvarstående uppräkningskostnader för vissa livräntor från arbetsskade-
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resp. fiskarförsäkringsfonden. För nyare skadefall beräknas medelsbe
hovet till ca 2 miljoner kronor till följd av att sjukpenning enligt LSP 
avskaffats. Riksförsäkringsverket föreslår att anslaget förs upp med 
3,3 miljoner kronor. 

Regeringens överväganden 

Regeringen har med utgångspunkt i Riksförsäkringsverkets kostnadsbe
räkningar och med beaktande av basbeloppets utveckling beräknat 
kostnaderna under anslaget till 3,3 miljoner kronor. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Vissa yrkesskadeersättningar m.m. för budgetåret 1994/95 anvisar 
ett förslagsanslag på 3 300 000 kronor. 

B 11. Ersättning till Posten AB m.m. 

1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

231 163 0001 

197 539 000 

1) Medel har tidigare anvisats under ans~agen Riksförsäkringsverket och Allmänna 
försäkringskassor 

Från anslaget betalas ersättning till Posten, respektive portokostnader 
för utbetalning av sjukförsäkringsförmåner, pensioner, allmänna 
barnbidrag, m.tl. 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 och beräknar medelsbehovet till 
249,5 miljoner kronor. 

Regeringens överväganden 

RFV och försäkringskassorna betalar ut försäkringsförmåner dels genom 
kontoinsättning hos bank eller postgiro, dels genom anvisningar via 
Posten. Utbetalningssättet är reglerat i cll antal förordningar knutna till 
de olika förmånsslagen. Andelen utbetalningar genom anvisning har 
minskat successivt och utgör för närvarande 20-25 3. RFV har i en till 
Socialdepartementet inkommen skrivelse föreslagit generell användning 
av kontoinsättning med viss möjlighet till annat utbctalningssätt. Detta 
skulle på sikt innebära en årlig besparing om ca 80 miljoner kronor. 
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För att minska kostnaderna vid utbetalning av förmåner bör i enlighet 
med RFV: s förslag kontoinsättning vara det huvudsakliga utbetalningssät
tet. Möjligheten till utbetalning på annat sätt bör dock finnas kvar, 
särskilt övergångsvis. Övergången till en generell kontoinsättning bör ske 
mjukt så att de försäkrade får sina ersättningar utar1 störningar. Även 
efter övergångsskedet bör RFV och försäkringskassorna ha möjlighet att 
då särskilda skäl föreligger besluta om utbetalning på annat sätt än via 
konto, dvs. främst med anvisning. Särskilda skäl kan t.ex. vara att 
betalningsmottagaren inte kunnat erhålla konto. Regeringen avser att 
ändra berörda förordningar i enlighet med det anförda. För budgetåret 
1994/95 kan den ökade kontoinsättningen beräknas innebära en besparing 
om 60 miljoner kronor. Kostnaderna för budgetåret 1994/95 beräknas 
mot denna bakgrund till 218 401 000 kronor. För viss del av beloppet 
skall ersättning utgå från Allmänna pensionsfonden. Ersättningen 
beräknas till 20 862 000 kronor. 

Beträffande kostnader för genomförande av kontoinsättningsreformen 
avser regeringen att återkomma i tilläggsbudget Il till statsbudgeten för 
budgetåret 1993 /94. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Ersättning till Posten AB m. m. för budgetåret 1994/95 anvisar ett 
förs lagsanslag på 197 539 000 kronor. 
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C. Hälso- och sjukvård 

Mål och inriktning 

Till hälso- och sjukvårdens uppgifter hör att förebygga ohälsa och 
återfall i tidigare sjukdom, att efter utredning och diagnos behandla och 
bota sjukdom samt att genom habilitering/rehabilitering, omvårdnad och 
smärtlindring lindra effekterna av sjukdom och stödja dem som drabbas 
av sjukdom. 

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 eller bostadsort. 

Sverige har också anslutit sig till de mål som Världshälsoorganisatio
nen (WHO) angivit för hälsoutvecklingen i programmet Hälsa för alla 
år 2000. En uppdatering av hälsomålen gjordes under åren 1990 och 
1991 där hänsyn bl.a. togs till utvecklingen inom Europaregionen och 
till förändringar i kunskapsläget. Hälsomålen följs upp genom olika s.k. 
indikatorer. Avsikten är att en samlad uppföljning för Europaregionen 
skall kunna presenteras hösten 1994. Socialstyrelsen, Folkhälsoinstitutet 
och Arbetarskyddsstyrelsen arbetar för närvarande med att ta fram 
underlagsmaterial till denna uppföljning. 

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. Socialstyrelsen kommer 
våren 1994 att presentera en Folkhälsorapport där utvecklingen under de 
senaste åren analyseras. Särskild uppmärksamhet kommer att ägnas åt 
kvinnors, invandrares och arbetslösas hälsa. 

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. 

Hälso- och sjukvården är inne i ett intensivt skede av förändring och 
förnyelse. Denna utveckling är angelägen av många skäl. 

Ett viktigt inslag är enligt regeringens mening en ökad kontinuitet i 
relationerna mellan patient och personal inom hälso- och sjukvården. 
Husläkarreformen, som skall träda i kraft den 1 januari 1994, är ett 
betydelsefullt steg i denna riktning. 

Andra inslag i denna förnyelse är ökad valfrihet för den enskilde, när 
han eller hon söker vård, men också för personalen vad gäller drift- och 
arbetsformer. bl.a. för att ett effektivare resursutnyttjande skall kunna 
uppnås. Nya mer flexibla verksamhetsformer och olika alternativ till 
den offentligt producerade hälso- och sjukvården bör prövas. Styrning, 
ledning och organisation inom den offentliga verksamheten behöver 
därvid successivt ses över och revideras. Initiativ till att förnya den 
offentliga sektorn bör uppmuntras. Ett ökat inslag av olika former av 
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privata vårdgivare kan skapa en konkurrenssituation som stimulerar 
utvecklingsarbetet. 

Regeringen stödjer denna utveckling genom att undanröja etablerings
hinder och skapa förutsättningar för konkurrensneutralitet mellan olika 
vårdproducenter. Husläkarreformen är ett första steg i denna utveckling 
som senare har följts av förslag till nya anslutnings- och ersättnings
regler från det offentliga till privatpraktiserande läkare respektive 
sjukgymnaster. Regeringen har för avsikt att under våren lämna förslag 
till riksdagen vad gäller tillsynen över den privata hälso- och sjukvården 
m.m. mot bakgrund av den översyn som gjorts av bestämmelserna i den 
s.k. enskilda vårdhemstadgan. 

En utveckling sker också inom detta område genom de upphandlings
system och den öppning för ökad konkurrens i vården som olika sjuk
vårdshuvudmän har genomfört eller planerar att införa. Europaintegra
tionen kan också medföra en positiv utveckling inom hälso- och sjukvår
den genom förstärkt samverkan över gränserna. 

Förnyelsearbetet inom hälso- och sjukvården måste ske inom en 
resursram som är förenlig med en samhällsekonomi i balans. Under 
1970-talet ökade landstingens verksamhetsvolym med mellan 4 och 5 % 
per år. Under 1980-talets första hälft dämpades ökningstakten till i 
genomsnitt 2.5 % per år medan den under den andra hälften av detta 
decennium låg på drygt 1 % per år. Volymtillväxten för 1991 var 
obetydlig och uppgifter för 1992 visar på en volymminskning om 
1,2 %. 

Konsumtionsvolymen beräknas år 1993 minska med 2 % och år 1994 
med ytterligare 2,5 % . Först mot slutet av 1990-talet förväntas en 
påtaglig förbättring av den ekonomiska situationen, främst på grund av 
att den förutsatta tillväxten i ekonomin bör öka landstingens skatte
underlag och därmed skatteinkomster. 

Landstingsförbundet räknar med att landstingens skatteintäkter för år 
1994 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 %. 

I regeringens proposition 1993/94:75 om arvoden till privatpraktise
rande läkare och sjukgymnaster samt vissa ersättningar till sjukvårds
huvudmännen m.m. redovisas den överenskommelse som träffats med 
företrädare för sjukvårdshuvudmännen om vissa ersättningar från 
sjukförsäkringen m.m. för år 1994. Dessa ersättningar har minskat 
högst avsevärt under de senaste åren bl.a. till följd av ambitionen att 
skapa nettoströmmar mellan staten och landstingen varvid den s.k. 
skatteutjämningsavgiften avskaffats. 

Regeringen har vidare i juni 1993 bemyndigat chefen för Finansdepar
tementet att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att föreslå ett 
reviderat system för utjämningsbidrag till landsting och landstingsfria 
kommuner (dir. 1993 :63). Utredningsarbetet skall bedrivas så att det 
nya bidragssystemet skall kunna träda i kraft senast år 1996 och i vissa 
delar redan år 1995. 
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Statsbidragens betydelse som finansieringskälla för hälso- och sjuk
vården har successivt minskat under senare år. Nya vägar kan behöva 
sökas för statsmakternas möjligheter att följa utvecklingen av hälso- och 
sjukvården ur ett riksperspektiv och verka för att de övergripande målen 
uppnås. 

Utvecklingen av och effektiviteten hos nuvarande hälso- och 
sj ukvårdssystem 

Internationell samverkan inom hälso- och sjukvårdsområdet 

Under de senaste 40 åren har den förväntade livslängden ökat mer än 
under hela mänsklighetens historia. 

År 1950 var den förväntade livslängden i utvecklingsländerna 40 år. 
År 1990 hade den ökat till 63 år. År 1950 dog i utveckl ingsländerna 28 
av 100 barn före sin femte födelsedag. Fyrtio år senare hade detta antal 
minskat till 10. Smittkoppor, som år 1950 dödade mer än 5 miljoner 
människor årligen, har utrotats helt. Vaccinering har minskat före
komsten av mässling och polio högst väsentligt. Dessa framsteg innebär 
inte bara en ökad välfärd för befolkningen utan bidrar också till att 
minska de ekonomiska påfrestningarna i samhället, till lägre kostnader 
för hälso- och sjukvård och till minskad sjukfrånvaro såväl på arbets
platserna som i skolan. 

De framgångar inom hälso- och sjukvården som har uppnåtts är delvis 
effekter av ökade inkomster och höjd utbildningsnivå, delvis resultatet 
av en bättre och mer utbyggd hälso- och sjukvård. 

Trots dessa framsteg kvarstår betydande hälsoproblem inte minst i 
utvecklingsländerna. Barnadödligheten är nästan tio gånger högre än i 
de industrialiserade länderna vilket innebär att nästan 11 miljoner barn 
årligen dör av sjukdomar som skulle kunna förhindras eller botas. 
Mödradödligheten är nästan trettio gånger högre än i västvärlden. Stora 
differenser finns i både barnadödlighet och exempelvis hjärt- och 
kärlsjukdom mellan och inom utvecklingsländerna, främst beroende på 
betydande sociala klyftor. 

Det finns också nya hot mot hälsan. Antalet dödsfall i acquired im
mune defiency syndrome (aids) förväntas uppgå till mer än 1,8 miljoner 
årligen i utvecklingsländerna vid sekelskiftet. Den ökade resistensen hos 
malariamyggan innebär att antalet dödsfall i malaria ånyo kan komma 
att öka kraftigt. Det omfattande tobaksbruket i utvecklingsländerna 
kommer att medföra allt fler tobaksrelaterade sjukdomar och dödsfall. 

Samarbetet med WHO är den mest omfattande delen av Socialdeparte
mentets internationella verksamhet. Genom stora extra bidrag över 
biståndsbudgeten stöder Sverige program som är av särskild vikt för 
utvecklingsländerna, t.ex. det globala aidsprogrammet. Det internatio
nella samarbetet vad gäller hiv/aids är viktigt också för Sverige. Sverige 
stöder också aktivt WHO Europas arbete med att förverkliga en euro
peisk handlingsplan på alkoholområdet. Inom WHO:s curoparegion 
prioriteras för närvarande insatser i Central- och Östeuropa. 
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Världsbankens utvecklingsrapport 1993 handlar om investeringar för 
en bättre hälsa. I rapporten föreslås att hälsopolitiken utformas så att 
den skapar möjligheter för hushåll att förbättra hälsan och för rege
ringar att effektivisera medelsanvändningen. Hälsopolitiken bör stödja 
mångfald och konkurrens. 

I rapporten konstateras att viktiga medel för att förbättra hälsoläget är 
att stimulera sådan ekonomisk tillväxt som gynnar de fattigaste, att öka 
satsningar på utbildning - inte minst för flickor - och att ge kvinnorna 
en starkare ställning i samhället genom ökad ekonomisk och politisk 
makt. I syfte att effektivisera medelsanvändningen bör förebyggande 
hälsovård och bassjukvård prioriteras på bekostnad av högspecialiserad 
vård. En ökad effektivitet kan också nås genom att decentralisera ansvar 
och befogenheter och genom att vissa tjänster läggs ut på entreprenad. 

Det alltmer intensifierade europeiska samarbetet, bl.a. genom EES
avtalet, har för Sveriges del inneburit att samarbetet och kontakterna 
med EG ökat också inom hälso- och sjukvårdsområdet. Detta gäller 
framför allt läkemedelsfrågorna där den svenska lagstiftningen nu är 
förenlig med den som gäller inom Europeiska gemenskapen. Detsamma 
gäller medicin-tekniska produkter där ny lagstiftning trädde i kraft den 
1 juli 1993. Andra områden där Sverige har ett nära samarbete med EG 
är frågor som har anknytning till hälso- och sjukvårdspersonalens 
rörlighet, t.ex. behörighetsfrågor. Utvecklingen inom folkhälsoområdet, 
inte minst vad gäller regelverket kring tobaksbruk, följs också med stort 
intresse. Sverige deltar vidare aktivt i EG:s cancerprogram. Ett flertal 
svenska universitet och högskolor deltar i EG:s forskningsprogram inom 
det medicinska området. 

En nordisk överenskommelse om gemensam arbetsmarknad för viss 
hälso- och sjukvårdspersonal och veterinärer har undertecknats av de 
nordiska länderna. Överenskommelsen innebär en anpassning till EES
avtalet av 1981 års överenskommelse om godkännande av vissa yrkes
grupper för verksamhet inom hälso- och sjukvården och veterinärväsen
det. Genom den nya överenskommelsen kommer särskilda regler för 
den fria rörligheten inom Norden att bevaras för 18 yrkesgrupper inom 
hälso- och sjukvården vid sidan av EES-avtalet. 

Som bl.a. framkommit i EG-konsekvensutredningarna står den offent
liga sektorn inför stora omställningar oavsett EES-avtal eller framtida 
EU-medlemskap. En särskild rapport i form av en bilaga pekar på att 
ett närmande till Europa kan komma att få konsekvenser också på det 
socialpolitiska området. Effekterna av integrationen för hälso- och 
sjukvården och socialt arbete bör löpande följas upp och utvärderas. 

Det internationella samarbete sker också inom Nordiska ministerrådet, 
Europarådet och Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveck
ling (OECD). Flertalet industrialiserade länder står inför likartade 
problem inom hälso- och sjukvårdsområdet, med en stagnerande eko
nomi och en åldrande befolkning. Detta har särskilt uppmärksammats av 
OECD inom ramen för det arbete som görs beträffande reformeringen 
av hälso- och sjukvårdssystemen i medlemsländerna. 
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Sverige har även bilaterala samarbetsavtal inom hälso- och sjukvårds
området med Polen, Slovakien. Tjeckien och Ungern. 

Hälso- och sjukvårdens ekonomi och styrning 

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 industriali
serade 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, i de flesta länder, ökat med i stort sett samma takt som 
BNP. 

Hälso- och sjukvånJens andel av BNP 1991 
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Vid jämförelse med andra länder bör man ha i åtanke att Sverige har 
den högsta andelen äldre i befolkningen och att kostnaderna för lång
tidsvård ingår t.o.m. år 1991. Som exempel kan nämnas att om USA 
hade haft samma ålderstruktur som Sverige år 1991 skulle kostnaderna 
i USA ha varit ännu högre och motsvarat ytterligare 1,5 % av BNP. 
Motsvarande andel för Tyskland och Storbritannien är 0,6%. Men det 
finns även andra skillnader och osäkerhetsfaktorer i underlaget, som gör 
att jämförelsen inte blir helt rättvisande och bör ske med stor försiktig
het. 

I de flesta OECD-länder betalas vården antingen genom skattefinansie
rade sjukvårdssystem, såsom i Sverige och övriga nordiska länder samt 
Storbritannien, eller också via ett försäkringssystem där förmånstagaren 
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 förändrings-
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arbete med ambitionen att dra nytta av de positiva elementen i markna
dens sätt att fungera utan att avkall görs på verksamhetens kvalitativa 
nivå och det övergripande målet för hälso- och sjukvården, dvs. en god 
hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen. De s.k. Dala-, 
Bohus- och Stockholmsmodellerna är exempel på detta. 

Utvecklingen syftar även till att fördela landstingens totala ekonomiska 
resurser för hälso- och sjukvård från central nivå till primärvårdsdistrikt 
eller nämnder. Ambitionen är att anslagen skall fördelas i relation till 
befolkningsunderlaget med viss justering för skillnader i befolknings
sammansättningen. Där dessa principer har prövats har det dock i flera 
fall visat sig att variationerna i förhållande till den traditionella produk
tionsbaserade resurstilldelningen blivit så stora att det skapat problem 
vid genomförandet. Resursfördelningen har därför ofta baserats på en 
kompromiss mellan traditionell fördelning, tilldelning enligt befolk
ningsbaserade 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 möjligheter att 
pröva en annan fördelning enligt lagen (1991: 1136) om försöksverksam
het med kommunalt huvudmannaansvar för primärvården. Ett villkor 
för försöksverksamhetcn är att kommuner och landsting är överens. I 
sex kommuner, Ale, Aneby, Helsingborg, Håbo, Katrineholm och 
Sigtuna, pågår för närvarande en sådan försöksverksamhct. Socialstyrel
sen har i december 1993 lämnat en första utvärdcringsrapport om för
söken (Försök med kommunal primärvård 1992-1996. Årsrapport 1992. 
Socialstyrelsen följer upp och utvärderar 1993:9). 

Vidare har, som närmare redogjorts för i inledningen till avsnittet B, 
lokala försök med finansiell samordning mellan socialförsäkring och 
hälso- och sjukvård inletts den 1 januari 1993 i en! ighet med riksdagens 
beslut (prop. 1991/92:105, bet. 1991/92:SfU 17, rskr. 1991/92:347). 
Försöksverksamheten bedrivs inom vissa områden i fem län, nämligen 
Gotlands, Gävleborgs, Malmöhus, Södermanlands och Västmanlands 
län. Målen för försöksverksamheten är att utnyttja resurserna inom 
hälso- och sjukvård och socialförsäkring på ett mer effektivt sätt samt 
att minska de samhällsekonomiska kostnaderna för social försäkringen 
genom att det s.k. ohälsotalet skall kunna minskas. Riksförsäkrings
verket och Socialstyrelsen har i uppdrag att gemensamt följa upp och 
utvärdera dessa försök. 

Regeringen planerar vidare att under våren 1994 förelägga riksdagen 
en proposition med förslag som möjliggör lokal försöksvcrksamhet med 
finansiell samordning mellan socialförsäkring, socialrjänst samt hälso
och sjukvård. 
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Utvecklingen inom läkemedelsområdet 

I Sverige finns omkring 3 000 olika läkemedel (farmacevtiska speciali
teter), vilka är godkända av Läkemedelsverket och säljs via apotek. 
Jämfört med andra industriländer är detta ett lågt antal. I Storbritannien 
finns t.ex. 18 000 och i Tyskland cirka 70 000 olika farmacevtiska 
specialiteter. 

Försäkringens kostnader för läkemedel har ökat kraftigt sedan mitten 
av 1980-talet - i medeltal omkring 10 % per år. 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. 

Kostnadsökningen har varit mest markant inom den öppna vården. 
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 % av de samlade 
öppenvårdskostnadema. 

I ett europeiskt perspektiv intar Sverige i fråga om läkemedelspriser 
och läkemedelskostnader en medelposition. På kort sikt förväntas kost
nadsutvecklingen avta genom ändrade avgifter och en ökande använd
ning av billigare generiska preparat. Ytterligare insatser kommer dock 
att krävas under kommande år för att åstadkomma en rationell använd
ning av läkemedel. Läkemedelskommitterna i landstingen och de för
skrivande läkarna har ett stort ansvar genom att i rekommendationer 
och vid val av läkemedel medverka till att kostnaderna för läkemedel 
inte blir onödigt höga. 

Den 1 januari 1993 infördes särskilda regler för prisnedsättning av de 
läkemedel, som har generiska motsvarigheter, i enlighet med riksdagens 
beslut (prop. 1991/92:151, bet. 1991/92:SfU13, rskr. 1991/92:341). 
Detta är ett led i strävandena att minska kostnaderna på läkemedelsom
rådet. För varje läkemedel till vilket det finns en likvärdig motsvarighet 
i form av ett eller flera generiska läkemedel fastställer Riksförsäk
ringsverket ett högsta rabattgrundande pris (referenspris), som skall 
ligga till grund för prissättning med utgångspunkt i det billigaste prepa
ratet. Väljer förskrivaren att - i samråd med patienten - förskriva origi
nalpreparatet eller ett annat dyrare synonympreparat får patienten själv 
betala mellanskillnaden. Detta blir dock i praktiken inte så vanligt, 
eftersom de flesta tillverkare av originalpreparat, som omfattas av pris
nedsättningsreglema i systemet, har valt att sänka sina priser till refe
renspriset. 

En väl fungerande läkemedelskontroll är ett viktigt led i arbetet med 
att förbättra läkemedelsanvändningen. Den nya läkemedelslagen 
(1992:859) trädde ikraft den 1 juli 1993. Inom ramen för det europeiska 
integrationsarbetet är det angeläget att verka för en stark position för 
den svenska läkemedelskontrollen mot bakgrund av verksamhetens 
betydelse för såväl hälso- och sjukvården som samhällsekonomin. 

Ett förslag om vissa ändringar i läkemedelslagen har nyligen förelagts 
riksdagen (prop. 1993/94:92). 
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Regeringen har tillsatt en utredning i syfte att lämna förslag om den 
framtida läkemedelsförsörjningen och Apoteksbolagets roll. Utredningen 
har nyligen avlämnat ett delbetänkande, Läkemedel och kompetens 
(SOU 1993: 106), som nu remissbehandlas. Parallellt med utrednings
arbetet och remissbehandlingen bereds vissa finansiella frågor avseende 
Apoteksbolaget inom regeringskansliet. 

Mot bakgrund av att Apoteksbolaget under de senaste verksamhetsåren 
genererat en betydande vinst förutsätts bolagstämman 1994 besluta om 
en utdelning från bolaget om 750 miljoner kronor. Apoteksbolagets 
marginaler har dessutom sänkts med i genomsnitt 4 procentenheter år 
1993 vilket beräknas medföra en årlig kostnadsminskning om cirka 
255 miljoner kronor inom sjukförsäkringen. 

En av regeringen tillsatt arbetsgrupp med uppgift att överväga och 
lämna förslag till hur ett centrum för läkemedelsepidemiologi och ut
veckling av läkemedelsterapier kan bildas lämnade i september 1992 en 
rapport (Ds 1992:104) Nätverk för läkemedelsepidemiologi - NEPI. 
Rapporten har beretts inom regeringskansliet. Avsikten är att Apoteks
bolaget AB och Apotekarsocieteten tillsammans skall bilda en stiftelse 
för detta ändamål. 

Som en följd av detta kommer Apotekarsocietetens stiftelse för främ
jande av farmacins utveckling och en god läkemedelsförsörjning att 
upplösas. Stiftelsen bildades i anslutning till att en ny organisation av 
läkemedelsförsörjningen beslutades (prop. 1970:74, SU 98 och 2LU :37, 
rskr. 223 och 234). Villkoren för stiftelsen återfinns i ett avtal mellan 
staten och Apotekarsocieteten som samtidigt godkändes av riksdagen. 

Regeringen föreslår att riksdagen bemyndigar regeringen att fatta 
nödvändiga beslut med anledning av stiftelsens upplösning. 

Uppföljning och utvärdering av hälso- och sjukvårdens resultat och 
kvalitet 

Förändringar av hälso- och sjukvårdens organisation och styrning, bl.a. 
med ett ökat antal privata vårdgivare. stäl!er nya krav på uppföljning av 
kostnader och kvalitet samt vårdens resultat. Utvecklingen av system för 
insamling och redovisning av adekvat information måste påskyndas. 

För att att bedöma produktivitetsutvecklingen inom hälso- och sjukvår
den behövs tillgång till jämförbara data över volym- och kostnads
utveckling. Sådana data saknas i allmänhet. Produktivitetsdelegationen 
uppmärksammade dessa frågor i sitt slutbetänkande Drivkrafter för 
produktivitet och välstånd (SOU 1991 :82). Enligt delegationen fanns det 
dock mycket som tydde på att produktivitetsutvecklingen hade försäm
rats inom sjukvården som helhet sedan 1960-talet. 

De studier produktivitetsdelegationen grundade sin analys på var 
styckkostnadsstudier snarare än produktivitetsundersökningar, som blivit 
justerade för kvalitetsförändringar. Delegationen menade dock att 
kvaliteten inom sjukvården tycktes ha förbättrats på flera områden. 
Samtidigt konstaterade den att en sådan kvalitetsförbättring måste vara 
betydande för att ett kvalitetsjusterat produktivitetsmått skulle kunna 
uppvisa oförändrad eller stigande produktivitet under den aktuella perio-
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den. Det redovisade materialet visade också på en stor spridning mellan 
olika sjukhus vad gäller produktivitetsutvecklingen. Delegationens slut
sats blev att det bör finnas en betydande potential för att öka produktivi
teten 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 tillgodoses medan 
andra, kanske mindre angelägna åtgärder ur såväl ett folkhälsoperspek
tiv som patienternas vårdperspektiv, ges alltför stort utrymme. Social
styrelsens aktiva uppföljning visar att både säkerheten och kvaliteten 
inom vissa verksamheter behöver förbättras. Dessutom används inte 
resurserna optimalt. Således kan det t.ex. finnas onödigt stor akutvcrk
samhet inom flera landsting. Vem/vilka som får vård och vilka resultat 
som faktiskt uppnås med olika alternativa metoder och system måste 
redovisas som grund för beslut om resursfördelning, prioriteringar och 
ekonomiska styrsystem. 

I samband med överenskommelserna om vissa ersättningar till sjuk
vårdshuvudmännen från sjukförsäkringen m.m. - de s.k. Dagmar
överenskommelserna - har behovet av förbättrad uppföljning och ut
värdering framhållits liksom behovet av ett bättre informationssystem 
inom hälso- och sjukvården. Flera insatser har också gjorts inom dessa 
områden. Bl.a. bör inrättandet av det epidemiologiska centrumet vid 
Socialstyrelsen ses som led i arbetet med att förbättra informationsför
sörjningen. Men ytterligare insatser och en fortsatt nära samverkan 
mellan staten och landstingen behövs. De statistikuppgifter och de redo
visningssystem, som för närvarande finns tillgängliga, är inte tillräckliga 
och inte utformade på ett sådant sätt att en återkommande samlad upp
följning och utvärdering av hälso- och sjukvårdens utveckling mot 
angivna mål skall kunna göras. 

Som ett led i detta arbete har Socialstyrelsen fått i uppdrag att i sam
arbete med Landstingsförbundet, SCB och Spri utveckla en regelbunden 
rapportering till regering och riksdag om förhållandena i hälso- och 
sjukvården. Ett förslag till uppläggning och innehåll kommer att redo
visas i januari 1994. 

Inom Socialstyrelsen pågår ett arbete med att utveckla öppenvårds
statistiken. Arbetet sker i nära samarbete med Landstingsförbundet och 
Svenska Läkaresällskapet och har stor betydelse för det uppföljnings
och utvärderingsarbete som åligger Socialstyrelsen bl.a. med anledning 
av husläkarreformen, Ädel-reformen och försöksverksamheten med 
kommunalt huvudmannaansvar för primärvården. 

Avtalet mellan staten och Landstingsförbundet om Spris verksamhet 
betonar vidare att "huvuddelen av Spris verksamhet skall ligga inom 
området metoder och hjälpmedel för att förbättra kvalitet, effektivitet 

6 Riksdagen 1993194. 1 sam/. Nr 100 Bilaga 6 
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och produktivitet i vården". Utvecklingsarbete pågår bl.a. i syfte att 
utveckla en infrastruktur för sjukvårdens informationsförsörjning. 

Inom den slutna vården har data om färdigbehandlade. patienter ut
vecklats och samlats in av Landstingsförbundet. Från och med år 1991 
inhämtar och redovisar förbundel också uppgifter om väntetider till de 
åtgärder som omfattas av den centrala vårdgarantin. 

I de senaste Dagmar-överenskommelserna har avsatts 20 miljoner 
kronor för år 1993 resp. 21 miljoner kronor för år 1994 för åtgärder 
som syftar till att förbättra informationsförsörjningen inom hälso- och 
sjukvården. Medlen avser utvecklingsarbete för att bättre kunna be
skriva och mäta prestationer i hälso- och sjukvården, kvalitetsuppfölj
ning och ett medicinskt förvarningssystem för att förbättra framförh"-11-
ningen innan nya medicinska metoder tas i bruk. 

Arbetet med att utveckla metoder och instrument för kvalitetssäkring 
inom hälso- och sjukvården kommer all 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
manhang. Gruppen är ett gemensamt och fristående samarbetsorgan för 
Socialstyrelsen, Landstingsförbundet, Spri och Svenska Läkaresäll
skapet. Dess uppgift är att ta till vara svenska och utländska erfaren
heter och verka för att enhetliga mått och metoder utvecklas. Samråds
gruppen stimulerar och stödjer såväl nationellt som lokalt kvalitetssäk
ringsarbete, förmedlar kunskap och verkar för att undervisning i kvali
tetssäkring skall ingå i olika vårdutbildningar. 

Socialstyrelsen har i en föreskrift (SOSFS 1993 :9) fastlagt att all 
legitimerad personal skall bedriva ett systematiskt, fortlöpande och 
dokumenterat kvalitetssäkringsarbete. I föreskriften ges anvisningar om 
vad som bör ingå i kvalitetssäkringsarbetet. Vidare poängteras ledning
ens ansvar. 

Nationella register om vårdkonsumtion m.m. saknar ofta uppgifter om 
vårdens kvalitet och behandlingsresultat. Av denna anledning bör de 
försök som den medicinska professionen driver att utveckla särskilda 
nationella kvalitetsregister stödjas. 

Erfarenheterna från arbetet med att utveckla informationsförsörjning 
och kvalitetssäkring inom hälso- och sjukvården visar att uppföljning 
och utvärdering ger starka incitament för såväl kunskaps- som verksam
hetsutveckling när arbetet bedrivs med respekt för professionens roll 
och verksamhetens starkt decentraliserade karaktär. 

Frågor som avser informationsförsörjning och kvalitetssäkring har 
också uppmärksammats särskilt i samband med den förestående hus
läkarreformen. Ett uttryck för detta är att en inte oväsentlig del av det 
statliga stimulansbidraget i samband mtd reformens genomförande 
används för att stimulera utvecklingen i11om dessa områden. Svensk 
förening för allmänmedicin (SFAM) har en betydelsefuil roll i detta 
sammanhang och bedriver ett aktivt arbete, som även inkluderar in
ternationella kontakter. 

Prop. 1993/94:100 
Bil. 6 

82 



Den civila hälso- och sjukvården i krig 

Huvuddelen av det totala sjukvårdsbehovet i krig skall ombesörjas av 
den civila hälso- och sjukvården. Målsättningen är att varje skadad eller 
sjuk under kriser och krig skall ges en medicinskt acceptabel behandling 
och vård. Ambitionen är att hålla de medicinska behandlingsresultaten 
på fredstida nivå för det stora flertalet patienter, trots att den allmänna 
vårdstandarden inte kan vara densamma som i fred. Socialstyrelsen, 
som funktionsansvarig myndighet, redovisar att de mål för den civila 
hälso- och sjukvården i krig, som lagts fast genom 1992 års försvars
beslut, kommer att nås under den senare delen av 1990-talet. 

Pågående utredningar 

Hälso- och sjukvårdens organisation och finansiering 

Regeringen har vintern 1992 tillkallat en parlamentarisk kommitte (HSU 
2000, S 1992:04) med uppdrag att dels analysera hälso- och sjukvårdens 
resursbehov fram till år 2000, dels överväga hur hälso- och sjukvården 
bör finansieras och organiseras på den övergripande samhällsnivån. 

Kommittens överväganden skall enligt direktiven (dir. 1992:30) grun
das 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 försäkrings
givare. 

En fristående expertgrupp har i rapporten Hälso- och sjukvården i 
framtiden - Tre modeller (SOU 1993:38) utvecklat och analyserat de 
angivna modellerna. 

Den reformerade landstingsmodellen grundar sig på nuvarande hälso
och sjukvårdssystem. Det demokratiska inflytandet över hälso- och 
sjukvården utövas i första hand på regional nivå. Expertgruppen redo
visar två olika alternativ för att finansiera verksamheten i en sådan 
modell. Det första är en renodlad regional finansiering via landstings
skatten. I det andra alternativet finansierar staten hälso- och sjukvården 
genom en befolkningsbaserad ersättning till sjukvårdshuvudmännen. 

Expertgruppen konstaterar att den reformerade landstingsmodellen gör 
det möjligt att anpassa hälso- och sjukvården till lokala förutsättningar 
och att den är öppen för variationer. Men expertgruppen menar också 
att det är viktigt med tydliga regler för hur sjukvårdstjänster skall pro
duceras då denna modell uppvisar klara begränsningar när det gäller att 
utveckla marknadslika arrangemang. 

Den primärvårdsstyrda modellen för hälso- och sjukvårdens finansie
ring och organisation bygger på att sjukvårdsresurserna för en definie
rad befolkning koordineras via primärvården. Expertgruppen har valt att 
utveckla en modell där kommunerna svarar för hela finansieringen av 
sjukvården. Den enskilde väljer en husläkare som tillsammans med 
patienten avgör vilken vård han har behov av - hos husläkaren själv 
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eller hos andra vårdgivare. Expertgruppen konstaterar att om husläkarna 
skulle disponera samtliga resurser för hälso- och sjukvård skulle detta 
innebära ett avsevärt risktagande och ställa stora krav på administrativ 
och ekonomisk kompetens hos husläkarna. I denna modell ändras också 
ägar- och styrformer för sjukhusen vilket kräver en genomtänkt strategi 
för huvudmannaansvar och ägande. 

Vad gäller den obligatoriska sjukvårdsförsäkringen har expertgruppen 
valt att som huvudalternativ utveckla en modell där sjukvårdsförsäk
ringen administreras av försäkringsgivare med monopol inom sex geo
grafiska regioner. Det politiska inflytandet sker emellertid på nationell 
nivå där riksdagen beslutar om vilka rättigheter försäkringen skall om
fatta. Riksdagen fastställer vidare en övergripande budget för hälso- och 
sjukvården. Avsikten är att finansieringen skall ske solidariskt oberoen
de av risk. I likhet med den primärvårdsstyrda vården medför den 
obligatoriska sjukvårdsförsäkringen förändringar av ägar- och styrfor
mer för sjukhusen. 

Expertgruppen har haft till uppgift att värdera de olika modellerna 
efter de kriterier som anges i direktiven men inte att ta ställning för 
eller emot de enskilda modellerna. 

Kommitten om hälso- och sjukvårdens finam:ieri:ig och organisation 
(HSU 2000) har genomfört en stor mängd seminarier och konferenser 
med utgångspunkt från expertgruppens rapport för att inhämta synpunk
ter inför kommittens slutgiltiga ställningstagande. Arbetet skall siutredo
visas under våren 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 att mer ingående 
överväga frågor om prioriteringar inom vården. Mot denna bakgrund 
har regeringen våren 1992 tillsatt en parlamentarisk utredning (Utred
ningen om prioriteringar inom hälso- och sjukvården, S 1992 :02) 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 
(dir. 1992:8). 

Utredningen överlämnade i november 1993 delbetänkandet Vårdens 
svåra val (SOU 1993:93) som för närvarande är föremål för en bred 
remissbehandling i utredningens regi. Utredningen konstaterar att 
människovärdesprincipen skall ligga till grund för alla prioriteringar 
inom hälso- och sjukvården. Enligt denna princip har den enskilda 
människan ett unikt värde och alla människor har samma värde. Männi
skovärdet påverkas inte av personliga egenskaper eller funktion i sam
hället. Människovärdesprincipen bör enligt utredningen kompletteras 
med behovs- eller solidaritetsprincipen. Denna innebär att resurserna 
bör satsas på de områden, de verksamheter och de individer där be
hoven är störst. Sjukvården skall därför särskilt beakta behoven hos de 
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svagaste, hos dem som inte är medvetna om sitt människovärde eller 
kan göra sin röst hörd, t.ex. barn, åldersdementa och gravt psykiskt 
störda. 

Effektivitetsprincipen bör vara ytterligare grund för prioritering enligt 
utredningen. Vid val av olika verksamhetsområden eller åtgärder bör 
man satsa på det som är mest kostnadseffektivt, om allt i övrigt är lika. 
Utredningen finner dock att ofullständigt underlag beträffande nyttan av 
olika åtgärder begränsar möjligheterna att tillämpa effektivitetsprinci
pen. En satsning på tillämpad klinisk forskning och utvärdering skulle 
kunna öka kostnadseffektiviteten i vården. 

Accepteras dessa tre principer innebär detta enligt utredningen också 
att andra möjliga prioriteringsgrunder avvisas, exempelvis efterfråge
principen. 

Utredningen skall ha slutredovisat sitt arbete vid utgången av år 1994. 

Läkemedelsförsörjningen 

En särskild utredningsman (Läkemedelsförsörjningsutredningen 
LFU 92, S 1992:07) har fått regeringens uppdrag att göra en översyn 
av den svenska läkemedelsförsörjningen, särskilt med avseende på 
Apoteksbolagets framtida roll och verksamhetsinriktning. I uppdraget 
(dir. 1992:53) ingår att föreslå riktlinjer för såväl parti- som detalj
handel med läkemedel och tillhörande informationsfrågor, att föreslå 
nödvändiga förändringar i gällande avtal mellan staten och Apoteks
bolaget AB samt att pröva frågan om Apoteksbolagets ägandestruktur. 

Utredningen har nyligen överlämnat delbetänkandet Läkemedel och 
kompetens (SOU 1993: 106) till regeringen. Utredningen föreslår att 
läkemedel i framtiden delas in i tre klasser: en som endast utlämnas mot 
recept (receptläkemedel), en som kräver att farmacevtiskt utbildad 
personal finns tillgänglig för frågor vid försäljning (handköpsläkemedel) 
och en tredje klass där den information som finns i o~h på läkemedlets 
förpackning bedöms som tillräcklig (allmänna läkemedel). Staten har 
idag enligt lagen (1970:205) om detaljhandcl med läkemedel ensamrätt 
till sådan detaljhandel. Utredningen föreslår att denna ensamrätt bibe
hålls och att regeringen efter ansökan kan lämna tillstånd för försäljning 
av receptläkemedel (apotek), handköpsläkemedel (egenvårdsapotek) och 
fria läkemedel (annat försäljningsställe). Försäljningsrätten skulle därvid 
kopplas till den kompetens som erfordras, inte till ett visst företag. 

Betänkandet är för närvarande föremål för remissbehandling. Utred
ningen kommer att lämna förslag i övriga delar under våren 1994. 

Ersättning vid behandlings.skada 

Regeringen har tillkallat en särskild utredare (Paticntförsäk
ringsutredningen, S 1992: 11) med uppdrag att liimna förslag om hur 
reglerna för ersättning vid behm1dlingsskada inom ldlso- och sjukvården 
skall vara utformade i framtiden (dir. 1992:101). Bakgrunden är att 
förändringarna av vårdformerna samt EES-avtaltt och ell medlemsskap 
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i EU gör att ett frivilligt försäkringssystem, av det slag som den nuva
rande patientförsäkringen representerar, inte längre kan upprätthållas. 

Utredarens arbete kommer att redovisas under våren 1994. 

lntygsutredningen 

Intygsutredningen (S 1993:04) har i uppdrag (dir. 1993:36) att se över 
bestämmelserna för hälso- och sjukvårdspersonal när det gäller att i 
tjänsten utfärda intyg och utlåtanden samt föreslå de förändringar som 
kan behövas för att dessa uppgifter skall kunna fullgöras på bästa sätt. 
Det är väsentligt att bestämmelserna blir utformade och tillämpade på 
ett sådant sätt att rimliga krav på sakkunskap, objektivitet och rättsäker
het uppfylls. Reglerna måste också anpassas till de nya förhållanden 
som följer av utvecklingen i samhället och Sveriges anslutning ti!l EU. 

Utredningsuppdraget skall vara slutfört före den 1 juli 1994. 

Författningsreglering av personregister inom hälso- och sjukvårdens 
område 

Regeringen tillsatte hösten 1993 en kommitte (S 1993: 12) med uppdrag 
( dir. 1993: 111) att utreda och lägga förslag till författningsreglering av 
personregister inom hälso- och sjukvårdens område. Kommitten, som 
kan redovisa sitt uppdrag i etapper, skall ha slutfört sitt arbete senast 
den 1 juli 1995. 

Vidtagna och planerade åtgärder 

Folkhälsoarbetet 

Befolkningens hälsa har successivt blivit bättre i takt med att den all
männa levnadsstandarden har höjts. Hälsoläget i Sverige har förbättrats 
genom bättre hygien och kost, förbättrade livsvillkor och arbetsmiljöer, 
allmän skolgång, bättre boende samt medicinska insatser och är bättre 
än i de flesta andra jämförbara länder. Medellivslängden är bland de 
högsta och spädbamsdödligheten bland de lägsta i världen. Den medi
cinska och tekniska utvecklingen bidrar till att allt fler patienter i alla 
åldrar kan behandlas och rehabiliteras. 

Skillnaderna i hälsa mellan olika grupper är dock fortfarande stora. 
Det finns betydande skillnader mellan olika sociala grupper liksom 
mellan infödda svenskar och invandrare. Det finns även tendenser till 
att vissa hälsoproblem ökar. Detta gäller t.ex. sjukdomar i rörelseorga
nen och allergier samt insjuknande i vissa cancerformer. 

Utvecklingen av olika riskfaktorer för ohälsa fordrar också uppmärk
samhet. Den i dagsläget höga arbetslösheten bland ungdomar är ett stort 
problem. Det har också visat sig att andelen kvinnliga rökare särskilt i 
vissa åldersgrupper har ökat under de senaste åren. För att bryta denna 
utveckling krävs att de primärpreventiva insatserna, dvs. arbetet med att 
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förhindra att skada uppkommer eller sjukdom bryter ut, intensifieras. 
De hälsofrämjande åtgärderna syftar inte i första hand till att undvika 
framtida sjukvårdskostnader utan till att minska sjukligheten och att öka 
välbefinnandet. 

En viktig åtgärd i arbetet mot en förbättrad folkhälsa är den tobakslag 
(1993:581) som trädde ikraft den 1 juli 1993. Tobakslagen innehåller 
regler om vissa miljöer där rökning inte skall få äga rum eller där vissa 
utrymmen skall hållas fria från tobaksrök. Bland de miljöer som tas upp 
finns lokaler för barnomsorg, skolverksamhet och annan verksamhet för 
barn och ungdom, färdmedel i inrikes kollektivtrafik, lokaler för hälso
och sjukvård, lokaler avsedda för gemensamt bruk i bostäder och inrätt
ningar med särskild service eller vård. Även lokaler för hotell- och 
restaurangverksamhet samt lokaler där allmänna sammankomster anord
nas eller andra lokaler dit allmänheten har tillträde omfattas av regle
ringen. Det finns också bestämmelser för hur rökning på arbetsplatser 
skall hanteras. Bestämmelserna om marknadsföring i lagen (1978:764) 
med vissa bestämmelser om marknadsföring av tobaksvaror flyttades i 
huvudsak oförändrade över till tobakslagen. 

Regeringen har nyligen på begäran av riksdagen lagt fram en proposi
tion (1993/94:98) om vissa ändringar i tobakslagen. I propositionen 
föreslås en skärpning av bestämmelserna avseende rökning i lokaler där 
allmänna sammankomster anordnas eller andra lokaler dit allmänheten 
har tillträde. Rökförbud föreslås nu införas i dessa lokaler. På skol
gårdar och utomhusmiljöer i anslutning till förskolor eller fritidshem 
föreslås också att rökning skall förbjudas. I propositionen föreslås också 
att arbetsgivaren skall vara skyldig att se till att ingen arbetstagare mot 
sin vilja utsätts för tobaksrök. Även marknadsföringen av tobaksvaror 
regleras på liknande sätt som gäller för alkoholvaror. Frågan om even
tuell reglering av förtäckt reklam för tobaksvaror är av komplicerad 
natur och kräver ytterligare överväganden. Den behandlas därför inte i 
denna proposition. 

Den nya tobakslagen och de ändringar regeringen föreslagit förväntas 
ge effekter på befolkningens rökvanor, särskilt vad gäller nyrekryte
ringen av unga rökare. 

Under början av år 1994 förväntas alkoholpolitiska kommissionen 
(S 1991: 17) lägga fram förslag till framtida insatser för att minska 
alkoholens skadeverkningar. 

Särskilda preventiva åtgärder i !Jams miljöer är angelägna för att hejda 
allergiutvecklingen. 

Lagen (1991: 1969) om förbud mot vissa dopningsmedcl trädde ikraft 
den 1 juli 1992. De i lagen angivna medlen får inte annat än för medi
cinskt eller vetenskapligt ändamål föras in i landet, överlåtas, fram
ställas, förvärvas i överlåtelsesyfte, bjudas ut till försäljning eller inne
has. 

Genom Folkhälsoinstitutet följer regeringen dopningsproblematiken i 
olika avseenden. Institutet har bl.a. tagit initiativ till en samarbetsgrupp 
för informationsutbyte mellan företrädare för polisen, tullen, skolan, 
värnpliktiga och Riksidrottsförbundet. Institutet har också medverkat i 
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en informationskampanj på flera ställen i landet och tagit fram och 
förmedlat skriftlig information om vad dopning är och riskerna med 
denna. I syfte att göra en samlad översyn av omfattningen och följderna 
av missbruket med dopningsmedel avser regeringen att under våren till
kalla en särskild utredning med parlamentarisk medverkan. 

I regeringens proposition (1992/93: 160) om husläkare m.m. har vikten 
av att husläkare och övrig personal i primärvården arbetar med före
byggande insatser särskilt betonats. 

Insatser är också nödvändiga för att bekämpa spridningen av det virus, 
humant immunbrist virus (hiv), som kan leda till sjukdomstillståndet 
aids (acquired immune deficiency syndrome - förvärvad immunbrist). 
Den internationella smittspridningen i kombination med ett omfattande 
resande över landets gränser och pågående invandring från områden, 
där smittan förekommer i särskilt stor omfattning, innebär risk för 
fortsatt smittspridning, som måste mötas med kraftfulla åtgärder. 

Insatser inom områden utanför hälso- och sjukvården har också stor 
betydelse när det gäller folkhälsan, t.ex. en bibehållen restriktiv alko
hol- och narkotikapolitik, förbättringar av arbetsmiljön och skolmiljön, 
bekämpande av luft- och vattenföroreningar, bättre kontroll av livs
medelshanteringen och åtgärder som skapar en bättre trafikmiljö m.m. 

Genom tillkomsten av Folkhälsoinstitutet den l juli 1992 har förut
sättningarna för ett aktivt folkhälsoarbete på central nivå förbättrats. 
Institutet arbetar med en vetenskapligt förankrad verksamhet och en 
tvärsektoriell inriktning för att förstärka det befolkningsinriktade hälso
främjande arbetet. 

Även inrättandet av ett centrum för epidemiologi och social analys vid 
Socialstyrelsen förväntas få stor betydelse för det fortsatta folkhälso
arbetet. Centrumets huvuduppgift är att på nationell nivå följa och 
analysera orsaker till ohälsa och förekomst av sjukdomar. 

Socialstyrelsen kommer under våren 1994 att presentera en Folkhälso
rapport där den senaste utvecklingen analyseras. Socialstyrelsen presen
terar under våren 1994 även en lägesrapport om folkhälsoarbetets ut
veckling och de samhällsmedicinska funktionernas roll inom lands
tingens verksamhet. Regeringen har för avsikt att återkomma till riks
dagen under innevarande riksmöte med en bedömning av befolkningens 
hälsoläge m.m. och de förslag till åtgärder som kan bli aktuella. 

Vårdorganisation och vårdsstruktur - husläkarreformen 

Primärvården utgör basen i den svenska hälso- och sjukvården. Den 
utgår från en helhetssyn på människan och skall omfatta en bred verk
samhet, från prevention till diagnostik, behandling och rehabilitering. 
Primärvården skall finnas nära befolkningen och vara lättillgänglig för 
alla. Primärvårdens insatser måste samordnas och förstärkas. Sam
verkan såväl inom organisationen som utåt mot övrig hälso- och sjuk
vård och kommunernas ansvarsområden, är därför av stor vikt. 

Allt detta kräver en stor flexibilitet hos vårdorganisationen. Det är 
viktigt att vården utformas efter de lokala behov och förutsättningar som 
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råder i respektive sjukvårdsområde. Kvaliteten i verksamheten måste 
också vara hög. Inom primärvården bör husläkarens kunskap och verk
samhet präglas av helhetssyn på den enskilde och hans livssituation. För 
att läkaren skall kunna ha denna helhetssyn krävs kontinuitet i relatio
nerna mellan läkare och patient och samspel med andra service- och 
vårdgivare. 

Den tidigare besvärande bristen på allmänläkare började bli mindre 
påtaglig mot slutet av 1980-talet. Men ännu vid denna tidpunkt var 
närmare en tredjedel av tjänsterna vakanta eller uppehölls tillfälligt av 
vikarier. De regionala variationerna var dock stora. Antalet allmän
läkarbesök per invånare ökade med 10 3 under perioden 1985-1991, 
från i genomsnitt 975 till 1 070 besök per 1 000 invånare. 

Antalet inrättade befattningar som allmänläkare uppgick år I 992 till 
3 350 vilket innebar en ökning med cirka 5 3 jämfört med föregående 
år. Mellan åren 1986 och 1992 minskade antalet invånare per inrättad 
allmänläkarbefattning från 3 160 till 2 550. 

Den medvetna satsningen på öppna vårdformer innebär också att 
besök hos andra vårdgivare än läkare eftersträvas. Statistiken är ofull
ständig men uppskattningsvis gjordes cirka 21 miljoner besök hos 
distriktssköterska, sjuksköterska och undersköterska under år 1991. 

I syfte att ytterligare stärka och stimulera den öppna vården föreslog 
regeringen i propositionen om husläkare m.m. att en husläkarreform 
skulle genomföras i Sverige fr.o.m. den 1 januari 1994 för att vara fullt 
genomförd vid utgången av år 1995. Riksdagen beslutade i huvudsak 
enligt regeringens förslag (prop. 1992/93:160, bet. 1992/93:SoU22. 
rskr. 1992/93:355). Husläkareformen innebär att alla invånare i Sverige 
får möjlighet att själva välja husläkare. Husläkaren har ett tydligt och 
preciserat ansvar för dem som valt honom eller henne till sin husläkare. 
Vissa grundkrav har därför fastställts nationellt för att en verksamhet 
skall vara att betrakta som husläkarverksamhet. 

De uppgifter som husläkaren alltid skall svara för är mottagningsverk
samhet, jour, hembesök, råd och förebyggande insatser till enskilda 
samt samverkan med andra service- och vårdgivare. Husläkaren skall 
dessutom medverka till att den egna verksamheten kan följas upp och 
utvärderas samt rapportera om lokala hälsoproblem. Utöver detta regle
rade grundåtagande kan sjukvårdshuvudmännen besluta om att husläkar
åtagandet även kan innefatta övriga läkarinsatser i primärvården. 

De som uppfyller kompetenskravet för husläkare och är beredda att 
arbeta enligt det åtagande som sjukvårdshuvudmannen har fastställt har 
rätt att fritt etablera sig som privatpraktiserande husläkare. Huvuddelen 
av ersättningen för husläkarverksamheten utgörs av en fast ersättning 
per individ, ansluten till husläkaren. Resterande del av ersättningen för 
en husläkares grundåtagande är i princip prestationsrelaterad och utgörs 
av besöksersättningar samt ersättning enligt en särskild taxa för vissa 
åtgärder. 
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Som stöd för reformens genomförande tillskjuter staten sammanlagt 
585 miljoner kronor under en treårsperiod. 

En parlamentarisk kommittc, den s.k. Husläkardelegationen 
(S 1993: 10), har tillsatts av regeringen för att under en treårsperiod 
följa utvecklingen och effekterna av husläkarreformen (dir. 1993:76). 
Delegationen skall därvid uppmärksamma regering och riksdag på 
eventuella behov av förändring. 

Den medicinska utvecklingen gör att allt fler behandlingar kan ges i 
öppenvård. Ett exempel på detta är den snabba utvecklingen av dag
kirurgi. En enkät inom ramen för DAGMAR 50 visar att av totalt 
213 500 operationer under 1990 har knappt hälften eller cirka 100 000 
utförts i dagkirurgi. Enligt uppgift hade vart tredje sjukhus i början av 
1993 en särskild enhet för dagkirurgi. 

Regeringen har i propositionen 1993/94:75 om arvoden till privat
praktiserande läkare och sjukgymnaster samt vissa ersättningar till 
sjukvårdshuvudmännen m.m. lagt fram förslag om lag om privatprak
tiserande läkares respektive sjukgymnasters rätt till ersättning från ett av 
landstingen finansierat offentligt ersättningssystem. Lagen är inte 
tillämplig på husläkare eller på läkare i privat verksamhet som träffat 
avtal med landstinget om att ge vård. 

Läkarvårdsersättning lämnas enligt förslagen för vård som ges av en 
läkare i privat verksamhet med specialistkompetens. Vissa specialiteter 
omfattas dock inte av rätten till ersättning. Läkaren, som inte får vara 
anställd av landstinget, skall arbeta heltid för att få ersättning. 

Sjukgymnastikersättning lämnas till legitimerad sjukgymnast som efter 
legitimation fullgjort minst två års tjänstgöring i offentligt finansierad 
vård, varav minst sex månader i den slutna vården. 

De ersättningsmodeller för läkare och sjukgymnaster som skall gälla 
för den nya ordningen skall preciseras i av regeringen fastställda na
tionella taxor med grundnivåer som dock får överskridas av landstinget. 
De nya taxorna avses träda ikraft den 1 juli 1994. 

Det pågår alltså en förändring av vårdstrukturen som innebär att grän
serna mellan den öppna och den slutna vården blir mindre tydliga och 
där den medicinska utvecklingen spelar stor roll. Detta innebär att 
tidigare vårdstrukturer måste omprövas och förändras. 

Under 1980-talet skedde stora förändringar inom den slutna sjuk
vården. Det totala antalet vårdplatser reducerades med över 15 000 
platser. 

Den största förändringen gjordes inom den psykiatriska vården. Gamla 
och stora institutioner lades ned och antalet inneliggande patienter redu
cerades 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 utveck
ling. Inom långtidssjukvården ökade antalet vårdplatser totalt sett, men 
inte i relation till andelen äldre i befolkningen. 

Förändringarna var minst märkbara inom den somatiska korttids
vården, där antalet vårdplatser per 1 000 invånare minskade med 0,8. 
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Samtidigt som antalet vårdplatser reducerades, minskade också medel
vårdtidema för all sjukvård. Inom den internmedicinska korttidsvården 
liksom vid kirurgisk vård beräknas minskningen ha uppgått till närmare 
24 3. Denna utveckling var möjlig bl.a. genom utvecklingen inom 
långtidssjukvården/geriatriken och genom en utvecklad samverkan med 
öppenvårdsresurserna och kommunernas sociala hemtjänst. 

Trots minskningen av antalet vårdplatser inom den somatiska korttids
vården kunde, till följd av de minskade medelvårdtiderna, antalet in
tagningar 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 1 000 invånare. 
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Hur resurserna inom vården kan utnyttjas beror således till stor del på 
vilka metoder för behandling och operativa ingrepp som tillämpas och 
hur effektiva de är. Ny kunskap tillkommer ständigt. Men såväl minsk
ningen av medelvårdtiderna som ökningarna av antalet intagningar 
uppvisade under 1980-talet ganska stora skillnader mellan sjukvårds
huvudmännen. Detta berodde sannolikt till viss del på skilda sjuk
vårdsstrukturer och på olikheter vad gällde tillgången till eftervård. Men 
det berodde säkert i hög grad också på i vilken mån man på olika sjuk
hus 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 sexårsperiod. 
Uppföljningen av de projekt, som har genomförts, har också i flera fall 
visat att projekten bidragit till besparingar. 

Förhållandevis många patienter som har bedömts vara färdigbehandla
de har tidigare, i brist på andra mer passande vårdformer eller otill
räckligt stöd och hjälp i hemmet, varit hänvisade till att stanna kvar 
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inom den somatiska akutvården och inom den geriatriska vården. 
Landstingsförbundet har genomfört kartläggningar beträffande dessa 
patienter - kartläggningar som tilldragit sig stort intresse i samband 
med det betalningsansvar som kommunerna till följd av Ädel-reformen 
har för medicinskt färdigbehandlade patienter inom dessa vårdformer 
fr.o.m. den 1 januari 1992. 

På regeringens uppdrag följer och utvärderar Socialstyrelsen Ädel
reformen. Styrelsen har i oktober 1993 lämnat årsrapporten för 1993 
(Socialstyrelsen följer upp och utvärderar 1993:8). I rapporten konstate
ras att det allmänna omdömet om Ädelreformen är positivt och att 
genomförandet av reformen har varit betydligt mindre problematiskt än 
befarats. När det gäller den av kommunerna övertagna sjukhemsverk
samheten finns liksom tidigare stora skillnader i kvalitet och innehåll 
mellan olika sjukhem. Detta innebär att vissa sjukhem erbjuder en 
undermålig boendestandard samt bristande medicinsk vård. För att 
utveckla och säkra kvaliteten i de mer hälso- och sjukvårdsinriktade 
delarna av Ädelreformen och i samspelet mellan de sociala och medi
cinska insatserna har regeringen nyligen föreslagit riksdagen att anslå ett 
särskilt stimulansbidrag om 50 miljoner kronor. Riksdagen har beslutat 

enlighet med regeringens förslag (prop. 1993/94:75, bet. 
1993/94:SoU 14). 

För att den enskilde skall kunna få sina vårdbehov tillgodosedda är det 
av stor vikt att en hög kompetens bibehålls inom den operativa och 
rehabiliterande verksamheten. Men det krävs också fungerande vård
kedjor och att insatserna inom såväl den öppna och slutna vården som 
socialtjänsten integreras och samverkar. 

Ett stort problem inom den slutna vården under 1980-talct och början 
på 1990-talet var de långa köerna till vissa operationer. Många männi
skor drabbades av orimligt långa väntetider till t.ex. höftledsoperationer 
och 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. år 1992 (prop. 1990/91:150 bil. 
1:3, bet. 1990/91 :SoU25, rskr. 1990/91 :384). Enligt överenskommelsen 
skall den patient som omfattas av vårdgarantin bli behandlad inom tre 
månader från det att patienten har satts upp på en vårdplaneringslista. 
Om patienten inte kan behandlas inom denna tid på den egna kliniken 
skall patienten erbjudas vård vid en annan klinik inom sjukvårdsom
rådet, hos en annan sjukvårdshuvudman eller hos en privat vårdgivare. 
Genom ett tillfälligt statligt bidrag på 500 miljoner kronor till sjukvårds
huvudmännen under år 1992 underlättades genomförandet. Vårdgarantin 
har därefter, utan statliga resurstillskott, förlängts att gälla även för åren 
1993 och 1994 enligt överenskommelser mellan staten och företrädare 
för sjukvårdshuvudmännen. 

Vårdgarantin i kombination med ändrade former för hur klinikerna får 
ersättning för sitt arbete har radikalt förbättrat situationen. För när
varande finns knappast några köer till angelägna operationer utöver den 
tid som behövs för att effektivt kunna planera vården. Även den förbätt-
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rade situationen vad gäller färdigbehandlade patienter som tidigare i 
alltför stor utsträckning legat kvar inom den somatiska akutsjukvården 
och den geriatriska vården torde ha haft betydelse för denna utveckling. 

Socialstyrelsen har i Socialstyrelsen följer upp och utvärderar 
(l 993: 1 I) redovisat en uppföljning av 1992 års nationella vård garanti. 
Uppföljningen har skett tillsammans med Landstingsförbundet. I rappor
ten konstateras att vårdgarantin i kombination med andra produktivitets
höjande åtgärder har lett till ökad tillgänglighet genom kortare köer och 
väntetider. När vårdgarantin utformades fanns det en förhoppning om 
att den skulle medverka till en utjämning av de skillnader i vårdut
nyttjande som finns över landet. Av det material som analyserats inom 
ramen för uppföljningen framgår att variationerna fortfarande är om
fattande och att de möjligheter som vårdgarantin erbjuder för 
remittering av patienter endast har utnyttjats i begränsad omfattning. 
Patienternas benägenhet att utnyttja möjligheten att byta sjukhus och 
därmed slippa en lång väntan har sannolikt minskat då väntetiderna har 
blivit allt kortare i stort sett vid alla sjukhus 

Genom två nya paragrafer (1993:391) i hälso- och sj•Jkvårdslagen, 3a 
och l 8a §§, har sjukvårdshuvudmännen ålagts en skyldighet att erbjuda 
invånarna habilitering, rehabilitering och hjälpmedel. För att påskynda 
utvecklingen inom habiliterings- och rehabiliteringsverksamheten och 
inom hjälpmedelsförsörjningen har särskilda statliga stimulansbidrag 
inom områdena införts. Avsikten är att sammanlagt 1,8 miljarder 
kronor skall utges i stimulansbidrag inom nämnda verksamheter under 
åren 1994-1997. 

Hälso- oclz sjukvårdspersonals åligganden oclz disciplinpåföljd inom 
hälso- och sjukvårdens område 

Regeringen avser att inom kort förelägga riksdagen förslag vad gäller 
hälso- och sjukvårdspersonalens särskilda åligganden och disciplin
på följd inom hälso- och sjukvårdens område. Förslaget kommer att 
innebära att systemet for att ingripa mot försummelser som begåtts av 
enskilda yrkesutövare inom hälso- och sjukvården så långt som möjligt 
anpassas till vad som gäller på arbetsmarknaden i övrigt. Området för 
disciplinansvaret begränsas till åtgärder som är av särskild betydelse för 
patientsäkerhetcn. Underlag för regeringens förslag är bl.a. Tillsynsut
redningens betänkande Tillsynen över hälso- och sjukvården 
(SOV 1991 :63) som har remissbehandlats. 

Psykiatri 

De psykiskt störda utgör en utsatt grupp människor som har svårt att 
själv 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 är uttryck för en strävan 
att organisera den psykiatriska vården så att dessa mål uppnås. Dessa 
intentioner har dock inte helt kunnat genomföras. 
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Psykiatriutredningen hade i uppdrag att överväga och föreslå åtgärder 
om ansvarsfördelning och organisation av stöd och vård till psykiskt 
störda personer. Utredningens slutbetänkande Välfärd och valfrihet -
service, stöd och vård för psykiskt störda (SOU 1992:73) överlämnades 
till regeringen den 1 september 1992. I detta föreslås bl.a. att kommu
nerna skall ges ett betalningsansvar för psykiskt långtidssjukas boende. 
Den ekonomiska regleringen föreslås ske genom skatteväxling mellan 
landstingen och kommunerna. Enligt förslaget bör kommunerna också 
få huvudansvaret för att initiera, planera och samordna de sociala in
satser som långvarigt psykiskt störda behöver. 

I betänkandet lämnas även förslag till lagstiftningsåtgärder som syftar 
till att ge långvarigt och allvarligt psykiskt störda med omfattande funk
tionshinder ett starkare stöd. Ett större antal psykiskt störda personer 
skulle enligt förslaget kunna omfattas av den särskilda lagstiftning om 
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) än enligt det förslag 
som presenterats av 1989 års handikapputredning och som sedermera 
lett till lagstiftning. Psykiatriutredningen har också föreslagit åtgärder 
för att effektivisera rehabiliteringen av psykiskt störda och minska deras 
behov av olika former av kontantbidrag. 

Utredningens slutbetänkande har remissbehandlats och en samman
ställning av remissinstansernas synpunkter har publicerats i departe
mentspromemorian Sammanställning av remissyttranden över Psykiatri
utredningens slutbetänkande (Os 1993: 88). Regeringen avser att under 
våren 1994 förelägga riksdagen en psykiatriproposition. 

Fr.o.m. den 1 januari 1992 gäller nya bestämmelser om psykiatrisk 
tvångs vård. Två nya vård lagar, lagen ( 1991: 1128) om psykiatrisk 
tvångsvård (LPT) och lagen ( 1991 : 1129) om rättspsykiatrisk vård 
(LRV), har ersatt lagen om sluten psykiatrisk vård (LSPV) från år 
1966. I förarbetena till den nya lagstiftningen angavs bl.a. att reformens 
konsekvenser 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 lagstiftningen. 

Regeringen uppdrog den 15 april 1992 åt Socialstyrelsen att utvärdera 
tillämpningen av den nya lagstiftningen om psykiatrisk tvångsvård m.m. 
I uppdraget ingår att särskilt analysera bl.a. användningen av tvångsåt
gärdcr i samband med psykiatrisk tvångsvård, skyddet för samhället 
samt tidsbegränsningen av vården. 

Socialstyrelsen har nyligen redovisat detta uppdrag till regeringen. 

Anorexi och bulimi 

I augusti 1993 överlämnade Folkhälsoinstitutet och Socialstyrelsen till 
regeringen rapporten Ett liv av vikt - regeringsuppdrag om anorexi och 
bulimi. I rapporten framhålls bl.a. att förebyggande insatser bör ges hög 
prioritet. Kunskaper om ätstörningar behöver kom1m i!:l i gnmdutbild
ningar och fortbildningsinsatscr för de yrkesgrupper som kommer i 
kontakt med problemet. Vidare behövs kompletterande informations
material om ätstörningar och angränsande frågor till olika målgrupper. 
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Enligt rapporten kommer Folkhälsoinstitutet att arbeta vidare med dessa 
uppgifter för att sprida kunskap och erfarenheter om ätstörningar och 
hur man kan arbeta för att förebygga dem. 

Det framgår vidare att det inte är möjligt att med hjälp av tillgängliga 
data bedöma om behandlingsresurserna är tillräckliga men att den upp
byggnad som genomförts och planeras bör ge förbättrade vårdmöjlig
heter. Det kan enligt Folkhälsoinstitutet och Socialstyrelsens rapport 
t.o.m. finnas risk för överetablering om ytterligare slutenvårdsutbygg
nad sker. Totalt satsar hälso- och sjukvården mer än 200 miljoner 
kronor per år på ätstörningar. Socialstyrelsen avser att följa utveck
lingen när det gäller behandling av ätstörningar samt vårdens tillgänglig
het och kvalitet. 

I rapporten framhålls att forskning om ätstörningar är angelägen för 
att öka kunskaperna om förekomst, orsaker, behandlingsmetoder samt 
effekten av förebyggande insatser. 

Som ett led i kunskapsutvecklingen anordnade Medicinska Forsknings
rådet och Spri i april 1993 en s.k. konsensuskonferens om anorexi. 

Regeringen kommer även fortsättningsvis att följa utvecklingen när det 
gäller anorexi och bulimi. 

Transplantationer m.m. 

Det finns en rad förfaranden som av skilda skäl kan göras med en 
avlidens kropp. Det kan gälla ingrepp för transplantation av vävnad 
eller organ för att kunna behandla någon för sjukdom eller kroppsskada 
eller att ta vävnad för något annat medicinskt ändamål än transplanta
tion. Det kan också gälla ingrepp vid klinisk eller rättsmedicinsk obduk
tion som görs för att fastställa dödsorsaken. Det kan vidare gälla anato
misk dissektion, balsamering eller provoperation. 

Transplantationsutredningen har haft i uppdrag att bl.a. göra en över
syn av transplantationslagen (1975: 190) och då särskilt samtyckesregler
na vid organdonation. Uppdraget har också omfattat en översyn av sam
tyckesreglerna vid obduktion och översyn av en rad andra åtgärder som 
kan vidtas med avlidnas kroppar. I uppdraget har också ingått att över
väga regler för användning av vävnad från aborterade foster. 

Utredningens förslag har remissbehandlats och regeringen avser att 
förelägga riksdagen en proposition med förslag om transplantations
lagstiftning m.m. under våren 1994. 

Behörighet m.m. 

Socialutskottet har i betänkandet 1992/93: SoU 1 Vissa behörighets frågor 
m.m. ansett att en samlad översyn under parlamentarisk medverkan bör 
göras beträffande legitimation eller andra behörighetsföreskrifter för 
ytterligare yrkesgrupper, men också framhållit att regeringen nu bör ta 
ställning till frågan om naprapater skall kunna legitimeras (rskr. 
1992/93: 13). 
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Regeringen avser att inom kort tillkalla en parlamentariskt sammansatt 
kommitte med uppdrag att göra en samlad översyn av principerna för 
legitimation och behörighet och lämna förslag bl.a. i legitimations
frågan. Regeringen kommer vidare att i en proposition under våren 
1994 lägga fram förslag i fråga om legitimation för naprapater. 

Tandvården 

Tandhälsans utveckling 

Forskningen har under de senaste decennierna inneburit stora framsteg 
när det gäller kunskap om orsakerna till karies och tandlossning. WHO 
konstaterar att det nu är möjligt att behålla en god tandhälsa långt upp i 
åren. Egenvård och en hälsosam livsstil betonas. 

Tandhälsan bland barn och ungdomar i industiländerna har förbättrats 
dramatiskt. En utvärdering av de epidemiologiska studier som presente
rats fram till år 1993 visar generellt att tandhälsan bland barn och ung
domar upp till 19 års ålder, trots en redan god tandhälsa, fortsätter att 
utvecklas i positiv riktning. Även bland de vuxna kan en fortsatt för
bättring av tandhälsan konstateras långt upp i åldrarna. I högre ålders
grupper ökar således antalet kvarvarande tänder i en sådan utsträckning 
att t.ex. behovet av omfattande rekonstruktioner för att ersätta förlorade 
tänder i framtiden kommer att minska. Så gott som alla barn har en 
regelbunden kontakt med tandvården genom den organiserade barn- och 
ungdomstandvården. Även vuxna har i dag en mycket hög besöksfrek
vens. Det finns dock både bland barn och vuxna vissa grupper av in
divider, t.ex. invandrare och personer med långvarig sjukdom och 
funktionshinder, där det föreligger ett stort eller mycket stort tandvårds
behov. 

Om vinsterna av en förbättrad tandhälsa till fullo skall komma patien
terna till godo krävs ett nytt ersättningssystem inom vuxentandvården 
som skapar incitament att bevara tandhälsan. Frågan om ett nytt ersätt
ningssystem har behandlats under littera B. 

Avvecklingen av amalgam 

Socialstyrelsen har till regeringen avlämnat rapporten Möjligheter att 
avveckla amalgam som tandfyllningsmaterial (Ds 1992:95). Rapporten 
har remissbehandlats. Regering bereder denna fråga vidare med inrikt
ningen att kunna presentera förslag under våren 1994. 
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AT-tjänstgöringen för tandläkare 

- Nuvarande studieordning för tandläkare 

Nuvarande studieordning för tandläkare infördes år 1979. Den omfattar 
4 112 års grundutbildning (teori och praktik) samt 1 års allmäntjänst
göring. Allmäntjänstgöringen skall förläggas till en klinik i folktand
vården som Socialstyrelsen har godkänt. Den avslutas med ett kunskaps
prov anordnat av universitetsmyndighetema. Efter avslutad utbildning 
erhåller tandläkaren legitimation som ger oinskränkt rätt att utöva yrket. 

- Kraven inom EG 

De särskilda direktiv om ömsesidigt erkännande av kompetensbevis och 
om harmonisering av lagstiftningen som ingår i EES-rätten rör bl.a. 
tandläkare. 

De direktiv som berör tandläkarutbildningen uppställer som minimi
krav för grundutbildningen att den omfattar minst 5 års studier på heltid 
med teoretisk och praktisk undervisning vid universitet eller högskola 
samt att den innehåller vissa angivna ämnen. Utbildningen skall leda 
fram till oinskränkt rätt att utöva yrket. 

- Skrivelser 

Landstingsförbundet har i olika skrivelser påtalat behovet av en översyn 
av AT-perioden i tandläkarutbildningen. Landstingen har i ökande ut
sträckning svårigheter att placera A T-tandläkama då patientunderlaget 
inte räcker till för att sysselsätta en A T-tandläkare förutom redan an
ställda tandläkare. Landstingen kan tvingas entlediga tandläkare för att 
bereda plats för en AT-tandläkare. Vid de kliniker som utbildar AT
tandläkare kan inte kontinuitet uppnås i patientkontakten. Patienterna 
föredrar i nuvarande situation med gott om tandläkare att gå till en 
konkurrerande tandläkare där kontinuiteten kan upprätthållas. Till detta 
kommer svårigheterna att motivera handledarna att ta emot A T-tand
läkare som efter sin A T-period löper stor risk att bli arbetslösa. A T
perioden kan enligt förbundet inte längre genomföras enligt de intentio
ner som finns och platser till alla tandläkare omedelbart efter examen 
kan inte längre garanteras av landstingen. 

Regeringens överväganden 

En radikalt förbättrad tandhälsa och ett minskat behov av reparativa och 
rekonstruktiva åtgärder innebär ett i framtiden successivt minskat behov 
av tandläkare. 

Den ändrade tandhälsosituationen innebär ~lt t?ndvårdsorganisationcn 
måste förändras. Allt fler patienter bör kunna få sina vårdbehov till
godosedda av andra medlemmar av tandvårds teamet än tandläkare. 
Behovet av tandläkare minskar kraftigt samtidigt som kraven på tand-
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läkarens kompetens ökar. En för stor tillgång på tandläkare kan i detta 
perspektiv motverka en effektisering av tandvårdsorganisationen. 

I rapporten Premietandvård - en effektivare tandvårdsförsäkring 
(Ds 1993:18) redovisas förslag, som om de genomförs, innebär tydliga 
incitament att överföra olika arbetsuppgifter till andra personalgrupper 
än tandläkare för att erhålla vad som benämns lägsta effektiva om
händertagandenivå. 

Arbetslösheten för tandläkare ökar f.n. påtagligt. Av Landstingsför
bundets rapport "Personalsituationen inom folktandvården med utblick 
mot år 2000" framgår att inom folktandvården planeras nedskärningar i 
antalet inom samtliga personalgrupper utom tandhygienister. Under
handsuppgifter tyder på att det finns ett stort antal privatpraktiserande 
tandläkare i behov av ytterligare patienter för att fylla upp sin arbets
dag. 

Alla omständigheter som redovisats tal.ar för att möjligheterna att 
placera tandläkare för allmäntjänstgöring kommer att minska drastiskt 
under de närmaste åren. En! igt uppgift har redan inför hösten 1994 ett 
antal huvudmän anmält att de inte kommer att kunna ta emot sin andel 
av A T-platserna. Det förefaller inte heller troligt att tandläkare i någon 
större utsträckning skulle kunna erhålla praktiktjänstgöring i andra 
länder, även om ett sådant alternativ skulle skapas. Till våren 1995 
kommer dessutom ett antal studerande vid tandläkarhögskolan i Malmö, 
där utbildningen återupptagits, att behöva placeras. Detta skulle inne
bära att många studerande inte kan avsluta sin utbildning fram till en 
legitimation inom rimlig tid vilket medför att de inte heller kan söka 
arbete i något annat EES-land. Grundutbildningen bör därför förlängas 
till fem år och berättiga till legitim1tion. Detta uppfyller EG-direktivens 
krav på tandläkarutb~ldningen. 

Så länge A T-tjänstgöringen finns kvar bör den kunna ful!göras även 
inom privattandvården. Socialstyrelsen bör utarbeta närmare förutsätt
ningar för denna tjänstgöring. 

Om den särskilda A T-tjänstgöringen avskaffas måste kraven på inne
hållet i grundutbildningen skärpas. Den kliniska färdighet som tand
läkaren i nuvarande utbildningssystem får inom ramen för allmäntjänst
göringen måste i fortsättningen i viss utsträckning ingå i grundutbild
ningen. Genom ett nära samarbete med kliniker i folktandvården och 
privattandvården kan goda förutsättningar skapas för att en praktiskt 
klinisk träning som är anpassad till tandläkarens yrkesverksamhet efter 
utbildningen kan integreras i grundutbildningen. 

Tandläkarutbildningen måste också förändras för att möta de nya krav, 
som en förändrad tandhälsosituation ställer och med den kunskapsnivå 
som i dag uppnåtts om orsakerna till olika tandsjukdomar. Den föränd
rade ekonomiska situationen i riket medför att kraven på effektivitet i 
verksamheten ökar och därmed även på den enskilde tandläkarens kun
skaper om metoder för utvärdering av den egna och klinikens verksam
het. 

Det bör utformas mål för tandläkarexamen som är möjliga att följa 
upp och utvärdera. En kvalitetssäkring bör ske av utbildningen. Ett 
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närmare samarbete bör ske med avnämarna, dvs. folktandvården och 
privattandvården, om utformningen av utbildningen. 

Inskolningen i arbetslivet får som i andra yrken ske på arbetsplatsen. 
Vi förutsätter att tandläkaren får en systematisk inträning under hand
ledning. Vi tror att det kommer att öka möjligheterna för nyutexamine
rade tandläkare att få anställning inom folktandvården eller privattand
vården om avsikten är att tandläkaren skall stanna kvar på arbetsplatsen 
och inte enbart tillbringa ett AT-år där. 

Genom tandvårdsförsäkringen finansierar staten en väsentlig del av de 
samlade tandvårdskostnaderna. Det är mot denna bakgrund rimligt att 
ställa vissa krav på de vårdgivare som skall anslutas till försäkringen. 
Ett sådant krav är att det vid varje klinik där tandläkaruppgifter utförs 
bör finnas minst en tandläkare med erfarenhet av praktisk klinisk verk
samhet. För att få en anslutning till tandvårdsförsäkringen med rätt att 
arbeta som ensam tandläkare vid en mottagning bör tandläkaren således 
kunna dokumentera att han/hon har fått en kvalitativt tillfredsställande 
praktisk klinisk yrkesträning under handledning i underordnad ställning 
under ett år. Närmare förutsättningar för innehållet i och formerna för 
denna yrkesträning bör utarbetas av Riksförsäkringsverket och Social
styrelsen. Frågan bör behandlas under det fortsatta beredningsarbetet 
med den proposition som vi avser att förelägga riksdagen under våren 
1994 med de lagförslag som krävs för ett förändrat ersättningssystem 
för vuxentandvården. 

Förslag till behövliga ändringar i lagen (1984:542) om behörighet att 
utöva yrke inom hälso- och sjukvården m.m. samt övergångsbestämmel
ser kommer också att presenteras under våren 1994. 

Regeringen kommer under utbildningshuvudtiteln att redovisa syn-· 
punkter på bl.a. dimensioneringen av tandläkarutbildningen. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
1 . bemyndigar regeringen att fatta nödvändiga beslut med anledning 

av vad som anförs i avsnittet Utvecklingen inom läkemedelsom
rådet om att Apotekarsocietetens stiftelse för främjande av 
farmacins utveckling och en god läkemedelsförsörjning upplöses, 

2. godkänner det som regeringen i anslutning till avsnittet Tandvård 
förordar om förutsättningarna för en tandläkare att få legitima
tion. 

C 1. Bidrag till hälso- och sjukvård 

1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

1 211 332 000 
779 350 000 

Från detta anslag betalas statsbidrag till sjukvårdshuvudmännen i enlig
het med en överenskommelse om vissa ersättningar till sjukvårdshuvud
männen för år 1994. 
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Vidare betalas från anslaget ersättningar för vissa kostnader och för
luster som uppkommit på grund av myndighets ingripande för att för
hindra spridning av smittsam sjukdom. Bestämmelserna om detta finns 
bl.a. i förordningen (1956:296) om ersättning från staten i vissa fall vid 
ingripanden för att förhindra spridning av en smittsam sjukdom och 
lagen (1989:225) om ersättning till smittbärare. Vissa kostnader enligt 
smittskyddsförordningen (1989:301) för läkemedel m.m. vid behandling 
för en samhällsfarlig sjukdom betalas också ut från detta anslag, liksom 
även kostnader för patientförsäkring och vissa skadeersättningar. 

Bidrag enligt avtal till vissa pensionskostnader på närmare 86 miljoner 
kronor årligen som utgått från anslaget har slutbetalts under budgetåret 
1993/94. 

Riksförsäkringsverket 

Enligt lagen (1989:225) om ersättning till smittbärare handläggs ärenden 
om sådan ersättning av försäkringskassorna. Ersättningar till smittbärare 
har under budgetåret 1992/93 betalats ut med inte fullt 3,9 miljoner 
kronor. De smittsamma sjukdomar som föranlett ersättning är främst 
salmonella och shigella. Riksförsäkringsverket uppskattar medelsbehovet 
för ändamålet för budgetåret 1994/95 till 4 450 000 kronor. 

Regeringens överväganden 

Betydande förändringar i statsbidragssystemet fr.o.m. år 1993 i enlighet 
med riksdagens beslut (prop. 1991/92:150 del Il, bet. 1991/92:FiU29, 
rskr. 1991/92:345; prop. 1992/93:150bil. 4, bet. 1992/93:FiU30, rskr. 
1992/93:447) har lett till att rundgången av medel mellan stat och lands
ting begränsats. Ramen för de medel som fördelas mellan sjukvårds
huvudmännen såsom bidrag till hälso- och sjukvården har därigenom 
minskat. 

Regeringen har i proposition 1993/94:75 lagt fram förslag om arvoden 
till privatpraktiserande läkare och sjukgymnaster samt vissa ersättningar 
till sjukvårdshuvudmännen m.m. I propositionen lämnas bl.a. en redo
visning av en överenskommelse som har träffats med företrädare för 
sjukvårdshuvudmännen om vissa ersättningar från sjukförsäkringen 
m.m. Av denna framgår bl.a. att den allmänna sjukvårdsersättningen 
avses bli omvandlad fr. o. m. den 1 juli 1994 till ett statsbidrag till hälso
och sjukvård, som emellertid fortfarande utges enligt samma fördel
ningsmodell. Såsom närmare redogörs för i prop. 1993/94:75 skall vid 
fördelningen av den för år 1994 fastställda ramen, som i enlighet med 
riksdagens beslut omfattar 2 703 miljoner kronor, sammanlagt 
772 miljoner kronor avses för de ändamål som framgår av följande 
sammanställning. 
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Vissa statsbidrag till sjukvårdshm·udmännen för år 1994 

Ändamål 

Bidrag till hälso- och sjukvård 

Särskild ersättning för psykoterapeutisk verksamhet 

Särskild ersättning för informationsförsörjning och produkt
kontroll 

Särskild ersät!ning till Centrum för epidemiologi och social 
analys 

Särskild ersättning för handledning av kiropraktorer 

Särskild ersättning för vissa patientöverföringar 

Särskild ersättning för rikssjukvård för HIV-smittade 

Summa 

Totalbelopp 
milj.kr 

700.0 

39,5 

21.0 

5,0 

0.5 

0,25 

5,75 

772,0 

Med utgångspunkt i överenskommelsen beräknar regeringen anslags
behovet under förevarande anslag för budgetåret 1994/95 till 
772 miljoner kronor till de ändamål, som har angivits i tabellen. 

Riksförsäkringsverket har uppskattat medelsbehovet för ersättning till 
smittbärare för budgetåret 1994/95 till 4 450 000 kronor. Från detta 
anslag betalas också ut ersättningar enligt förordningen (1956:296) om 
ersättning från staten i vissa fall vid ingripanden för att förhindra sprid
ning av en smittsam sjukdom. Vidare kan kostnader enligt smittskydds
förordningen (1989:301) för läkemedel m.m. vid behandling för en 
samhällsfarlig sjukdom ersättas från detta anslag. Regeringen beräknar 
det sammanlagda medelsbehovet för budgetåret 1994/95 för ersättning 
till smittbärare m.m. till 6 miljoner kronor. För kostnader för patient
försäkring och ersättningar för vissa skador enligt Socialdepartementets 
beslut beräknas oförändrat I 350 000 kronor. 

Sverige medverkar i EG:s program mot cancer. Medel till detta har 
tidigare beräknats under detta a11slag. Fr. o. m. budgetåret 1994/95 be
räknas emellertid medel till ändamålet under det för regeringskansliet 
gemensamma anslaget under första huvudtiteln. 

Det sammanlagda medelsbehovet under detta anslag beräknas till 
779 350 000 kronor. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Bidrag till hälso- oclz sjukvård för budgetåret 1994/95 anvisar ett 
förslagsanslag på 779 350 000 kronor. 
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C 2. Insatser mot aids 

1992/93 
1993/94 
1994/95 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

192 389 991 
185 220 000 
185 220 000 

Reservation 9 424 361 

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 smittskydds lagen ( 1988: 1472) till de an
mälningspliktiga 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). Handlingsprogrammet 
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 an
slaget G 18. Socialvetenskapliga forskningsrådet: Forskningsmedel, dels 
från det under utbildningsdepartementets verksamhetsområde upptagna 
anslaget 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 huvudmän. 

Genom bidraget, som har avsetts att utgå under en övergångstid, ges 
stöd till det preventiva arbetet 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 fördelningen av det extra bidraget i form av 
stöd till kommuner och landsting. Vid Folkhälsoinstitutet finns ett råd 
för aidsfrågor, som har en rådgivande funktion. 

Socialstyrelsen disponerar medel från anslaget för att utveckla en 
offensiv narkomanvård. 

Folkhälsoinstitutet 

Folkhälsoinstitutet framhåller att det utökade samarbetet i Europa kan 
komma att ställa nya krav på det svenska hiv-förebyggande arbetet och 
på formerna för samarbetet med andra europeiska länder. Den svenska 
aids-policyn ses över inom Folkhälsoinstitutet bl.a. rr.ot bakgrund av ett 
eventuellt medlemskap i EU samt EES-avtalets innebörd för det svenska 
hiv-förebyggande arbetet. 
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Beträffande stödet till frivilligorganisationer har Folkhälsoinstitutet 
intentionen att övergå från årliga bidrag till samarbetsavtal, som löper 
över 2-3 år. 

Folkhälsoinstitutet utgår från att det hiv-preventiva arbetet skall pågå 
under budgetåret 1994/95 i ungefär samma omfattning som hittills i 
landet. Det behövs därvid centralt initierade insatser från institutet. 
Huvuddelen av den operativt förebyggande verksamheten bedrivs dock 
inom landsting och kommuner samt genom olika organisationer. 

Institutets program som gäller hiv/aids har till huvudsaklig inriktning 
att förmedla kunskap, Jtt motverka spridning 2.V hiv/aids och att mot
arbeta diskriminering av hiv-smittade. Under budgetåret 1994/95 bör 
insatserna enligt Folkhälsoinstitutets mening inriktas mot målgrupperna 
ungdomar, invandrare och flyktingar, män som har sexuella kontakter 
med andra män samt hiv-positiva och deras närstående. 

Dessutom kommer målgruppen kvinnor att uppmärksammas mot bak
grund av institutets särskilda kvinnosatsning. 

Härutöver bör bl.a. genomföras massmediala aktiviteter, som riktar 
sig till allmänheten. 

Institutet betonar också vikten av att effekten av de preventiva åt
gärderna följs upp och utvärderas genom olika studier. 

Socialstyrelsen 

Socialstyrelsen har den övergripande till~ynen över smittskyddsarbetet 
och följer fortlöpande utvecklingen av infektionssjukdomarna, främst de 
samhällsfarliga, såsom bl.a. hiv-infektionens spridning, samt behovet av 
testning, rådgivning, diagnostik, medicinsk vård och behandling, om
vårdnad och psykologiskt stöd inom speciellt hiv/aidsområdet. Hiv
arbetet är emellertid en integrerad del i övriga smittskyddsfrågor. 

En viktig funktion i smittskyddsarbetet och smittskyddsläkarorganisa
tionens verksamhet är samordning och utvärdering. Styrelsen avser att 
använda 2 miljoner kronor av tillgängliga medel för att stödja detta 
arbete genom utveckling av kvalitetssäkerhetsmodeller, främst avseende 
kunskapsförmedling i det regionala smittskyddsarbetet. 

Socialstyrelsen föreslår att styrelsen får disponera oförändrat 23,5 miljoner 
kronor från anslaget under budgetåret 1994/95 för en utveckling av narko
manvården. 

Regeringens överväganden 

WHO räknar med att antalet smittade av hiv-infektion kommer att öka 
från ca 14,8 miljoner i dag till minst 40 miljoner år 2000. Vid årsskiftet 
1992/93 hade aids drabbat ca 2,5 miljoner människor i världen. År 
2000 uppskattas antalet dittills inträffade aids-fall i världen till totalt 
10 miljoner. Även om det i Sverige fanns 3 515 anmälda fall av hiv
smitta och hittills 860 anmälda aids-fall i juli 1993, vilket i det globala 
perspektivet är relativt sett få fall, är hiv-epidemin inte under kontroll. 
Den omfattande internationella smittspridningen i kombination med ökat 

Prop. 1993/94:100 
Bil. 6 

103 



resande över landets gränser och pågående invandring till Sverige inne
bär en risk för fortsatt smittspridning i Sverige. 

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. 

Folkhälsoinstitutet, till vilket knutits ett rådgivande råd för aidsfrågor, 
har den övergripande uppgiften att samordna arbetet med att begränsa 
spridningen av hiv/aids. 

Regeringen finner att fortsatta insatser mot hiv-smittan är nödvän
diga. Insatserna måste inriktas på att motverka smittspridningen på både 
lång och kort sikt och därvid främst bygga på de lokala aktiviteterna. 

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. Samverkan mellan myndigheter, kommuner, landsting och fri
villigorganisationer bör därvid utvecklas vidare. 

Många intresseorganisationer gör betydelsefulla insatser. Stödet till 
organisationernas arbete bör fortsätta under budgetåret 1994/95. 

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 1993 förelåg 
totalt 648 anmälningar om hiv-smitta bland narkotikamissbrukare i 
Sverige. Antalet nyanmälda smittade har minskat och uppgår nu till i 
genomsnitt två till tre per månad. Antalet aids-diagnoser ökar däremot. 
T.o.m. den 30 juni 1993 har sammanlagt 70 anmälningar om aids bland 
narkotikamissbrukare gjorts. 

Fortsatt stöd bör utgå till en offensiv narkomanvård. Centrala initiativ 
behövs för att utveckla den långsiktiga vården av tunga narkotikamiss
brukare. De insatser inom narkomanvården som bekostas från detta 
anslag skall därvid ha till huvudsakligt syfte att begränsa spridningen av 
hiv/aids. Målet är att nå samtliga missbrukare för provtagning, avgift
ning, vård och behandling. 

Regeringen beräknar ett oförändrat anslag till insatser mot aids för 
budgetåret 1994/95 eller 185 220 000 kr. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår 
att riksdagen till Insatser mot aids för budgetåret 1994/95 anvisar ett 
reservationsanslag på 185 220 000 kronor. 
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C 3. Funktionen Hälso- och sjukvård m.m.i krig 

1992/93 
1993/94 
1994/95 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

180 544 093 1 

164 300 000 
167 916 000 

1 Anslagen Beredskapslagring och utbildning m.m. för hälso- och sjukvård i krig 
och Driftkostnader för beredskapslagring m.m. 

Från anslaget bekostas utgifter för funktionen Hälso- och sjukvård m.m. 
i krig. Funktionen omfattar förutom den civila hälso- och sjukvården 
även socialtjänsten samt miljö- och hälsoskyddet i krig. Anslaget ingår 
i den ekonomiska ramen för totalförsvarets civila del. 

De övergripande målen för funktionen har lagts fast genom 1992 års 
försvarsbeslut (prop.1991192: 102, bet.1991/92:FöU 12, skr.1991/92:337). 

Socialstyrelsen är funktionsansvarig myndighet. 

Socialstyrelsen 

Inriktningen i verksamheten följer 1992 års försvarsbeslut. Funktionens 
långsiktiga planering redovisas av Överstyrelsen för civil beredskap 
(ÖCB) i programplanen för det civila försvaret 1994/95 - 1998/99. De 
beredskapsåtgärder som planeras under budgetåret 1994/95 syftar till att 
i första hand verka vid strategiskt överfall och angrepp efter politisk 
förvarning. För att hälso- och sjukvården skall fungera vid ett strate
giskt överfall krävs främst satsningar på funktionssäkerhet, kompetens
höjande åtgärder, ledningsförmåga samt sambands- och kommunika
tionsmöj ligheter. 

Medelsbehovet för budgetåret 1994/95 ligger inom den av regeringen 
anvisade ekonomiska planeringsramen för det civila totalförsvaret, som 
fördelats av ÖCB. För budgetåret 1994/95 begärs 164 miljoner kronor 
och därutöver vissa bemyndiganden. 

Regeringens övenäganden 

Sammanfattning 

Övergripande mål 

Det har inte funnits skäl att förändra de övergripande mål som enligt 
1992 års försvarsbeslut gäller för funktionen Hälso- och sjukvård 
m.m. i krig. 

Resurser: Ramanslag 1994195 167,9 mkr 
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Resultatbedömning 

Socialstyrelsen har i en särskild återrapportering enligt regleringsbrcv 
redovisat vidtagna och planerade åtgärder avseende funktionen hälso
och sjukvård, miljö- och hälsoskydd samt socialtjänst. Av redovisningen 
framgår bl.a. att planerna för beredskapslagringen har justerats med 
hänsyn till ändrade planeringsförutsättningar enligt 1992 års försvars
beslut. Upphandling enligt gällande lagringsmål avseende läkemedel, 
inklusive infusionsvätskor, och sjukvårdsmateriel kommer att vara 
genomförd budgetåret 1994/95. Socialstyrelsen har vidare gett plane
ringsinriktningar till civilbefälhavarna avseende den civila hälso- och 
sjukvården i krig. Inriktningen som bl.a. omfattar krav på regional 
operations- och vårdkapacitet har tagits fram i samråd med Överbefäl
havaren och respektive civilbefälhavare. I samverkan med de senare 
skall den nya planeringsinriktningens inverkan på hälso- och sjuk
vårdens krigsorganisation följas upp så att erforderlig omfördelning kan 
göras av främst beredskapslagrad s.k. varaktig sjukvårdsutrustning. I 
fråga om personalförsörjningen har försvarsmaktens behov av civil 
hälso- och sjukvårdspersonal till stor del tillgodosetts. Omfördelning av 
hälso- och sjukvårdspersonal mellan civilområden kommer att göras när 
sjukvårdshuvudmännens analyser av den nya planeringsinriktningen är 
klar våren 1994. Arbete har vidare inletts att i det s.k. Integer-registret 
inkludera primärkommunernas hälso- och sjukvårdspersonal. Styrelsen 
har utarbetat allmänna råd vad gäller skyddet mot biologiska stridsmedel 
för det civila försvaret. Projektet "Vårdprinciper i krig" är under slut
förcmde. Hittills har elva av femton rapporter getts ut. Rapporterna skall 
ligga till grund för styrelsens allmänna råd i denna fråga. Inom ramen 
för Socialstyrelsens huvudprogram Aktiv uppföljning har vissa special
frågor studerats i vissa län, bl.a. socialtjänstens roll i katastrofplane
ringen samt hur den s.k. Ädelreformen har beaktats i beredskapsplane
ringen. Projektet "Socialtjänst i katastrof, kris och krig", som slutförs 
under budgetåret 1993/94, skall utgöra underlag för allmänna råd till 
kommunernas beredskapsplanering och utbildning härför. 

Socialstyrelsens redovisning visar att verksamheten för funktionen har 
förbättrats och bedrivs med en sådan inriktning att de verksamhctsmål 
som hittills funnits uppsatta kan nås senast vid försvars- eller program
planeperiodens slut. 

Regeringen anser det av väsentlig vikt att arbetet med att förbättra 
möjligheterna att bedöma förmågan hos totalförvarets civila del under 
kriser och i krig prioriteras även i den fortsatta planeringen. Hit hör 
också att utveckla informationssystem för styrning av tillgången av sjuk
vårdsförnödenheter samt att i detta sammanhang ta fram beslutsunderlag 
för ransonering eller reglering avseende den civila hälso- och sjukvår
den i krig. 

Regeringen biträder i huvudsak socialstyrelsens förslag till anslags
beräkning för nästa budgetår. 
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Slutsatser 

Inriktningen av den civila hälso- och sjukvården, socialtjänsten samt 
hälsoskyddet i krig har t.o.m. budgetåret 1996/97 lagts fast i 1992 års 
försvarspolitiska beslut (prop. 1991/92:102, kapitel 5, bet.1991/92:FöU12. 
skr.1991/92:337). De riktlinjer som därvid lades fast bör gälla även för 
budgetåret 1994/95. 

Ramanslaget har beräknats efter följande budget. 

Budget 

1993/94 

1. Investeringar i 
beredskapslager rn.rn. 85 400 000 

2 Utbildning m.m. 20 000 000 
3. Drift och underhåll av 

beredskapslager rn.m. 35 300 000 
4. Ersättning till sjukvårds-

huvudmännen m.rn. 23 600 000 

Summa 164 300 000 

Sammantaget beräknas anslaget till 167,9 miljoner kr. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 

1994/95 

85 000 000 
20 400 000 

38 300 000 

14 116 000 

167 916 000 

till Funktionen Hälso- och sjukvård m.m. i krig för budgetåret 
1994/95 anvisar ett ramanslag på 167 916 000 kronor. 

C 4. Bidrag till Spri 

1992/93 
1993/94 
1994/95 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

40 656 702 
26 300 000 
26 900 000 

Från anslaget utgår statens bidrag till Spri. Spri är hälso- och sjuk
vårdens utvecklingsinstitut. Huvudmän för institutet är staten och Lands
tingsförbundet. 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. Det nya avtalet innebär en tydligare 
markering av att tyngdpunkten i Spris verksamhet skall ligga i ett lång
siktigt och kvalificerat utvecklingsarbete. Spri skall främst arbeta med 
frågor som rör kvalitet, effektivitet och produktivitet samt informations
system och datorisering inom vården. 

En utvärdering av Spris verksamhet skall vara avslutad senast den 
1 september 1994. 

Ägarna skall enligt överenskommelsen om finansiering dels tillskjuta 
vissa medel i basfinansiering, dels medel för uppdrag till Spri. Medel 
för uppdrag till Spri kommer att beräknas under anslagen F 3. Social-
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styrelsen och F 10. Statens beredning för utvärdering av medicinsk 
metodik. 

Regeringens överväganden 

Enligt överenskommelsen om finansieringen av Spri skall staten i bas
finansiering för åren 1994 och 1995 tillskjuta 26,6 resp. 27 ,2 miljoner 
kronor. Anslaget för budgetåret 1994/95 bör således beräknas till 
26 900 000 kronor. 

Förslag till riksdagsbcslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Bidrag till Spri för budgetåret 1994/95 anvisar ett förslagsanslag 
på 26 900 000 kronor. 

C 5. Bidrag till WHO 

1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

29 800 000 
29 800 000 

Från detta anslag bekostas Sveriges bidrag till världshälsoorganisatio
nens (WHO) verksamhet. 

Regeringens överväganden 

Samarbetet med WHO utgör en mycket viktig del av den internationella 
verksamheten inom hälso- och sjukvården. Som en grundläggande 
förpliktelse skall Sverige betala visst bidrag till WHO:s verksamhet. 

Regeringen beräknar medelsbehovet för budgetåret 1994/95 för 
Sveriges bidrag till WHO till 29 800 000 kronor. Detta belopp kan 
emellertid komma att förändras till följd av ändringar i WHO:s budget 
och valutakurser. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Bidrag till WHO för budgetåret 1994/95 anvisar ett förslagsanslag 
på 29 800 000 kronor. 

C 6. Bidrag till WHO-enheten för rapportering av 
läkemedelsbiverkningar 

1992/93 Utgift 3 963 000 
1993/94 Anslag 2 591 000 
1994/95 Förslag 2 591 000 

Från anslaget utgår bidrag till WHO-enheten för rapportering av läkc
medelsbiverkningar. 
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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 stiftel
sen WHO Collaborating Centre for lntemational Drug Monitoring. 

Styrelsen för stiftelsen 

Under perioden juli 1992 - juni 1993 ingavs och bearbetades 170 280 
biverkningsrapporter vilket är den högsta siffra som hittills har noterats. 
Databasen innehöll vid budgetårsskiftet 1,2 miljoner fallrapporter. 

Styrelsen konstaterar att WHO-programmet fortsatt att utvecklas och 
utvidgas och att WHO-centret genom olika åtgärder svarar upp mot den 
ökande efterfrågan av service. Den medvetna satsning som gjorts för att 
göra WHO-centret, dess verksamhet och kompetens känd både nationellt 
och internationellt har medfört att centret fått en etablerad position och 
betydande möjligheter till inflytande över utvecklingen inom biverk
ningsområdet. 

Styrelsen anser att nödvändig expansion av verksamheten kan finan
sieras genom fortsatt intäktsökning från de kommersiella aktiviteterna 
förutsatt fortsatt bidrag från WHO med USD 5 000 och oförändrat 
anslag från statsbudgeten. 

Regeringens bedömning 

Regeringen gör bedömningen att ett fortsatt bidrag till WHO-enheten 
skall utgå med oförändrat belopp för budgetåret 1994/95. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Bidrag till WHO-enheten för rapportering av läkemedelsbiverk
ningar för budgetåret 1994/95 anvisar ett anslag på 2 591 000 kr. 

C 7. Bidrag till husläkarsystem 

1993/94 
1994/95 

Anslag 
Förslag 

200 000 000 
200 000 000 

Från detta anslag utbetalas det särskilda statsbidrag för vissa insatser i 
samband med att ett husläkarsystem enligt vissa nationella grundprin
ciper införs i hela landet med början den 1 januari 1994 (prop. 
1992/93:160, bet. 1992/93:SoU22, rskr. 1992/93:355). 

Större delen av det särskilda statsbidraget lämnas i form av eH stimu
lansbidrag till sjukvårdshuvudmännen för vissa kostnader som dessa får 
i samband med husläkarsystemets införande. Det gäller bl.a. kostnader 
för information till och förteckning av befolkningen samt fortbildning 
(handledd tjänstgöring inom olika kliniker) av andra specialister än 
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specialister i allmänmedicin för att de förstnämnda skall uppnå kompe
tens som husläkare. Andra extrakostnader i samband med att reformen 
genomförs kan uppstå i form av t.ex. vissa lokalkostnader, temporära 
produktionsbortfall eller dubbelkapacitet. 

En överenskommelse har träffats mellan staten och företrädare för 
sjukvårdshuvudmännen om hur detta stimulansbidrag skall fördelas 
mellan huvudmännen. 
Från anslaget betalas också ut medel för den teoretiska utbildning, 

främst s.k. specialistkompetenskurser, som kan komma i fråga för att 
andra specialister än specialister i allmänmedicin skall kunna komplette
ra sina kunskaper för att uppnå husläkarkompetens. 

För närvarande saknas i stort sett relevant information om prestatio
ner, effekter och kostnader inom primärvå~den. Det är också svårt att få 
fram uppgifter om vårdkonsumtiori i olika åldrar och i skilda delar av 
landet. De! är nödvändigt att denna brist på information undanröjs. 
Därför är det angeläget att det pågående arbetet med att utveckla system 
för kvalitetssäkring och verksamhetsredovisning intensifieras. En inte 
oväsentlig del av det särskilda statsbidraget används också till att stimu
lera och utveckla informationsförsörjning och kvalitetssäkring inom 
primärvården och anknyta detta till husläkarsystemets införande. 

Vidare betalas från anslaget kostnader för Husläkardelegationens 
arbete. 

Samtidigt med frågan om att införa ett husläkarsystem behandlades 
även frågan om förskrivningsrätt för distriktssköterskor. Från anslaget 
betalas också ut det statliga stimulansbidrag som lämnas för att anordna 
viss utbildning för distriktssköterskor. Den utbildning som avses gäller 
den kompletterande utbildning i läkemedelslära som är nödvändig för att 
distriktssköterskor skall få möjlighet att förskriva vissa läkemedel. 

Regeringens överväganden 

Att införa ett husläkarsystem är en omfattande och viktig hälso- och 
sjukvårdsreform. Skyldigheten att erbjuda landets invånare en hus
läkare, liksom finansieringen av denna, åvilar sjukvårdshuvudmännen. 
Staten bör dock ha ett kostnadsansvar för vissa utbildningsinsatscr. 
Staten har också stort intresse av att kunna bedriva en aktiv tillsyn, följa 
verksamhetens utveckling och bedöma dessa effekter. För att underlätta 
såväl genomförandet av husläkarreformen som att säkerställa att verk
samheten får en hög och jämn kvalitet i hela landet bör staten bidra med 
vissa tidsbegränsade statliga stimulansåtgärder för de ändamål som vi 
tidigare redovisat. 

Vi föreslår att medel till dessa utgifter för budgetåret 1994/95 beräk
nas till 200 miljoner kronor. 
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Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Bidrag till husläkarsystem för budgetåret 1994/95 anvisar ett 
reservationsanslag på 200 000 000 kronor. 
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D. Omsorg om äldre och personer med 
funktionshinder 

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 äldre 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. Insatser för 
äldre med stora omsorgs- och vårdbehov måste fortsätta utvecklas liksom 
kvalitet och innehåll i verksamheten. Insatser från anhöriga, närstående 
och den frivilliga sektorn har en mycket stor betydelse för den samlade 
omsorgen om äldre och människor med funktionshinder. Stödet till denna 
informella omsorgssektor måste utvecklas. 

Under 1980-talet har hemtjänsten utvecklats kraftigt vad avser mängden 
arbetstimmar. År 1982 uppgick antalet hemtjänsttimmar till ca 
50 miljoner och år 1992 hade antalet ökat till drygt 100 miljoner timmar. 
Antalet personer som får hemtjänst har minskat och ålderssammansätt
ningen hos dem som får hjälp har förändrats. Mellan åren 1982 och 1992 
minskade antalet hjälptagare från ca 350 000 till drygt 270 000 varav 
knappt 12 % är under 65 år. I mitten av 1970-talet hade en fjärdedel av 
ålderspensionärerna hemtjänst och motsvarande andel år 1992 var ca 
16 %. År 1982 utgjorde gruppen 80-åringar och äldre 37 % av samtliga 
vårdtagare och år 1992 uppgick 80-åringarnas andel till 55 % . 

Under den senaste tioårsperioden har det skett en omfördelning av 
hjälpinsatser mot de allra äldsta och mot dem som har omfattande vård
behov. En stor andel, 40 % av samtliga hjälptagare, får relativt liten 
hjälpinsats. Denna grupp har minskat något under senare år och andelen 
äldre med omfattande insatser har ökat. De äldsta, över 80 år, utgör en 
växande andel bland dem som får omfattande insatser. Hemtjänstinsatser 
på mer än 120 timmar per månad går till en relativt liten andel av 
vårdtagarna, ca 4 % , vilket dock innebär att merparten av de totala 
insatserna fördelas på den mindre andel av dem som behöver omfattande 
hjälp. Ett ytterligare mått på ökade insatser och vårdtyngd är antalet som 
får hjälp kvällar och nätter. I november 1988 fick knappt 13 % av 
samtliga hjälptagare sådan hjälp mot drygt 20 % 1992. 

Den andel av befolkningen som får hemtjänst skiftar avsevärt mellan 
kommunerna. I åldersgruppen 65-79 år finns det kommunvariationer 
mellan 4,6 och 23,8 % avseende andelen som har insatser från hem
tjänsten. För åldersgruppen över 80 år skiljer andelen mellan 25,9 och 
64,1 %. 

År 1991 fanns ca 120 000 platser /bostäder i särskilda boendeformer 
inklusive de från landstingen övertagna sjukhemsplatserna. Antalet platser 
ökade totalt fram till mitten på 1980-talet och minskade därefter fram till 
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början på 1990-talet. Under åren 1991 och 1992 tillkom genom de 
statliga stimulansbidragen 7 900 platser i särskilda boendeformer varav 
5 700 i gruppbostäder för personer med åldersdemens. Enligt Socialsty
relsens rapport, Särskilda boendeformer för äldre och funktionshindrade, 
planerar kommunerna under åren 1992-1995 genom ombyggnad och 
nybyggnad att tillskapa 21 000 platser/lägenheter i särskilda boende
former av vilka ca 15 000 utgör en faktisk nettoökning. 

Färdtjänsten är ett komplement till de allmänna kommunikationerna och 
har stor betydelse för äldre och handikappade som har svårigheter att 
förflytta sig. Färdtjänsten är den service inom socialtjänsten som omfattar 
flest personer och nästan en fjärdedel av alla över 65 år hade färdtjänst
tillstånd år 1992. Totalt hade 436 000 personer tillstånd detta år varav 
16 % är under 65 år. Antalet personer med färdtjänsttillstår.d har minskat 
under de senaste tre åren liksom antalet färdtjänstresor. 

Servicelinjer har byggts ut snabbt under senare år och utgör ett viktigt 
komplement till färdtjänsten och den övriga kollektivtrafiken. 32 % av 
resorna gjordes av personer med färdtjänsttillstånd. År 1992 fanns det 
125 servicelinjer i 47 av landets kommuner och av dessa var 30 nytill
komna under år 1991. 

Vidtagna och planerade åtgärder för äldreomsorgen 

Den s.k. Ädel-reformen genomfördes den 1 januari 1992. Genom refor
men gavs kommunerna en i socialtjänstlagen (1980:620) fastlagd 
skyldighet att inrätta särskilda boendeformer för service och omvårdnad 
för de äldre som behöver det. Kommunerna blev också skyldiga att 
inrätta bostäder med särskild service för personer med funktionshinder. 
Det samlade ansvaret innebar att kommunerna fr.o.m. år 1992 övertog 
ansvaret för drygt 500 enheter för långt'.dssjukvård med sammanlagt 
31 000 vårdplatser liksom ett betalningsansvar för ytterligare 3 400 
platser för somatisk långtidssjukvård. Ett särskilt betalningsansvar 
infördes också för medicinskt färdigbehandlade patienter inom somatisk 
korttidssjukvård och geriatrisk vård. Kommunerna övertog också ansvaret 
för dagverksamheter, sjukvårdsinsatser i särskilda boendeformer för 
service och vård samt gavs en befogenhet att svara för hemsjukvården i 
ordinärt boende. Under åren 1991-1995 avses ett statligt stimulansbidrag 
om 2 miljarder kronor utgå med syfte att till skapa gruppbostäder för bl .a. 
personer med åldersdemens. Ytterligare 1 miljard kronor avses utgå 
under åren 1992-1996 för utveckling av miljön på sjukhemmen och för 
att bygga nya äldrebostäder. 

Regeringen uppdrog hösten 1991 åt Socialstyrelsen att under en femårs
period kontinuerligt följa och utvärdera Ädel-reformen med hänsyn till 
innehåll, kvalitet, kostnader och genomförande. I oktober 1993 över
lämnade Socialstyrelsen rapporten Utvärdering av Ädel-reformen -
Årsrapport 1993:8. Regeringen har i propositionen 1993/94: 121 Kommu
nernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård m.m. lämnat en 
redovisning av Ädel-reformens första ett och ett halvt år. Samman
fattningsvis framgår av Socialstyrelsens rapport att det allmänna omdömet 

8 Riksdugm 1993194. 1 sam/. Nr 100 Bilaga 6 
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om reformen är positivt och att genomförandet varit betydligt mindre 
problemfyllt än befarat. Förväntningarna på reformen har i många 
avseenden infriats även om ännu många delar återstår att utveckla. 

Hösten 1991 fick Socialstyrelsen vidare i uppdrag att i samarbete med 
Boverket följa upp och beskriva utvecklingen avseende särskilda boen
deformer för äldre och handikappade. Inom ramen för detta uppdrag 
skall Socialstyrelsen årligen avrapportera hur de särskilda stimulans
bidragen utnyttjas och hur fördelningen sker mellan olika särskilda 
boendeformer och målgrupper. En mer utförlig redogörelse för uppdraget 
och dess resultat lämnades i den tidigare nämnda propositionen om 
Kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård m.m. 

Betalningsansvarskommitten (S 1991:16) överlämnade i juni 1993 
slutbetänkandet Ett år med betalningsansvar (SOU 1993 :49). På grundval 
av kommittens betänkande har regeringen i proposition 1993/94: 12 I 
föreslagit vissa förändringar i lagen (1990: 1404) om kommunernas 
betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård. 

Enligt riksdagens beslut (prop. 1992/93: 129, bet. 1992/93:SoU 12, rskr. 
1992/93: 132) får kommunerna fr.o.m. den 1 mars 1993 ta ut avgifter för 
hjälp i hemmet, service och omvårdnad samt boende. Avgifterna skall 
vara skäliga och får inte överstiga kommunens självkostnad. De skall 
vidare bestämmas så att den enskilde får kvar tillräckliga medel för sina 
personliga behov. Regeringen uppdrog i april 1993 åt Socialstyrelsen att 
noga följa utvecklingen och utformningen av kommunernas avgiftssystem 
inom äldre- och handikappomsorgen. 

Socialstyrelsen redovisade i juni 1993 en delrapport och avlämnade i 
början på december 1993 en slutrapport av uppdraget. Socialstyrelsen har 
i sitt arbete funnit tecken som tyder på att utvecklingen på vissa områden 
inte följer den som regering och riksdag förutsatte vid besluten om de 
nya reglerna. Bl.a. är den kommunala variationen stor avseende 
avgiftsuttag, ett fåtal kommuner har fastställt ett särskilt avgiftstak och 
knappt hälften har utarbetat regler för individuell jämkning av avgifterna. 
I propositionen om avgifter inom äldre- och handikappomsorgen 
framhölls betydelsen av att kommunerna tar hänsyn till samboendes 
ekonomiska situation i de fall den ena maken flyttar till en särskild 
boendeform. Socialstyrelsens material tyder på att kommunerna tillämpar 
olika beräkningsgrunder och har olika praxis för makar med delat 
boende. Enligt Socialstyrelsen kan det finnas skäl att överväga vissa 
justeringar i framförallt tillämpningen av reformen i syfte att bättre 
ansluta till den ursprungliga avsikten. Regeringen avser att ta initiativ till 
en överläggning med Svenska kommunförbundet för att, mot bakgrund 
av Socialstyrelsens rapport, diskutera tillämpningen av avgiftsreglerna. 

Med anledning av det Europeiska Äldreårct 1993 tillsatte regeringen 
hösten 1992 en särskild kommitte med uppgift att följa och samordna 
aktiviteter under året med särskild betoning på temat Solidaritet mellan 
generationerna. Kommitten har nyligen avlämnat delbetänkandet Borta 
bra men hemma bäst? Fakta om äldre i Europa (SOU 1993: 111). 
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Mål och inriktning för handikappolitiken 

Utgångspunkten för handikappolitiken är uppfattningen om alla männi
skors lika värde och lika rätt. Innebörden av detta är att personer med 
funktionshinder skall beredas möjligheter att som andra vara med i 
samhällsgemenskapen och delta i olika aktiviteter. Strävan är att personer 
med funktionshinder - precis som andra medborgare - skall ges 
möjligheter att få en god utbildnig, ha ett förvärvsarbete, ha ett tryggt 
och värdigt boende, delta i olika fritids- och kulturaktiviteter osv. Målet 
för handikappolitiken är att uppnå full delaktighet och jämlikhet. An
svaret för att detta mål kan infrias åvilar hela samhället, men ytterst 
staten, kommunerna och landstingen. 

Under senare årtionden har betydande förbättringar åstadkommits i 
stödet till personer med funktionshindcr. Dessa förbättringar har uppnåtts 
genom en kombination av en generell välfärdspolitik, särskilt inriktade 
handikappolitiska insatser och åtgärder för att förbättra tillgängligheten 
i samhället. 1 ett internationellt perspektiv kan också konstateras att de 
svenska insatserna inom handikappområdet är väl utbyggda och att de 
håller en hög kvalitet. Även i framtiden kommer dessa tre element - en 
generell välfärdspolitik, särskilt iariktade handikappinsatser och åtgärder 
för att uppnå ökad tillgänglighet - att utgöra grundstenarna i handikappo
litiken. 

Handikapporganisationernas aktiva medverkan har varit en viktig 
förutsättning för de förbättringar som åstadkommits. Organisationernas 
arbete har påverkat både synen på handikapp och utformningen av de 
olika stödsystemen inom området. Det är viktigt att handikapporganisa
tionerna ges rimliga ekonomiska villkor att bedriva sitt arbete såväl på 
central nivå som lokalt och regionalt. 

Trots de reformer som genomförts inom handikappområdet under de 
senaste decennierna är personer med funktionshinder alltjämt eftersatta 
i viktiga avseenden. Det gäller i hög grad för kvinnor med funktionshin
der. Att förbättra livsvillkoren för personer med funktionshinder måste 
därför betraktas som en av de allra viktigaste uppgifterna inom välfärds
politiken. Regeringen har mot den bakgrunden i årets regeringsförklaring 
lagt fast att 1994 års handikappreform skall följas upp med ytterligare 
reformförslag. 

Vidtagna och planerade åtgärder inom handikappområdet 

Stegvisa handikappreformer 

Regeringens insatser för att bygga ut och förbättra stödet till personer 
med funktionshinder har gjorts och kommer även fortsättningsvis att 
göras i olika steg. 

På förslag av regeringen beslutade riksdagen under år 1992 om viktiga 
förbättringar av det ekonomiska stödet till föräldrar med funktionshin
drade barn. Förbättringarna avsåg dels en höjning av vårdbidraget till 
handikappade barn, dels förmånligare regler för det särskilda pensions-
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tillägget till folkpension vid långvarig vård av ett sjukt eller handikappat 
barn. 

Som redan nämnts, spelar handikapporganisationerna en viktig roll i det 
handikappolitiska reformarbetet. Med anledning av förslagen i 1992 års 
budgetproposition beslutade riksdagen om ett kraftigt utökat statligt stöd 
till handikapporganisationerna för budgetåret 1992/93. Statsbidraget 
höjdes då från ca 100 miljoner kronor till 130 miljoner kronor. Av 
statsfinansiella skäl har ytterligare höjningar inte varit möjliga. 

1994 års handikappreform 

Med anledning av förslagen i regeringens proposition 1992/93: 159 om 
stöd och service till vissa funktionshindrade beslutade riksdagen i maj 
1993 om förbättrade stöd- och serviceinsatser för personer med funk
tionshinder (bet. 1992/93 :SoUl 9, rskr. 1992/93 :321 ). Propositionen 
baseras främst på Handikapputredningens betänkande Handikapp -
Välfärd - Rättvisa (SOU 1991:46). Det förbättrade stödet inom ramen 
för handikappreformen börjar genomgående att gälla den 1 januari 1994. 

Riksdagens beslut innebär bl.a. att en särskild rättighetslag för personer 
med funktionshinder har införts, lagen (1993:387) om stöd och service 
till vissa funktionshindrade, LSS. Genom lagen ges bl.a. personer med 
utvecklingsstörning och personer med stora och varaktiga funktionshinder 
rätt till stöd- och serviceinsatser av olika slag. I samband med att LSS 
träder i kraft upphör lagen (1985:568) om omsorger om psykiskt 
utvecklingsstörda m. fl. ( omsorgslagen) och lagen ( 1965: 136) om elevhem 
för vissa rörelsehindrade m.fl. (elevhemslagen) att gälla. Den nuvarande 
verksamheten med omsorger om utvecklingsstörda m.fl. enligt om
sorgslagen skall, med undantag för insatsen rådgivning och annat 
personligt stöd, successivt föras över från landstingen till kommunerna. 
Överföringen skall vara slutförd senast den 31 december 1995. 

För personer som inte fyllt 65 år och som ber i eget boende, servicehus 
eller hos familj eller anhörig har en ny statlig ersättning införts. s.k. 
assistansersättning. Assistansersättningen är avsedd att täcka kostnader 
för personlig assistans och skall lämnas till personer som har behov av 
personlig assistans under mer än 20 timmar per vecka. Frågor om statlig 
assistansersättning administreras av de allmänna försäkringskassorna. 
Rätten till assistansersättning regleras i lagen ( 1993 :389) om assistanser
sättning. 

Genom ett tillägg i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), HSL, har 
vidare sjukvårdshuvudmännen ålagts en skyldighet att erbjuda invånarna 
habilitering, rehabilitering och hjälpmedel. För att påskynda utvecklingen 
inom habiliterings- och rehabiliteringsverksamheten samt inom hjälp
medelsförsörjningen har särskilda statliga stimulansbidrag inom områdena 
införts. Avsikten är att sammanlagt 1,8 Tt1iljarder kronor skall utges i 
stimulansbidrag till nämnda verksamheter unjer åren 1994 - 1997. 

Riksdagens beslut innebär också att stödet till små och mindre kända 
handikappgrupper byggs ut och samordnas. Inriktn~ngen är att tillskapa 
ett flexibelt och dynamiskt system av olika kunskapscentrer, nätverk och 
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resurspersoner på riks- och regionnivå som skall svara för att personer 
som ingår i dessa grupper får tillgång till kvalificerade specialistresurser. 
Socialstyrelsen har ålagts ett ansvar för särskilda informations- och 
uppföljningsinsatser inom området. I detta ansvar ligger bl.a. att bygga 
upp och administrera en särskild kunskapsbank med inriktning på små 
och mindre kända handikapp grupper. 

Genom ett tillägg i socialtjänstlagen (1980:620) har vidare kommuner
nas ansvar inom handikappområdet förtydligats. Lagändringen innebär att 
kommunerna fått en uttalad skyldighet att göra sig väl förtrogna med 
levnadsförhållandena för personer med funktionshinder och i den upp
sökande verksamheten upplysa om socialtjänstens verksamhet inom 
handikappområdet. Kommunerna har vidare fått en skyldighet att planera 
sina insatser för personer med funktionshinder. 

Inom ramen för handikappreformen har landstingen genom ett tillägg 
i HSL fått en skyldighet att erbjuda döva m. fl. grupper tolktjänst för 
vardagstolkning. För att underlätta utbyggnaden av tolktjänsten har 
riksdagen beslutat om ett särskilt statsbidrag till verksamheten. Riksdagen 
har därutöver beslutat om utökade anslag till utbildningen för tecken
tolkar och tolklärare. 

Slutligen innebär 1994 års handikappreform även förbättringar i stödet 
till föräldrar med funktionshindrade barn. Bl.a. har föräldrar med funk
tionshindrade barn under 16 år som omfattas av LSS fått en rätt till tio 
kontaktdagar per år. Dessutom har föräldrar till barn som fyllt 16 år men 
inte 21 år och som omfattas av LSS fått rätt till tillfällig föräldrapenning 
om föräldern behöver avstå från att förvärvsarbeta för att vårda barnet 
på grund av sjukdom hos barnet. I vissa fall kan föräldrapenning utges 
till dess barnet fyller 23 år. 

Som framhölls i propositionen om stöd och service till vissa funktions
hindrade är det av stor betydelse att handikappreformen noga följs upp 
och utvärderas. Mot den bakgrunden uppdrog regeringen åt Socialstyrel
sen i maj 1993 att följa upp och utvärdera de olika delarna av reformen. 
Genom beslut i september 1993 har regeringen uppdragit åt Socialsty
relsen att göra en särskild kostnadsuppföljning avseende handikapprefor
men. 

Den sammanlagda reformkostnaden för de nu nämnda förändringarna 
beräknades i prop. 1992/93: 159 till 1,6 miljarder kronor. I årets budget
proposition har medelsbehoven med anledning av handikappreformcn för 
första gången beräknats för helår. 

Handikapputredningens slutbetänkande 

Handikapputredningcn har i sitt slutbetänkande Ett samhälle för alla 
(SOU 1992:52) lagt fram ett stort antal förslag som syftar till att öka 
tillgängligheten inom olika samhällsområden för personer med funk
tionshinder. 

Betänkandet har rcmissbehandlats och en sammanställning över 
remissvaren har publicerats en särskild departementsstencil 
(Os 1993:95). 
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Handikapputredningens slutbetänkande har i vissa delar redan utgjort 
underlag för bedömningar och förslag från regeringen. I propositionen 
1992/93: 170 Forskning för kunskap och framsteg framhöll regeringen 
vikten av att forsknings- och utvecklingsarbetet om funktionshindrades 
villkor ytterligare stärks. I enlighet med vad Handikapputredningcn 
framhöll pekades i forskningspropositionen särskilt på några områden 
som bör bli föremål för förstärkt forsknings- och utvecklingsarbete; 
habilitering för barn och ungdomar med komplicerade funktionshinder, 
studier om omfattningen av olika funktionshinder samt studier om sam
hällsekonomi och arbetslivets tillgänglighet. Ett ytterligare område som 
nämndes gäller forskning om sociala och miljömässiga faktorer och 
processer som leder ti!l att funktionshinder blir handikapp. 

Handikapputredningen konstaterade i sitt arbete att det finns påtagliga 
brister i stora delar av beståndet i offentliga lokaler. I proposition 
1992/93: 150 Reviderad finansplan m.m. lämnade regeringen förslag om 
åtgärder för att stimulera till ökade s.k. ROT-insatser (reparation, om
byggnad och tillbyggnad). Med hänvisning till den bristande tillgänglig
heten uttalade regeringen i nämnda proposition att satsningen på repara
tioner, ombyggnader och tillbyggnader borde ge förutsättningar att 
åstadkomma en förbättrad tillgänglighet i skolor, daghem, ålderdomshem 
etc. Regeringen framhöll i propositionen att ROT-projekt som leder till 
ökad tillgänglighet för personer med funktionshinder bör ges särskild 
uppmärksamhet vid prövningen av olika projektansökningar. 

Vidare har Arbetsmiljöfonden nyligen beslutat att inrätta ett särskilt 
program för analys- och utvecklingsinsatser inom omr2.det integrering av 
funktionshindrade personer i arbetslivet. 

I sammanhanget bör också påpekas att regeringen i propositionen om 
stöd och service till vissa funktionshindrade, i enlighet med vad Handi
kapputredningen föreslog i slutbetänkandet, lagt fram förslag om en 
utvidgad rätt till tillfällig föräldrapenning vid vård av sjukt barn. Som 
redan nämnts har en rätt införts för föräldrar till barn som fyllt 21 år <.i 
vissa fall 23 år) och som omfattas av LSS, att få tillfällig föräldrapenning 
då föräldern avstår från förvärvsarbete för att vårda barnet på grund av 
sjukdom hos barnet. 

Slutbetänkandet i övriga delar bereds för närvarande vidare inom 
regeringskansliet. Vissa större frågeområden är föremål för ytterligare 
utredning i av regeringen särskilt tillkallade kommittcer eller bereds 
vidare i annan särskild ordning. 

I PBL-utredningen (M 1992:03) ingår således bl.a. frågan om till
gängligheten för funktionshindrade personer. Av kommittedirektiven 
framgår att utredningen skall göra en analys av vilka effekter de nuva
rande bestämmelserna i plan-och bygglagen (1987: 10) har fått i fråga om 
tillgängligheten för personer med funktionshinder. Utredningen skall i 
sina överväganden i tillgänglighetsfrågan ta del av de förslag som lagts 
fram i Handikapputredningens slutbetänkande. Ett betänkande av PBL
utredningen i bl.a. dessa delar beräknas avlämnas under våren 1994. 

Prop. 1993/94: 100 
Bil. 6 

118 



Regeringen har under hösten vidare beslutat om kommittedirektiv till 
en utredning om samordning av offentligt betalda resor (K 1993:06), den 
s.k. Samreseutredningen. Utredningens uppgift är att lägga fram förslag 
för att åstadkomma en bättre samordning i fråga om resor med kommu
nal färdtjänst och riksfärdtjänst, sjukresor samt resor med kollektiva 
färdmedel. Med utgångspunkt i vad Handikapputredningen förslog i sitt 
slutbetänkande skall Samreseutredningen bl.a. pröva möjligheterna att 
lagstifta om ett enhetligt huvudmannaskap för kommunal färdtjänst, 
riksfärdtjänst, sjukresor och kollektivtrafik. Ett väsentligt motiv för en 
förbättrad samordning är att öka tillgängligheten i kollektiva färdmedel 
för personer med funktionshinder. Utredningsarbetet skall vara slutfört 
vid årsskiftet 1994/95. 

I betänkandet Ett samhälle för alla föreslogs vidare att en samlad 
översyn och utvärdering borde göras när det gäller avgifter för olika 
handikappinsatser. Enligt Handikapputredningen borde utvärderingen 
omfatta avgifter för service, omvårdnad, vård, tekniska hjälpmedel, resor 
och läkemedelsförmåner samt statliga merkostnadsersättningar. Mot 
bakgrund av förslaget har regeringen nyligen beslutat om kommitte
direktiv till en utredning om avgifter inom handikappområdet. Utred
ningsarbetet skall främst inriktas på avgifter som ges inom socialtjänsten 
och hälso- och sjukvården samt insatser som regleras i lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade. Utredningen har bl.a. i uppgift att 
analysera hur avgifterna inom nämnda områden har förändrats under 
senare år. Utredningen skall också pröva om det finns behov av att 
utveckla särskilda högkostnadsskydd när det gäller stöd, service och vård 
för personer med funktionshinder. Utredningsarbetet skall vara avslutat 
vid årsskiftet 1994/95. 

I sammanhanget bör också nämnas att regeringen under hösten 1993 
uppdrog åt Statskontoret att utreda förutsättningarna för en fond för 
handikappstöd inom telekommunikationsområdet. Bakgrunden till upp
draget var ett förslag av Handikapputredningen om att inrätta en särskild 
telcfond för att säkra att telekommunikationsområdet blir tillgängligt för 
funktionshindrade personer. Uppdraget har ny! igen redovisats för 
regeringen och beredning i frågan pågår. 

På basis av Handikapputredningens slutbetänkande föreslår regeringen 
i årets budgetproposition handikappolitiska reformer inom rekreations-, 
kultur-, utbildnings- och arbetsmarknadsområdet samt inom trafikom
rådet. Inom Socialdepartementets verksam:1etsområde föreslås ett utökat 
och vidgat ekonomiskt stöd till de rekreationsanläggningar som drivs av 
de centrala handikapporganisationerna. Stödet utges under anslaget D 5. 
Bidrag till viss verksamhet för personer med funktionshinder. Inom 
Kulturdepartementets ansvarsområde föreslås ökat stöd till en större 
produktion av videogram på teckenspråk för döva samt till ökad utgiv
ning av nyhetstidningen 8 SIDOR och av lättlästa böcker (LL-böcker) för 
personer med utvecklingsstörning. Ytterligare kulturinsatser görs också 
för synskadade. Dessutom avsätts särskilda medel för att afatiker och 
dyslektiker skall kunna ta del av utgivningen av radio- och kassett
tidningar. I Utbildningsdepartementets budgetbilaga läggs förslag fram 
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om ett utökat stöd till produktion av läromedel för funkti0nshindrade barn 
samt till försöksverksamhet med stöd till utgivning av läromedel för 
elever med läs- och skrivsvårigheter. 

I ett särskilt avsnitt i Kommunikationsdepartementets budgetbilaga 
behandlas frågan om funktionshindrade personers resemöjligheter. Bl.a. 
lämnas förslag om vissa smärre justeringar i lagen ( 1979:558) om 
handikappanpassad kollektivtrafik. På grundval av Handikapputred
ningens förslag anges vidare vissa riktlinjer för det fortsatta före
skriftsarbetet i fråga om handikappanpassad kollektivtrafik. 

I Arbetsmarknadsdepartementets budgetbilaga lämnas förslag som syftar 
till att öka arbetsmöjligheterna för personer med funktionshinder och 
motverka utslagning av arbetshandikappade från arbetslivet. Handikapp
utredningens förslag att förbättra näringshjälpen till funktionshindrade, 
som vill börja verksamhet som egna företagare, tillstyrks av regeringen. 
Ökade möjligheter att starta egen verksamhet bedöms förbättra arbets
möjligheterna för många funktionshindrade, bl.a. invandrare och flyk
tingar med funktionshinder. Vidare föreslås att målgruppen för skyddat 
arbete hos offentliga arbetsgivare (OSA) vidgas till att omfatta även 
personer som är berättigade till insatser enligt lagen om stöd och service 
till vissa funktionshindrade samt personer med psykiskt betingade funk
tionshinder. Insatserna förutsätts anknyta till de offentliga huvudmännens 
övriga sociala insatser. 

I Handikapputredningens slutbetänkande föreslogs bl.a. att en funktion 
som Handikappombudsman skall inrättas för att säkra funktionshindrades 
delaktighet och jämlikhet i samhället. Frågan om inrättande av en sådan 
funktion bereds för närvarande inom regeringskansliet. Regeringen 
planerar att återkomma till riksdagen med proposition i ämnet under 
Våren 1994. 

Övrigt förändringsarbete inom handikappområdet 

Även inom andra delar av handikappområdet pågår för närvarande 
översyns- och utredningsarbete, som 8yftar till att utveckla samhällsstödet 
till personer med funktionshinder. 

Regeringen beslutade i mars 1993 om kommittcdirektiv (dir. 1993:35) 
till en utredning om bilstödet till handikappade. En särskild utredare har 
tillkallats för att göra en utvärdering och översyn av bilstödet. I upp
draget ingår bl .a. att se över bil stödets konstruktion och överväga om det 
finns anledning att ändra denna i något avseende. Utredaren skall bl.a. 
pröva om enbart anpassningsbidrag skall kunna utges i framtiden i de fall 
förutsättningarna för bilstöd inte är uppfyllda fullt ut. En ytterligare fråga 
som skall behandlas av utredningen gäller bilstödet för familjer med 
funktionshindrade barn. Utredningen beräknas kunna avlämna betänkande 
under våren 1994. 

Det är viktigt att förhållandena för kvinnor med funktionshinder upp
märksammas och vägs in i det handikappolitiska förändringsarbetet. 
Kunskapen om dessa kvinnors situation bör förbättras. Särskilt statistik
behovet behöver ses över. Regeringen avser att senare ta initiativ i 
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frågan. Regeringen kommer vidare att under våren 1994 anvisa särskilda 
medel ur Allmänna arvsfonden för utvecklingsprojekt i syfte att förbättra 
förhållandena för kvinnor med funktionshinder. 

Handikappidrotten är en viktig del av den svenska idrottsrörelsen. 
Många svenska handikappidrottare har vunnit stora framgångar i t.ex. 
Handikappolympiader och världsmästerskap. Regeringen har för åren 
1992 - 1994 beslutat om särskilda medel ur Allmänna arvsfonden för 
utvecklingsinsatser inom handikappidrotten. 

Internationellt lzandikapparbete 

Sverige spelar en aktiv roll i det internationella handikapparbetet. Den 
svenska regeringen tog under år 1989 ett initiativ att inom FN inleda ett 
arbete för att få till stånd internationella regler om funktionshindrade 
personers rätt till full delaktighet och jämlikhet (s.k. standard rules). 
Arbetet med reglerna har bedrivits i en internationell arbetsgrupp med 
representanter från drygt 50 länder. Generalförsamlingens tredje utskott 
har under hösten 1993 beslutat förelägga församlingen ett förslag till 
internationella regler. 

Den pågående Europa-integrationen öppnar möjligheter för Sverige att 
delta i EG:s handikapprogram. Bl.a. pågår förhandlingar för närvarande 
om förutsättningarna för ett svenskt deltagande i handikapprogrammet 
Helios Il. 

I slutet av år 1992 fick Handikappinstitutet EG-kommissionens uppdrag 
att utföra en europeisk studie om handikapphjälpmedel och annan teknik 
för personer med funktionshinder. Projektet, som fått benämningen 
HEART, skall pågå under 18 månader och finansieras med särskilda 
medel anslagna av EG-kommissionen. HEART-projektet avser att kart
lägga och analysera situationen i olika europeiska länder när det gäller 
standardisering och provning av hjälpmedel. industriellt samarbete, 
försöi:iningssystem, juridiska och ekonomiska faktorer i hjälpmedels
sammanhang, utbildning och nya teknikområden. Syftet är att få till stånd 
ett utökat samarbete inom de aktuella områdena. 

Övrigt 

Mot bakgrund av ett regeringsuppdrag överlämnade Statens handikappråd 
den 17 februari 1993 till regeringen resultatet av en kartläggning och 
undersökning angående verksamheten i de kommunala handikappråden 
och länshandikappråden. I rapporten konstate1 as att frågor om tillgänglig
het i den yttre och inre miljön, i boendet samt i fritids- och kultmverk
samheten dominerar verksamheten i handikappråden. Råden har vidare 
betydelse när det gäller uppföljning och utvärdering av lokala handi
kappolitiska program, som i ökande omfattning växer fram i kom
munerna. I rapporten framhålls vidare att själva förekomsten av handi
kappråd på olika nivåer har bidragit till att göra handikappfrågorna mer 
synliga och legitima än vad de annars skulle vara. 
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Enligt riksdagens beslut (prop. 1993/94:38, bet. 1993/94:Tull, rskr. 
1993/94:119) får Posten AB fr.o.m. mars 1994, efter upphandling av 
Post- och Telestyrelsen, statlig ersättning för kostnad som är förenad med 
blindskriftsförsändelser som skickas portofritt mellan synskadade. 

Enligt regeringens bedömning bör statsbidraget för befordran av blind
skriftsförsändelser samordnas med det nya statsbidraget för befordran av 
blindskrift mellan synskadade. Det nuvarande anslaget för Ersättning till 
Postverket för befordran av blindskriftsförsändelser bör därför upphöra 
och medlen föras över till anslaget Post- och Telestyrelsen: Upphandling 
av särskilda samhällsåtaganden under sjätte huvudtiteln Kommunikations
departementet. 

D 1. Stimulansbidrag inom äldreomsorgen 

1992/93 Utgift 1 277 095 939 Reservation 754 400 061 
1993/94 Anslag 1 100 000 000 
1994/95 Förslag 900 000 000 

Under anslaget utbetalas bidrag till anordnande av gruppbostäder och 
andra alternativa boendeformer med 500 000 kronor per gruppboende
enhet. Bidraget utges enligt regler i förordningen ( 1991: 1280) om till
fälligt statsbidrag till anordnande av gruppbostäder och andra alternativa 
boendeformer. Vidare utbetalas från detta anslag bidrag för viss om
byggnad av sjukhem m.m. med 50 000 kronor per tillkommande enkel
rum. 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 somatisk akutsjukvård och geriatrisk vård. 

Socialstyrelsen 

Under år 1992 beviljades stimulansbidrag med en total summa av 
495 750 000 kronor enligt följande fördelning: 

Bidrag: 

Gruppbostäder 
Ombyggnad av sjukhem: 
a) till nya enkelrum 
b) till nya äldrebostäder 

Summa: 

373 950 000 kronor 

15 800 000 kronor 
106 000 000 kronor 

De inkomna ansökningarna fördelar sig på boende för följande mål
grupper; personer med åldersdemens (36 %), övriga äldre långtidssjuka 
(31 % ), psykiskt långtidssjuka (3 % ), fysiskt handikappade (3 % ) och 
utvecklingsstörda (27 %). 

Socialstyrelsen noterar i utvärderingsrapporten Tillfälliga statsbidrag till 
särskilda boendeformer (Ädel-utvärderingen 93:3) bl.a. att gemensamma 
ytor i gruppboendeenheterna tenderar att minska vilket kan få till följd att 
verksamheten hämmas i brist på utrymme. Socialstyrelsen föreslår att 
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viss del av stimulansbidragen bör reserveras för gruppboende och andra 
alternativa boendeformer för psykiskt långtidssjuka. 

Regeringens överväganden 

Regeringen har i det föregående redovisat vissa resultat från Social
styrelsens rapport Tillfälliga statsbidrag till särskilda boendeformer 
(Ädel-utvärderingen 93:3). Som framgått har utvecklingen av grupp
boende för personer med åldersdemens och i övrigt alternativa boende
former för äldre varit anmärkningsvärd och positiv. De särskilda stimu
lansbidragen har dock i mindre utsträckning utnyttjats för att utveckla nya 
boendeformer för personer med olika slag av funktionshinder. De har 
inte heller tagits i anspråk i den utsträckning som förväntades för att 
förbättra miljön på sjukhemmen genom bl.a. tillskapande av fler enkel
rum. 

Behovet av alternativa boendeformer för personer med psykiska funk
tionshinder är stort. Psykiatriutredningen har i betänkandet Välfärd och 
valfrihet (SOU 1992:73) lämnat förslag till åtgärder för att åstadkomma 
ett bättre stöd till psykiskt störda personer. Bl.a. föreslås åtgärder för att 
öka tillgången till alternativa boendeformer för gruppen. Betänkandet 
bereds för närvarande inom regeringskansliet. Regeringen avser att under 
våren återkomma till riksdagen med förslag när det gäller stödet till 
psykiskt störda och i det sammanhanget även behandla frågor om 
alternativa boendeformer. 

Statsbidraget för viss ombyggnad av sjukhem utgår inom en total ram 
på 1 miljard kronor fr.o.m. budgetåret 1992/93 t.o.m. budgetåret 
1996/97. Statsbidraget till byggande av gruppbostäder utgår inom en total 
ram på 2 miljarder kronor fr.o.m. budgetåret 1991192 t.o.m. budgetåret 
1995/96. Intresset har visat sig vara mycket stort att med stimulans
bidragens hjälp utveckla nya särskilda boendeformer och hittills har 
merparten av utbetalade medel använts till dessa ändamål. Ett av syftena 
med Ädel-reformen var att ge ekrmomiska och organisatoriska förut
sättningar att förverkliga målen om valfrihet, trygghet och integritet i 
vård och omsorg. Utvecklingen av gruppboendet och den omfattande 
utbyggnaden av nya äldrebostäder har bidragit till att dessa mål kan 
uppfyllas. 

Många sjukhem har fortfarande en tydlig institutionsprägel och en 
majoritet av vårdplatsema finns i flerbäddsrum. Sjukhemmens framtida 
roll inom kommunernas samlade utbud av äldreomsorg kommer att 
avgöra på vilket sätt verksamheterna förändras med avseende på vård
innehåll och fysisk miljö. Inom överskådlig tid kommer sannolikt en stor 
andel av kommunernas vårdresurser att vara bundna i sjukhemsbyggna
der. Många fastigheter är tekniskt svåra all bygga om och mycket 
omfattande ombyggnadsåtgärder är inte heller ekonomiskt försvarbara. 
Trots dessa begränsningar är det viktigt att miljöförbättrande åtgärder 
kommer till stånd liksom insatser för att utveckla verks:imhetens kvalitet 
och innehåll. 
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För att åstadkomma en mer f1exibel användning av de medel under 
anslaget som avser bidrag till byggande av gruppbostäder och bidrag till 
viss ombyggnad av sjukhem m.m. föreslås att dessa anslagstekniskt och 
tidsmässigt samordnas inom en total ram på 600 miljoner kronor per år. 
Medlen redovisas på ett reservationsanslag och får utnyttjas t.o.m. 
budgetåret 1995/96. Regeringen återkommer i regleringsbrev och för
ordning med de åtgärder som en sådan förändring för med sig. 

Statsbidraget för medicinskt färdigbehandlade avses totalt utgå med 
1,5 miljarder kronor under tre budgetår med början 1992/93. För år 
1994/95 utbetalas bidraget för sista gången med 300 miljoner kronor. 
Bidraget utbetalas kalenderårsvis i efterskott och administreras av 
Socialstyrelsen. 

Sammantaget uppgår medelsbehovet till stimulansbidrag inom äldreom
sorgen för nästa budgetår till 900 miljoner kronor. Med den samordning 
av bidragen som regeringen föreslår avser 600 miljoner kronor stats
bidrag till byggande av gruppbostäder och till viss ombyggnad av sjuk
hem m.m. samt 300 miljoner kronor bidrag till kostnader för medicinskt 
färdigbehandlade. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
1. godkänner den föreslagna samordningen av bidrag till byggande av 

gruppbostäder och bidrag till viss ombyggnad av sjukhem m.m. 
2. till Stimulansbidrag inom äldreomsorgen för budgetåret 1994/95 

anvisar ett reservationsanslag på 900 000 000 kronor. 

D 2. Vissa statsbidrag inom handikappområdet 

1993/94 Anslag 332 500 000 
1994/95 Förslag 672 500 000 

Under anslaget utges statsbidrag till viss verksamhet inom handikapp
området enligt följande: 

1. Statsbidrag till landstingen för vissa handikappinsatser avseende 
stimulansbidrag till habilitering och rehabilitering, statsbidrag till 
rådgivning och annat stöd samt statsbidrag till tolktjänst. 

2. Stimulansbidrag till specifika utvecklingsinsatser inom habiliterings
och rehabiliteringsområdet. 
3. Stimulansbidrag till utvecklingsinsatser inom hjälpmedelsförsörj

ningen. 
Statsbidragen tillkom genom riksdagens beslut med anledning av propo

sitionen 1992/93: 159 om stöd och service till vissa funktionshindrade. 
Stimulansbidragen till habilitering/rehabilitcring och till hjälpmedelsför
sörjningen är tillfälliga och avses utgå under åren 1994 - 1997. 

Statsbidraget under punkt 1 fördelas av Socialstyrelsen till landstingen 
och de landstingsfria kommunerna på grumlval av antalet invånare i resp. 
landstingsområde eller \andstingsfri kommun den 31 december året innan 
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bidragsåret. Stimulansbidragen under punkterna 2 och 3 fördelas av 
Socialstyrelsen resp. Handikappinstitutet efter ansökan av den som 
bedriver verksamheten i fråga. 

Stimulansbidragen till habilitering och rehabilitering under punkterna I 
och 2 utges enligt regler i förordningen (1993: 1284) om tillfälligt stats
bidrag till utvecklingsinsatser inom habilitering och rehabilitering. 

Regeringens överväganden 

Regeringen beräknar att 672 500 000 kronor bör anvisas till Vissa 
statsbidrag inom handikappområdet för budget<!ret 1994/95. I enlighet 
med de riktlinjer som lades fast i propositionen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade bör medlen fördelas enligt följande: 

1. 

2. 

3. 

Totalt 

Statsbidrag till landstingen för vissa 
handikapp insatser 
varav 
* stimulansbidrag till habilitering 

och rehabilitering 
* statsbidrag till rådgivning och 

stöd 
* statsbidrag till tolktjänst 

Stimulansbidrag till specifika 
utvecklingsinsatser inom hab:Jterings
och rehabiliteringsområdet 

Stimulansbidrag till utvecklings
insatser inom hjälpmedelsförsörjningen 

522,5 mkr 

300,0 mkr 

200,0 mkr 
22,5 mkr 

125,0 mkr 

25,0 mkr 

672,5 mkr 

Socialstyrelsen bör få disponera en viss del av medlen till stimulans
bidraget till specifika utvecklingsinsatscr inom habiliterings- och rehabi
literingsområdet för kostnader för fördelning och uppföljning av bidragen 
till habilitering och rehabilitering. Handikappinstitutet bör få disponera 
en viss del av medlen till stimulansbidraget till utvecklingsinsatser inom 
hjälpmedelsförsörjningcn för kostnader för fördelning och uppföljning av 
bidraget. 

Förslag till riksdagsbcslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Vissa statsbidrag inom handikappområdet för budgetåret 1994/95 
anvisar ett reservationsanslag på 672 500 000 kronor. 
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D 3. Bostadsanpassningsbidrag m.m. 

1992/93 
1993/94 
1994/95 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

288 171 124 
133 700 000 

4 900 000 

Från anslaget betalas statens kostnader för statskommunalt bostadsan
passningsbidrag, återställning av handikappanpassade bostäder och 
kostnader i samband med omhändertagande och förvaltning av vissa 
lyfcanordningar m.m. för handikappade. 

Genom riksdagens beslut (prop. 1992/93:58, bet. 1992/93:BoU4, rskr. 
1992/93: 98) har kommunerna genom en särskild reglering fått en 
skyldighet att svara för bostadsanpassningsverksamheten. Bestämmelserna 
om bostadsanpassningsbidrag finns i lagen (1992: 157 4) om bostads
anpassningsbidrag m.m., som trädde i kraft den 1 januari 1993. Lagen 
har ersatt förordningen ( 1987: 1050) om statskommunalt bostadsanpass
ningsbidrag och förordningen (1985 :489) om statsbidrag för att återställa 
handikappanpassade bostäder m.m. Under anslaget utbetalas övergångsvis 
bidrag som beviljats före den 1 januari 1993. 

Boverket 

När det gäller ärenden där kommunen eller länsbostadsnämnden beslutat 
om bidrag före den 1 januari 1993 gäller den tidigare förordningen om 
statskommunalt bostadsanpassningsbidrag. Boverket gör uppskattningen 
att kommunerna före den 1 januari 1993 beviljat bidrag i 269 ärenden 
som på grund av överklaganden ännu ej utbetalats och därför kommer att 
belasta nästa budgetår. Boverket beräknar för budgetåret 1994/95 detta 
medelsbehov till ca 4 900 000 kronor. 

Regeringens överväganden 

Mot bakgrund av den nya lagen om bostadsanpassningsbidrag m.m. har 
regeringen uppdragit åt Boverket att följa upp och beskriva utvecklingen 
avseende bostadsanpassningsbidrag. Uppdraget skall redovisas för 
regeringen den 1 september 1994. 

Med hänsyn till gällande rutiner för utbetalande av statsbidragen i fråga 
om de ärenden som har beviljats före den 1 januari 1993 samt med 
hänsyn till kostnaderna för eventuella kvarliggande cverklagningsärenden 
bör medel till bostadsanpassningsbidrag m.m. anvisas för ytterligare ett 
budgetår. Anslagsbehovet beräknas för budgetåret 1994/95 till 
4 900 000 kronor. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Bostadsanpassningsbidrag m.m. för budgetåret 1994/95 anvisar ett 
förslagsanslag på 4 900 000 kronor. 
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D 4. Statsbidrag till vårdartjänst m.m. 

1993/94 Anslag 143 580 000 
1994/95 Förslag 146 000 000 

Från anslaget utgår särskilda statsbidrag till verksamheten med vårdar
tjänst åt studerande med rörelsehinder vid folkhögskolor, universitet, 
högskolor och annan eftergymnasial utbildning samt till omvårdnadsinsat
ser i anslutning till riksgymnasium för rörelsehindrade. Statsbidragen 
administreras av Nämnden för vårdartjänst, NY, och bestämmelser om 
statsbidragen finns i förordningen ( 1988: 1126) med instruktion för 
Nämnden för vårdartjänst. 

Nämnden för vårdartjänst 

Nämnden har inkomn1it med enkel anslagsframställning för budgetåret 
1994/95. 

Statsbidrag till vårdartjänst åt studerande vid folkhögskolor, universitet 
och högskolor 

NY 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 i hemortskommunen. De 
som bedriver studier på hemorten kan få vårdartjänst utöver den 
kommunala hemtjänsten beroende på hur stort behovet av assistans är i 
studiesituationen. Vårdartjänstpersonalen anställs i allmänhet av och knyts 
organisatoriskt till den som anordnar utbildningen eller till kommunen på 
utbildningsorten. Det övergripande målet för vårdartjänstverksamheten 
är att ge den enskilde rörelsehindrade ett sådant stöd att han eller hon kan 
vistas på studieorten och genomföra studier vid folkhögskola, universitet 
och högskola samt övriga eftergymnasiala studier. Under budgetåret 
1992/93 erhöll drygt I 700 studerande vårdartjänst. 

I sin enkla anslagsframställning för NY inte fram några frågor be
träffande verksamhetsinriktningen som avviker från de övergripande 
verksamhetsmål som lades fast för vårdartjänsten i den fördjupade 
prövningen för perioden 1993/94 - 1995/96. Enligt direktiv i reglerings
brev för budgetåret 1993/94 skall NY öka insatserna för att få en bättre 
kontroll av kostnaderna för vårdartjänsten, samt utarbeta ett uppföljnings
system för vårdartjänsten för att få fram instrument för kvantitets- och 
kvalitetsmätning. NY tänker fortsätta detta arbete under 1994/95. Antalet 
personer med behov av vårdartjänst har visat en stadig ökning och NY 
uppskattar att antalet kommer att fortsätta att öka även under budgetåret 
1994/95. Nämnden beräknar ans lagsbehovet för vårdartjänst till 
sammanlagt 95 300 000 kronor för budgetåret 1994/95. 
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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 
l januari 1991 en lagstadgad rätt till s.k. rh-anpassad gymnasieutbildning. 
Ett särskilt statsbidrag utgår till de omvårdnadsinsatser (boende i 
elevhem, omvårdnad i boendet och habilitering) som behövs i anslutning 
till utbildningen. Nämnden för vårdartjänst administrerar detta bidrag. 
Verksamheten bedrivs i dag i gymnasieskolan i Stockholms, Göteborgs, 
Umeås och Kristianstads komnmner och med respektive Stockholms läns 
landsting, Stiftelsen Bräcke Diakonigård, Umeå kommun samt 
Kristianstads kommun som huvudmän för omvårdnadsverksamheten. 
Verksamheten regleras genom avtal och årliga överenskommelser mellan 
staten och de olika huvudmännen. De övergripande målen för verksam
heten skall vara att göra det möjligt för ungdomar som tagits in i 
gymnasieskola med rh-anpassad utbildning att genomföra studierna. 
Under läsåret 1993/94 omfattar verksamheten 100 utbildnings-/habilite
ringsplatser varav 65 elevhemsplatser. 

I sin enkla anslagsframställning för NY inte fram några frågor be
träffande verksamhetsinriktningen som avviker från de övergripande 
verksamhetsmål som lades fast för omvårdnadsinsatserna i anslutning till 
gymnasieutbildning för svårt rörelsehindrade elever i den fördjupade 
prövningen för perioden 1993/94 - 1995/96. Enligt direktiv i reglerings
brev för budgetåret 1993/94 skall NY öka insatserna för att närmare följa 
och utveckla omvårdnadsinsatserna i anslutning till riksgymnasium för 
rörelsehindrade. I uppdraget ligger att utarbeta ett uppföljningssystem för 
omvårdnadsverksamheten för att få fram instrument för kvantitets- och 
kvalitetsmätning. NV har för avsikt att föresätta dessa insatser under 
budgetåret 1994/95. 

I linje med vad som angetts i den fördjupade anslagsframställningen för 
perioden 1993/94 - I 995/96 anger NY i den enkla framställningen behov 
av en fortsatt utbyggnad av riksgymnasieverksamheten om en efterfrågan 
i nivå med de senaste årens skall kunna tillgodoses bl.a. till följd av att 
alla utbildningar i gymnasieskolan blivit treåriga. Enligt NV:s anslags
framställning behövs ytterligare 20 utbildningsplatser (varav 17 i 
elevhem) fr.o.m. hösten 1994. Detta medför ett ökat medelsbehov på 
14 800 000 kronor. Det totala antalet utbildningsplatser beräknas av NY 
för budgetåret 1994/95 till 120 (varav 82 elev hemsplatser). NY beräknar 
kostnaderna för boende i elevhem, övriga sociala omvårdnadskostnader 
samt habilitering i anslutning till riksgymnasium för rörelsehindrade till 
sammanlagt 65 500 000 kronor budgetåret I 994/95. 
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Regeringens överväganden 

Regeringens bedömning är att de resultat som nämnden redovisar i sin 
enkla anslagsframställning för de två verksamhetsområdena är till
fredsställande och att något skäl till att förändra de övergripande mål som 
lades fast för treårsperioden 1993/94 - 1995196 i den fördjupade 
anslagsframställningen inte finns för tillfället. Vad beträffar vårdar
tjänsten bör NV fortsätta att utveckla olika stöd i och omkring studie
situationen och därvid sträva efter att hitta helhetslösningar för den 
enskilde. Dessutom är det viktigt att NV fortsätter arbetet med att se över 
rutinerna för vårdartjänst för att uppnå bättre kostnadskontroll. Rege
ringen beräknar medelsbehovet för vårdartjänst åt studerande vid folk
högskolor, universitet och andra högskolor för budgetåret 1994/95 till 
totalt 95 300 000 kronor. 

Regeringen uppdrog i regleringsbrev för budgetåret 1992/93 åt NV att 
bedöma och analysera om den sammanslagning av vårdartjänstanslaget 
och bidraget till vissa handikappåtgärder inom folkbildningen som gjorts 
fr.o.m. den 1 juli 1991 bidragit till ett rationellare utnyttjande av 
resurserna inom området. NV skriver i en rapport till regeringen i juni 
1993 att det är svårt att avläsa kostnadseffekterna av sammanslagningen 
efter så kort tid, men att sammanslagningen förbättrat förutsättningarna 
att utveckla studiesituationen för rörelsehindrade. NV konstaterar också 
att kostnaderna för vårdartjänsten under budgetåret 1992/93 inte ökat i 
samma utsträckning som tidigare år och att detta kan vara en direkt vinst 
av sammanslagningen av bidrag. Det är viktigt att NV fullföljer analysen 
av eventuella rationaliseringsvinster till följd av sammanslagningen av 
anslagen under budgetåret 1994/95. 

När det gäller verksamheten med omvårdnadsinsatser i anslutning till 
gymnasieutbildning för svårt rörelsehindrade elever bör NV även 
fortsättningsvis sträva efter att omvårdnads- och utbildningsinsatsema 
skall samverka i syfte att ge eleven kunskaper, förbereda för ett vuxenliv 
och möjliggöra en vidareutveckling. 

Regeringen uppdrog i november 1992 åt NV att i samråd med Statens 
institut för handikappfrågor i skolan, SIH, utreda behovet av ytterligare 
utbildnings- och omvårdnadsplatser för svårt rörelsehindrade ungdomar. 
NV har genom en rapport den 4 februari I 993 redovisat uppdraget för 
regeringen. I rapporten beskrivs den faktiska och förväntade efterfrågan 
av riksgymnasieplatser. Vidare redovisas de ekonomiska, organisatoriska 
och praktiska förutsättningarna för en utbyggd riksgymnasieverksamhet. 
Sedan rapporten avlämnades till regeringen har riksgymnasieverksamhet 
även påbörjats i Kristianstad. Det är enligt regeringens uppfattning viktigt 
att planeringsarbetet fortgår och att det utvecklas metoder för att bedöma 
det framtida behovet av riksgymnasieplatser. 

I avvaktan på förnyad överenskommelse mellan staten och huvudmän
nen beräknar regeringen medelsbehovet för särskilda omvårdnadsinsatser 
i anslutning till riksgymnasium för rörelsehindrade till 50 700 000 kronor 
för budgetåret 1994/95. 

9 Riksdagen 1993194. 1 sam/. Nr 100 Bilaga 6 
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I dag saknas bra uppföljnings- och redovisningssystem för att kunna 
mäta effektivitet, kvantitet och kvalitet i verksamheterna. Det är därför 
viktigt att arbetet med det uppdrag att utarbeta och förbättra uppföljnings
system för omvårdnadsverksamheten och för vårdartjänsten som givits 
NY i regleringsbrev för budgetåret 1993/94 vidareutvecklas under 
budgetåret 1994/95. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Statsbidrag till vårdartjänst m. m. för budgetåret 1994/95 anvisar 
ett förslagsanslag på 146 000 000 kr. 

D 5. Bidrag till viss verksamhet för personer med 
funktionshinder 

1992/93 
1993/94 
1994/95 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

55 904 331 
60 023 000 
70 124 000 

Bidraget är avsett för att öka organisationernas möjligheter att själva 
driva vissa verksamheter som är av stor betydelse för personer med 
funktionshinder. 

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 rikstolk
tjänst, palynologiska laboratoriet vid Naturhistoriska riksmuseet, vissa 
rekreationsanläggningar som drivs av handikapporganisationerna, 
Föreningen rekryteringsgruppen samt till Neurologiskt handikappades 
riksförbund. 

Synskadades riksförbund (SRF) 

1. Kostnaderna för depåverksa;nheten beräknas av SRF till 
9 4 70 000 kronor. 

2. Medelsbehovet för verksamheten med ledarhundar anges av SRF till 
30 310 000 kronor. SRF: s åtaganden innefattar bl.a. i'.lköp och tilldelning 
av ledarhundar. Dessutom har SRF ett ansvar för utbildning och träning 
av blivande ledarhundsförare samt ett uppföljningsansvar. SRF räknar 
med att det finns ett ackumulerat behov av ledarhundar eftersom det varit 
svårt att få fram tillräckligt antal hundar under en följd av år. Behovet 
uppskattas till ca 70 hundar per år under tre år. 

3. Under anslagsposten utges bidrag till SRF för viss övrig verksamhet. 
Medlen avser ersättningstidningar för synskadade, individinriktad 
verksamhet för synskadade med ytterligare funktionshinder, stöd för 
synskadades sysselsättning, stöd till punktskriftsprojektet samt lästjänst 
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via telefax. SRF har för budgetåret 1994/95 också a.11sökt om statsbidrag 
till stöd för synskadadcs behov av ledsagning och information i samband 
med rekreations- och fritidsverksamhet (2 710 000 kr0t"!or). Kostnaderna 
för verksamheten under anslagsposten beräknas av SRF till totalt 
22 742 000 kronor. 

Föreningen Sveriges dtivblinda (FSDB) 

4. Kostnaderna för tidningen Nuet, som utges av FSDB, täcks av 
statsbidraget. FSDB pekar på behovet av en fortsatt utgivning av 
tidningar för dövblinda och nyhetsförmedling för dövblinda genom 
databas. Medelsbehovet för budgetåret 1994/95 anges av FSDB till 
5 685 000 kronor. 

Sveriges dövas riksförbund (SDR) 

5. SDR konstaterar att bidraget tiil teckenspråksavdelningen har stor 
betydelse för dövas tvåspråkighet. Kostnaderna för budgetåret 1994/95 
beräknas till 3 630 600 kronor. 

Stiftelsen rikstolktjänst 

6. Från och med budgetåret 1993/94 överlämnades det administrativa 
ansvaret för rikstolktjänstcn från Handikappinstitutet till en nybildad 
stiftelse - Stiftelsen rikstolktjänst. Stiftelsen består av Sveriges dövas 
riksförbund, Föreningen Sveriges dövblinda och Hörselskadades 
riksförbund. Stiftelsen förfogar över anslaget till rikstolktjänst och 
beslutar om hur rikstolktjänstcn skall bedrivas. Stiftelsen beräknar 
kostnaderna för rikstolktjänsten till 5 500 000 kronor för det kommande 
budgetåret. 

Naturhistoriska riksmuseet 

7. Palynologiska laboratoriet vid Naturhistoriska riksmuseet mäter och 
rapporterar förekomsten av pollen i luften. Rapporteringen sker 
regelbundet till radio, text-TV, dagstidningar och allergiföreningar. 
Museet viJJ förbättra rapporteringen och servicen till allmänheten och 
beräknar de sammanlagda kostnaderna för verksamheten till 696 000 
kronor. 

Bidrag till rekreationsanläggningar 

8. De handikappades riksförbund ansöker om 9 000 000 kronor för 
budgetåret 1994/95 till sina rekreationsanläggningar Dcllcnborg, 
Tranåsbaden, Årevidden samt stiftelsen Sommarsol. Riksförbundet för 
rörelsehindrade barn och ungdomar ansöker om 8 200 000 kronor för 
Mättinge. Synskadades riksförbund äskar sammanlagt 3 073 000 kronor 
för sina anläggningar, varav för Almåsa 2 400 000 kronor, Hornstrand 
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300 000 kronor och Solhaga 375 000 kronor. Dessutom redovisar 
organisationerna omfattande om- och nybyggnadsbehov vid anlägg
ningarna. 

En utredning om rekreationsanläggningama har nyligen gjorts av 
Statens handikappråd. 

Föreningen rekryteringsgruppen (RG) 

9. RG bedriver tränings- och rehabiliteringsverksamhet med särskild 
inriktning på nyskadade. Under budgetåret 1994/95 kommer föreningen 
att satsa på fler introduktionsläger för att kunna erbjuda nyskadade 
möjlighet att delta så snart som möjligt efter sjukhusrehabiliteringen. Ett 
särskilt introduk~ionsläger kommer också att anordnas för funktions
hindrade kvinnor. Medelsbehovet för kommande budgetår anges till 
4 060 000 kronor. 

Neurologiskt handikappades riksförbund (NHR) 

10. NHR driver en permanent hjälpmedelsutställning vid NHR-Center i 
Stockholm. Utställningen har stor betydelse för personer med funktions
hinder som där kan få orientering och information om hjälpmedel. För 
budgetåret 1994/95 hemställs om ett bidrag på 1 300 000 kronor. 

Regeringens överväganden 

Sammanfattning 

l. SRF hantverk för depåverksamheten 
2. SRF för ledarhundar 
3. SRF för viss övrig verksamhet 
4. FSDB för tidningsutgivning 
5. SDR för teckcnspråksavdelning 
6. Bidrag till rikstolktjänsten 
7. Palynologiska laboratoriet 
8. Bidrag till rckreationsanläggningar 
9. Bidrag till rekryteringsgruppen 
10. NHR för NHR-Center 

Summa 

Utgifter 
1993/94 

9 019 000 
16 776 000 
11 084 000 
5 210 000 
2 405 000 
5 100 000 

656 000 
6 778 000 
2 195 000 
l 100 000 

60 323 000 I 

1 varav 300 000 kronor i engångsanvisning till rikstoll;tjänsten 

Synskadades riksförbund (SRF) 

Bertiknad ändring 
1994/95 

+ 271 000 
+ 474 000 
+ 330 000 
+ 475 000 
+ 65 000 
+ 150 000 
+ 19 000 
+ 8 222 000 
+ 65 000 
+ 30 000 

+10 101 000 

Depåverksamheten bedrivs av SRF i bolagsform. Staten ger årliga bidrag 
till löner och omkostnader. Med syfte att stärka depåverksamhetens 
ekonomi har staten för innevarande budgetår tillfört verksamheten 
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särskilda reformmedel. SRF har också gjort vissa strukturella föränd
ringar i verksamheten för att förbättra den ekonomiska situationen. Mot 
den bakgrunden gör regeringen bedömningen att verksamheten nu skall 
kunna bedrivas inom de givna ekonomiska ramarna. Med hänsyn till detta 
bör depåverksamheten anvisas ett sammanlagt belopp om 9 290 000 kronor. 

Den ledarhundsverksamhet som SRF bedriver är av stor betydelse för 
många synskadade. Under flera år har verksamheten visat överskott bl.a. 
därför att det varit svårt att få fram ledarhundar. SRF menar emellertid 
att tillgången på ledarhundar kan förbättras genom bl.a. import av hundar 
och begär därför ett väsentligt utökat statsbidrag. Med hänsyn till den 
osäkerhet som råder i fråga om tillgången på ledarhundar är regeringen 
dock inte beredd att nu föreslå ytterligare reformmedel. Regeringen 
förordar alt 17 250 000 kronor anvisas för ändamålet. 

SRF erhåller under denna anslagspost även statsbidrag till viss övrig 
verksamhet som till sin utformning utgör väsentliga komplement till 
samhällets insatser på området. Regeringen föreslår fortsatt stöd till 
denna verksamhet. Av statsfinansiella skäl är regeringen dock inte beredd 
att föreslå statligt stöd till de nya verksamheter som SRF begär medel 
för. Sammanlagt bör 11 414 000 kronor anvisas för del!a ändamål. 

Föreningen Sveriges dövblinda (FSDB) 

FSDB bedriver nyhetsförmedling för dövblinda genom utgivning av 
tidningen Nuet och elektronisk nyhetsinformation via Tele-nuet. Denna 
verksamhet är av avgörande betydelse för dövblindas möjligheter att ta 
del av nyheter och annan information. Dövblinda är svårt eftersatta i 
informationssammanhang. Regeringen anser det därför angeläget att det 
sker en fortsatt kvantitativ och kvalitativ utveckling av nyhetsförmedling
en och beräknar 5 685 000 kronor för detta för budgetåret 1994/95. 

Sveriges dövas riksförbund (SDR) 

SDR bedriver vid sin teckenspråksavdelning olika verksamheter för att 
utveckla teckenspråket. Regeringen har i olika sammanhang och senast 
i propositionen 1992/93: 159 Stöd och service till vissa funktionshindrade 
pekat på betydelsen av att döva får tillgång till ett väl fungerande 
teckenspråk för sin kommunikation och delaktighet i samhället. Regering
en föreslår ett fortsatt stöd till SDR:s :eckenspr.'lksavddning. För kom.'Ilande 
budgetår bör teckenspråksavdclningen anvisas 2 470 000 kronor. 

Stiftelsen rikstolktjänst 

Medlen till rikstolktjänst fördelas av Stiftelsen rikstolktjänst och avser 
bidrag till tolktjänst som förtroendevalda i handikapporganisationerna 
behöver för att kunna utföra uppdrag på olika platser i landet. Stiftelsen 
bildades år 1993 och består av Sveriges dövas riksförbund, Föreningen 
Sveriges dövblinda och Hörselskadades riksförbund. Stiftelsen pekar i sin 
anslagsframställning bl.a. på handikapporganisationernas ökade engage-
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mang i Europasamarbetet vilket kommer att medföra ökade tolkkost
nader. Stiftelsen begär 300 000 kronor för budgetåret 1994/95 för denna 
verksamhet. 

För budgetåret 1993/94 anvisade regeriugeP särskilda reformmedel samt 
300 000 kronor som grundbidrag till stiftelsen. Enligt regeringens 
bedömning bör verksamheten kunna stabiliseras med detta tillskon. 
Dessutom har rikstolktjänsten uppvisat ett överskott de senaste budget
åren. Med hänsyn till dessa omständigheter föreslår regeringen att 
Stiftelsen rikstolktjänst anvisas 4 950 000 kronor för budgetåret 1994/95. 

Naturhistoriska riksmuseet 

Regeringen beräknar ett anslag på 675 000 kronor till Naturhistoriska 
riksmuseets palynologiska laboratorium för det kommande budgetåret. 

Ett utökat statsbidrag till handikapporganisationernas 
rekrcationsanläggningar 

Sedan länge driver vissa handikapporganisationer egna rekreatia:i.sanlägg
ningar av rikskaraktär. Syftet med anläggningarna är att erbjuda personer 
med omfattande funktionshinder möjligheter till semester och rekreation 
i en tillgänglig miljö och med särskild personal och service. Organisa
tionerna har här tagit ett betydande ansvar för sina medlemmar. Det är 
också bakgrunden till att staten under flera år stött anläggningarna via 
statsbidrag. 

Statsbidrag utgår för närvarande under denna <mslagspost till sex 
anläggningar. Det är Mättinge, som drivs av Riksförbundet för rörelse
hindrade barn och ungdomar, Dellenborg, Tranåsbaden, Årevidden samt 
Stiftelsen Sommarsol. som drivs av De handikappades riksförbund samt 
Stiftelsen Almåsa, som drivs av Synskadades riksförbund. För budgetåret 
1993/94 uppgår statsbidraget till sammanlagt 6 778 000 kronor. 

Handikapputredningen behandlade frågan om funktionshindrade 
personers möjligheter till fritid och rekreation i sitt slutbetänkande Ett 
samhälle för alla (SOU 1992 :52). UtredPingen konstaterade att personer 
med funktionshinder och deras anhöriga oftast är utestängda från vanliga 
hotell och rekreationsanläggningar eftersom dessa inte är tillgängliga. 
Handikapporganisationernas rekreationsanläggningar utgör därför den 
enda möjligheten till semestervistelse, rekreation och avkoppling. 
Utredningen ansåg att de befintliga anläggningarna måste få finnas också 
i fortsättningen och föreslog ett utökat statligt stöd till anläggningar för 
rekreation och semester. 

Frågan om statligt stöd till handikapporganisationemas rekreationsan
läggningar har också tagits upp i andra sammanhang bl.a. i motioner till 
riksdagen och vid olika uppvaktningar hos regeringen. 

Mot denna bakgrund uppdrog regeringen under våren 1993 åt Statens 
handikappråd att göra en utredning om handikapporganisationcrnas 
rekreationsanläggningar. I uppdraget ingick bl.a. att göra en bedömning 
av behovet av sådana anläggningar. Därutöver skulle rådet göra en 
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bedömning och en analys av den nuvarande ekonomiska situationen för 
de nu statsbidragsberättigade anläggningarna och av de framtida 
ekonomiska förutsättningarna. Statens handikappråd har i en rapport, som 
överlämnades till Socialdepartementet den l november 1993, redovisat 
sina bedömningar och förslag. 

Statens handikappråd föreslår att ett utökat statligt stöd införs för driften 
av anläggningarna och att behovet av nyinvesteringar tillgodoses. Rådet 
uppskattar stödbehovet för driften till 6,5 - 10 miljoner kronor per år och 
investeringsbehovet till sammanlagt ca 40 miljoner kronor. Rådet påpekar 
att omfattande rationaliseringar och personalinskränkningar skett på 
anläggningarna vilket betydligt förbättrat de ekonomiska resultaten. Rådet 
bedömer emellertid att huvudmännen inte kan gå längre i saneringsarbetet 
utan att verksamheten äventyras. En ny anläggning - Aktivitetscentret 
Valjcviken i Sölvesborg, som drivs av Neurologiskt handikappades 
riksförbund - föreslås fä statsbidrag som rekreationsanläggning. 

Personer med funktionshinder har självklart samma behov av rekrea
tion, avkoppling och återhämtning som alla andra. I vissa fall kan 
behovet till och med vara större eftersom livssituationen i övriec när del 

gäller hälsa, välbefinnande och livskvalitet ofta är svårare för funk
tionshindrade än för personer utan funktionshinder. Det gäller i hög grad 
kvinnor med funktionshinder. Möjligheten till en god fritid och rekreation 
är beroende av bl.a. tillgängliga anläggningar och miljöer. De flesta 
hotell och anläggningar kan inte erbjuda den tillgänglighet och den 
personliga service som den enskilde behöver. För många personer med 
omfattande funktionshinder och deras familjer är därför handikapporgani
sationemas rekreationsanläggningar deras enda egentliga möjlighet att få 
mijöombyte. Det gäller i synnerhet personer med omfattande funk
tionshinder. 

Det är enligt regeringens uppfattning a:1geläget o.tt särskiit anpass1de 
fritids- och rekreationsanläggningar med hela landet som upptagnings
område finns som komplement till annat utbud p:l marknaden. Som 
framgått har rekreationsanläggningarna dock betydande ekonomiska 
bekymmer trots att omfattande rationaliseringar och personalinskränk
ningar gjorts för att klara driften. En anledning till detta menar rådet är 
de stora merkostnader som uppkommer i en verksamhet med höga krav 
på tillgänglighet och service. Kostnaderna för investeringar, personal och 
drift blir betydligt högre än för anläggningar där målgruppen inte 
domineras av personer med funktionshinder. 

I syfte att säkerställa möjligheten för barn, ungdomar och vuxna med 
omfattande funktionshinder och deras anhöriga att ra tillgång till särskilt 
anpassade rekreations- och fritidsanläggningar föresl:lr regeringen att det 
nuvarande statsbidraget till handikapporpni~:ationcrn~:s rekreatiom
anläggningar utökas och utvecklas. Bidraget bör som nu kunna utgå till 
driften av anläggningarna men också ti!I underhåll <'.::!1 investeringar. 

För närvarande satsas omfattande resurser pf1 bered~bpsarb:::ten och 
andra arbetsmarknad~pol it i ska åtgärder för att nedbringa den höga 
arbetslösheten. Dessa åtgärder använjs bl.a. för insatser inom byggsek
torn. När det gäller övriga investeringar vid rekreationsanläggningarna 
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bör handikapporganisationerna därför pröva möjligheterna att via 
länsarbetsnämnderna få del av arbetsmarknadspolitiska åtgärdsmedel. 

Regeringen anser att statsbidraget bör kunna utgå till rekreationsanlägg
ningar som är inriktade på fritidsaktiviteter och semesterverksamhet, som 
drivs av de centrala handikapporganisationema. Miljön och verksamheten 
vid anläggningarna skall vara tillgänglig för personer med omfattande 
funktionshinder och särskild personal för service, ledsagning och 
fritidsverksamhet etc. skall finnas. Personer med funktionshinder och 
deras anhöriga samt ledsagare skall ha företräde ti:l anläggningarna. 
Regeringen vill i sammanhanget framhålla vikten av att handikapporgani
sationema även framdeles vidtar effektiviseringsåtgärder vid anlägg
ningarna för att reducera behovet av statligt stöd. 

Det bör ankomma på Socialstyrelsen att adW-inistrera bidraget. 
Socialstyrelsen bör årligen lämna förslag till regeringen om hur 
statsbidraget skall fördelas, medan regeringen bör besluta i frågan. 
Regeringen avser att lägga fast de närmare riktlinjerna för statsbidraget 
i en förordning. 

För budgetåret 1994/95 bör 15 miljoner kronor anvisas till statsbidrag 
till handikapporganisationernas rekreationsanläggningar. 

Föreningen rekryteringsgruppen (RG) 

Föreningen rekryteringsgruppen, RG, kan genom sina tränings- och 
rehabiliterings läger erbjuda nyskadade ökade möjligheter till ett aktivt och 
självständigt liv. Regeringen föreslår fortsatt stöd till denna verksamhet. 
Sammanlagt bör 2 260 000 kronor anvisas till RG. 

Neurologiskt handikappades riksförbund (NHR) 

NHR bedriver en permanent hjälpmedelsutställning i Stockholm. Utställ
ningen är mycket uppskattad och välbesökt. Regeringen anser att NHR
Center bör stödjas också i fortsättningen och föreslår att 1 130 000 kronor 
anvisas för ändamålet budgetåret 1994/95. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Bidrag till viss verksamlzer för personer med funktionsllinder för 
budgetåret 1994/95 anvisar ett reservatiansanslag på 70 124 000 kronor. 

D 6. Bidrag till handikapporganisationer 

1992/93 Utgift 
1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

129 248 000 
129 248 000 
129 248 000 

Handikapporganisationcrna får bidrag till sin verksamhet från anslaget. 
Regeringen beslutar om fördelningen av anslagsbeloppen mellan organisa-
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tionernaefter förslag av Statens handikappråd. Följande 37 organisationer 
har fått bidrag under innevarande budgetår: 

Afasiförbundet i Sverige, Bröstcancerföreningarnas riksorganisation, De 
handikappades riksförbund, Handikappförbundens samarbetsorgan, 
Förbundet blödarsjuka i Sverige, Förbundet mot läs- och skrivsvårig
heter, Föreningen för de neurosedynskadade, Föreningen Sveriges 
dövblinda, Hjärnkraft - Riksföreningen för rehabilitering av skall
skadade, 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, 
hörselskadade och språkstörda barn, Riksförbundet för mag- och 
tarmsjuka, Riksförbundet för njursjuka, Riksförbundet för rörelsehind
rade barn och ungdomar, Riksförbundet för social och mental hälsa, 
Riksförbundet för trafik- och polioskadade, Riksförbundet för utveck
lingsstörda barn, ungdomar och vuxna, Riksförbundet av intresseföre
ningar för schizofreni, Riksförbundet mot astma-allergi, Riksförbundet 
mot reumatism, Riksförbundet cystisk fibros, Riksföreningen Autism, 
STROKE - Riksförbundet mot hjärnans kärlsjukdomar, Svenska 
celiakiförbundet, Svenska diabetesförbundet, Svenska epilepsiförbundet, 
Svenska psoriasisförbundet, Sveriges dövas riksförbund, Sveriges 
stamningsföreningars riksförbund, Synskadades riksförbund och 
Tandvårdsskadeförbundet. 

Regeringens överväganden 

Handikapporganisationernas verksamhet har haft avgörande betydelse 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 underlätta för 
medlemmarna att få sysselsättning och att garantera en någorlunda 
dräglig försörjning vid sjukdom och arbetslöshet. Organisationerna 
bedriver i dag central, regional och lokal intressepolitisk verksamhet, an
litas som remissinstanser och är företrädda i olika utredningar. Organisa
tionerna har också en stor informations- och upplysningsverksamhet om 
vad det innebär att leva med ett funktionshinder. 

Organisationerna har under senare år ökat sitt engagemang och sin 
medverkan i det internationella handikapparbetet. Som exempel kan 
nämnas arbetet inom FN med internationella regler med inriktning på full 
delaktighet och jämlikhet för personer med funktionshinder, där Sverige 
spelar en stor roll. På motsvarande sätt medverkar handikapprörelsen i 
Europasamarbetet. Handikappförbundens samarbetsorgan har i en särskild 
skrivelse till regeringen den 24 maj 1993 begärt medel till handikapp
rörclsens EG-bevakning i Bryssel. 

Det finns behov av att utveckla långsiktiga principer för fördelningen 
av statsbidraget till handikapporganisationerna. Inom Statens handikapp
råd pågår ett sådant arbete. En första rapport lämnades till regeringen i 
maj 1993. 
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Statsbidraget till organisationerna höjdes kraftigt för budgetåret 
1992/93. Av stats finansiella skäl skedde ingen höjning för innevarande 
budgetår. Med hänsyn till det fortsatta besvärliga ekonomiska läget är 
regeringen inte nu beredd att föreslå någon höjning av statsbidraget för 
budgetåret 1994/95. Regeringen föreslår oförändrat statsbidrag med 
129 248 000 kronor för budgetåret 1994/95. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Bidrag till handikapporganisationer för budgetåret 1994/95 anvisar 
ett anslag på 129 248 000 kronor. 

D 7. Bidrag till pensionärsorganisationer 

1992/93 Utgift 2 446 000 
1993/94 Anslag 2 446 000 
1994195 Förslag 2 446 000 

Under anslaget utges statsbidrag till pensionärsorganisationerna. Under 
innevarande budgetår utges statsbidrag till Pensionärernas riksorganisa
tion, Sveriges pensionärsförbund och Riksförbundet pensionärs
gemenskap. 

Regeringens överväganden 

Pensionärsorganisationerna gör en betydelsefull insats och har en viktig 
roll att följa utvecklingen av samhällets insatser för service och vård. 
Både när det gäller den fortsatta uppföljningen av Ädel-reformen men 
också i fråga om utveckling av frivilliginsatser, kan pensionärsorganisa
tionerna bidra med värdefulla kunskaper. 

Statsbidraget till pensionärsorganisationerna utbetalas för närvarande av 
Socialdepartementet. Regeringen avser att lägga fast riktlinjer för 
fördelning av bidraget i en förordning. I samband med detta hör ansvaret 
att fördela statsbidraget läggas på Socialsty:-elsen. För nästa budgetår hör 
statsbidraget till pensionärsorgauisationerna uppgå till 2 446 000 kronor. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Bidrag till pensionärsorganisationerna för budgetåret 1994/95 
anvisar ett anslag på 2 446 000 kronor. 

D 8. Ersättning för texttelefoner 

1992/93 Utgift 77 186 611 
\ 993/94 Anslag 67 700 000 
1994/95 Förslag 72 700 000 
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Från anslaget ersätts landstingen för inköp av texttelcfcner till döva, svårt 
hörselskadade, dövblinda och talskadade samt för anhörigtelefoner. 
Ersättningen utbetalas av Socialstyrelsen kvartalsvis i efterskott. 
Verksamheten regleras i förordningen (1992:621) om bidrag till 
texttelefoner. Från anslaget ersätts även Telia AB för förmedlingstjänst 
för samtal mellan texttelefoner och vanliga telefoner. Ersättningen till 
Telia AB utbetalas budgetårsvis i efterskott och innefattar ränta på 
nedlagt kapital. 

Socialstyrelsen 

Socialstyrelsen uppskattar att 600 texttelefoner och I 000 anhörigtele
foner kommer att ordineras under budgetåret 1994/95. Styrelsen räknar 
därvid med ett tiotal ordinationer av texttelefoncr f5r cövblinda under 
1994/95. Inom förmed!ingsverksamheten beräkr:as en oförändrad 
samtalsvolym jämfört med 1993/94. I rcgleringsbrcv för budgetåret 
1993/94 har Socialstyrelsen fått i uppdrag :m utreda och föreslå former 
för en prestationsanpassad ersättning för förmedling av texttelefonsamtal 
med syfte att öka kostnadskontrollen över förmedlingsverksamheten. 
Dessa insatser bör fortsätta under budgetåret 1994/95 och konkreta 
förhandlingar med Telia AB bör upptas för att bestämma den framtida 
utformningen av ersättningen för förmedlingsverksamheten. Det 
sammanlagda medelsbehovet uppgår enligt Socialstyrelsen till 
72 700 000 kronor för budgetåret 1994/95. 

Regeringens överväganden 

Den I juli 1992 genomfördes en reform inom texttelefonverksamheten 
som innebär att statsbidrag till texttelefon v11der vissa förhållanden kan 
lämnas till anhöriga till döva m. tl. Statsbidraget t:ll texttelefon till 
anhörig uppgår till högst 6 000 kronor. Avsikten med denna reform är 
att ge möjlighet till direktkontakt mellan den texttelefonberättigade och 
hans eller hennes anhöriga utan att förmedlingscentralen anlitas, men 
också att minska belastningen på förmedlingstjänsten. Införandet av 
bidraget till anhörigtelefoner har inneburit att de tidigare kraftiga årliga 
ökningarna i förmedlingsverksamhetens omfattning nu stagnerat. Omfatt
ningen av förmedlingsverksamheten förväntas bli oförändrad under 
budgetåret 1994/95 jämfört med 1993/94. 

Riksrevisionsverket, RRV, har efter granskning av Socialstyrelsens 
beräkningar föreslagit att ersättningen för texttelefoner bör tas upp med 
72 700 000 kronor. I likhet med RRV beräknar regeringen medelsbe
hovet för budgetåret 1994/95 till 72 700 000 kronor. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Ersättning för texttelefoner för budgetåret 1994/95 anvisar ett 
förslagsanslag på 72 700 000 kronor. 
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D 9. Bilstöd till handikappade 

1992/93 
1993/94 
1994/95 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

184 245 368 
206 000 000 
191 000 000 

Från detta anslag betalas bilstöd till handikappade och föräldrar med 
handikappade barn till anskaffning och anpassning av motorfordon m.m. 
Bilstödet kan lämnas till fem olika grupper och omfattar grundbidrag, 
anskaffningsbidrag och anpassningsbidrag. Stödet administreras av 
Riksförsäkringsverket och de allmänna försäkringskassorna. Bestämmel
ser om bilstöd finns i lagen (1988:360) om handläggning av ärenden om 
bilstöd till handikappade och i förordningen ( 1988:890) om bilstöd till 
handikappade. 

Riksförsäkringsverket 

Riksförsäkringsverket beräknar medelsbehovet under budgetåret 1994/95 
till 191 000 000 kronor. 

Regeringens överväganden 

Bitstödet till handikappade är en viktig stödform för många förtlyttnings
handikappade. När bilstödsreformen trädde i kraft den 1 oktober 1988 
innebar detta dels att kretsen för rätt till bilstöd utvidgades, dels att själva 
bidragen inom stödet höjdes. 

Som redan framhållits är bilstödet för närvarande föremål för ut:-edning 
(Dir. 1993:35). En särskild utredare har tillkallats för att göra en ut
värdering och översyn av bilstödet. I uppdraget ingår bl.a. att se över 
bitstödets konstruktion och överväga om det finns anledning att ändra 
detta i något avseende. Den särskilda utredaren skall bl.a. pröva om 
enbart anpassningsbidrag i framtiden skall kunna utges i de fall förut
sättningarna för bilstöd inte är uppfyllda fullt ut. Utredaren skall också 
behandla frågan om bilstöd till föräldrar med funktionshindrade barn. Ett 
betänkande av kommitten beräknas avlämnas under våren 1994. 

I enlighet med vad Riksförsäkringsverket föreslagit beräknar regeringen 
medelsbehovet för bilstöd till handikappade under budgetåret 1994/95 till 
191 000 000 kronor. 

Förslag till riksdagsheslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Bi/stöd till handikappade för budgetåret 1994/95 anvisar ett för
slagsanslag på 191 000 000 kronor. 
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D 10. Kostnader för statlig assistansersättning 

1993/94 Anslag 1 200 000 000 
1994/95 Förslag 2 527 000 000 

Från detta anslag betalas assistansersättning till personer som har behov 
av personlig assistans för sin dagliga li•1sföring tmder i genomsnitt mer 
än 20 timmar per vecka. Anslaget dispor..er:~s av Riksförsäkring:>verket. 
De allmänna försä!~ringskassorna administrerar och beslutar om 
ersättningen. Frågor O!Il assistansersättning regleras i Jagen (1993: 389) 
om assistansersättning och i förordningen (1993: 109 I) om assistans
ersättning. Rätten till assistansersäctning gäller svårt funktionshindrade 
som bedöms ha behov av insatsen, som inte har fyllt 65 år och som bor 
i eget boende, servicehus eller hos familj eller anhörig. 

Riksförsäkringsverket 

Riksförsäkringsverket anger medelsbehovet under budgetåret 1994/95 till 
2 400 000 000 kronor. 

Regeringens överväganden 

Rätten till statlig assistansersättning gäller fr.o.m. den 1 januari 1994. 
Ersättningen syftar till att tillförsäkra personer med stora funktionshinder 
och omfattande stödbehov valfrihet cch självbestämmande. Den enskilde 
kan själv med hjälp av assistansersättningen anställa och vara arbetsgivare 
för den personlige assistenten eller mot ersättning anlita kommunen, ett 
kooperativ eller annat organ som arbetsgivare för assistenten. Avsikten 
är att assistansersättningen skall användas till assistentens eller assisten
ternas lönekostnader, administration m.m. eller till de avgifter som 
kommunen eller någon annan som svarar för assistenten debiterar den 
enskilde. 

Regeringen fastställer assistansersättningen varje år. För år 1994 har 
assistansersättningen fastställts till högst 176 kronor per timme. 

Som framhölls i propositionen 1992/93: 159 om stöd och service till 
vissa funktionshindrade är det väsentligt att både Socialstyrelsen och 
Riksförsäkringsverket noga följer utvecklingen av assistansreformen. 

Med beaktande av den för år 1994 fastställda assistansersättningen per 
timme beräknar regeringen kostnaderna för s!atlig assistansersättning för 
budgetåret 1994/95 till 2 527 000 000 kronor. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Kostnader för starlig assisransersättning för budgetåret 1994/95 
anvisar ett förslagsanslag på 2 527 000 000 kronor. 
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D 11. Sveriges Hundcenter AB - Statens Hundskola 

Nytt anslag (förslag) I 000 

Regeringens överväganden 

Riksdagen beslutade i december 1991 (prop. 1991/92 :7, bet. 
1991/92:SoU9, rskr. 1991192:82) att Statens hundskola skulle upphöra 
som myndighet och ombildas till ett aktiebolag. Verksamheten i det 
nybildade aktiebolaget Sveriges Hundcenter AB - Statens Hundskola star
tade den I juli 1992. Sollefteå kommun ingår som delägare i bolaget med 
en ägarandel motsvarande 30 3 av aktiekapitalet och staten har 
resterande 70 % . 

Riksdagen beslutade i december 1993 enligt förslagen i regeringens 
proposition 1993/94:36 Medelstillskott till Sveriges Hundcenter AB -
Statens Hundskola att anvisa ett förslagsanslag om 2 miljoner kronor för 
innevarande budgetår (bet. l 993/94:SoU !2, rskr. I 993/94:60). 
Medelstillskottet avses täcka statens andd av det kapitalunderskott som 
bedöms uppstå under första halvåret 1994. I nämnda proposition 
påpekades vidare att det finns signaler om en ökad etablering av 
leverantörer av ledarhundar. Mot den bakgrunden borde enligt proposi
tionen frågan om statens engagemang i producentledet kunna tas upp till 
förnyad diskussion. Enligt vad som framhölls kan en sådan diskussion 
innebära att statens ägarandel överlåts till annan part. Det konstaterades 
också att det pågående analysarbetet inte heller utesluter möjligheten av 
att bolaget kan komma att avvecklas. 

I socialutskottets betänkande 1993/94: SoU 12 uttalades att det är 
angeläget att de samlade resurserna för utbildning av tjänstehundar, 
ledarhundar och sökhundar utnyttjas så effektivt som möjligt. Enligt vad 
utskottet framhöll bör en översyn av hur behovet av ledarhundar, 
tjänstehundar och sökhundar i framtiden lämpligen bör tillgodo3es komma 
till stånd. Utskottet uttalade att det utgår från att en sådan översyn sker 
under parlamentarisk medverkan. 

Det nu föreslagna 1 000-kronorsanslaget avses täcka sådana om
struktureringskostnader som inte kan regleras under innevarande 
budgetår. 

Förslag till riksdagsbcslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Sveriges Hundcenter AB - Statens Hundskola för budgetåret 
1994/95 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kronor. 
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E. Socialt behandlingsarbete, alkohol- och 
narkotikafrågor 

Mål och inriktning 

Samhällets ansvar för de mest utsatta grupperna kommer till uttryck 
genom många olika former av stödåtgärder som riktar sig till barn, 
ungdomar och familjer. Biståndet skall utformas så att det stärker den 
enskildes möjligheter att leva ett självständigt liv. Ingen som råkar i 
svårigheter ska behöva oroa sig för att bli lämnad utan hjälp. Det 
offentligas ansvar härvidlag är otvetydigt. Formerna för hur stödet ges 
behöver dock breddas. Nytänkande och ökad mångfald bör känneteckna 
åtgärderna även inom individ- och familjeomsorge:i. Enskilda alternativ 
och initiativ bör uppmuntras. 

Sverige har anslutit sig till WHO:s europeiska handlingsprogram för 
att minska alkoholens skadeverkningar. Programmet rekommenderar 
länderna att utveckla en allsidig alkoholpolitik med åtgärder inriktade 
såväl på hela befolkningen som på speciella riskgrupper. Det över
gripande målet att minska den totala alkoholkonsumtionen i Sverige 
ligger fast. Därutöver krävs det dock, enligt regeringens mening, 
särskilda insatser för att påverka riskkonsumenternas alkoholvanor. 

Narkotikan är ett globalt problem som påverkar många delar av sam
hället. Den svenska narkotikapolitiken syftar ytterst till att skapa ett 
samhälle fritt från narkotika, dvs ett samhälle där narkotika aldrig tillåts 
bli en normal företeelse. Denna restriktiva grundsyn genomsyrar de 
insatser mot narkotika som görs inom i stort selt alla samhällssektorer. 

Regeringen avser att på olika sätt stimulera förnyelsearbete inom in
divid- och familjeomsorgen. Det krävs en ökad satsning på alternativ 
både inom och utom den offentliga sektorn. En ändring i socialtjänst
lagen från den 1 januari 1993 öppnar möjligheter för kommunerna att 
sluta avtal med någon utanför kommunen att utföra uppgifter inom 
socialtjänsten. Detta gäller dock inte myndighetsutövning. Kommuner
nas ökade frihet att avgöra hur olika uppgifter skall lösas bör kunna 
leda till ökad effektivitet och en mer uttalad förändringsvilja. Behovet 
av medvetna satsningar på metodutveckling bör ses mot denna bakgrund 
och mot bakgrund av att resursåtgången måste hållas nere. 
Medel för att stimulera metodutveckling och annat förnyelsearbete 

inom individ- och familjeomsorgen disponeras av Socialstyrelsen, 
Statens institutionsstyrelse och länsstyrelserna. Medel för förebyggande 
insatser inom alkohol- och narkotikaområdet disponeras framför allt av 
Folkhälsoinstitutet. Regeringen föreslår att medel för dessa ändamål 
avsätts även för budgetåret 1994/95. 

Ideell verksamhet präglas ofta av engagemang, nytänkande och flexibi
litet. Inte sällan är det ideella organisationer som riktar uppmärksam
heten mot eftersatta grupper eller problemområden, där behoven av nya 
typer av insatser är stora. Det ideella arbetet bör uppmuntras och ges 
ökat spelrum. Medel för initiativ inom detta område beräknas under det 
för regeringskansliet gemensamma anslaget under första huvudtiteln. 

Prop. 1993/94: 100 
Bil. 6 

143 



Även under anslaget Bidrag till organisationer beräknas särskilda medel 
för detta ändamål. 

En särskild utredare har haft i uppdrag att utarbeta ett förslag till 
framtida principer för statens bidrag till folkrörelser och ideella organi
sationer. I utredningens betänkande Organisationernas bidrag (SoU 
1993:71) föreslås bl.a. en tydligare rollfördelning mellan stat och 
kommun. Förslagen är föremål för beredni!lg inom regeri:Jgskansliet. 

Vidtagna och planerade åtgärder 

Socialtjänstkommitten (S 1991:07) har nyligen i rapporten Fril'il!igt 
socialt arbete (SOU 1993:82) redovisat en kartläggning av socialt arbete 
som bedrivs av ideella organisationer i Sverige. Kommitten kommer i 
slutbetänkandet, som skall avlämnas under år 1994, att behandla det 
frivilliga sociala arbetet och socialtjänstens samverkan med ideella 
organisationer. 

Socialtjänstkommitten har även i uppgift att göra en allmän översyn av 
socialtjänstlagen. Översynen innefattar bl.a. en utvärdering av social
tjänstlagens tillämpning och syftar till att tydligare avgränsa och klar
göra socialtjänstens uppgifter och ansvarsområden. Vidare skall kom
mitten se över vissa frågor rörande socinnomutbildningen liksom frågor 
rörande tillsyn, uppföljning och utvärdering inom socialtjän~ten. 

Mål- och resultatstyming av den k.omn"!.ur:ala verksamhi::ten ställer krav 
på att såväl statens som kommunernas och landstingens uppföljnings
och utvärderingsinstrument förbättras. Kunskap behövs för alt utvärdera 
effekter av olika behandlingsmetoder och för att bedöma kvali~cten i det 
sociala arbetet. Inom individ- och familjeomsorgen saknas i stor ut
sträckning uppgifter om insatser och deras effekter både på det in
dividuella planet och på en mer övergripande nivå. Mot denna bakgrund 
är det angeläget att det i framtiden blir möjligt för kommunerna att på 
ADB-medium registera sådan information som bl.a ger underlag för en 
analys av orsaker till och effekter av sociala insatser. Regeringen har 
därför uppdragit åt socialtjänstkommitten att utreda och lägga fram 
förslag om författningsreglering av personregister inom socialtjänstens 
verksamhetsområde. Kommittens arbete skall vara avslutat senast den 
30 juni 1994. 

Ett annat problemområde som regeringen har uppmärksammat är 
prostitution. Prostitution är inte bara sk:.lc!lig för må1:ga av de inblanda
de utan strider även mot sträva.'ldena efter jämställdhet mella.'1 kvinnor 
och män. Den utgör ofta ett led i brotts!ig verksamhet och förstärker 
eller skapar social utslagning. Prostitutionen har sammantaget sådana 
negativa verkningar i samhället att den bör bekämpas med kraft. 

Regeringen har därför den 11 mars 1993 beslutat tillkalla en särskild 
utredare för att göra en översyn av samhällets åtgärder mot prostitution. 
Utredaren skall kartlägga prostitutionens omfattning i Sverige och 
särskilt belysa de olika problem som är förknippade med prostitutionen. 
Frågan om en kriminalisering av prostitutionen är en lämplig metod för 
att motverka prostitutionen och dess konsekvenser skall förutsättnings-
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löst undersökas. Utredarens arbete skall vara slutfört senast vid ut
gången av år 1994. 

Tillsynen 

Regeringen slår fast att ansvaret att garantera den sociala tryggheten för 
de mest utsatta grupperna ytterst åvilar det allmänna. Detta sker i form 
av offentlig finansiering av huvuddelen av socialtjänstens verksamhet, 
men också genom en aktiv tillsyn över de verksamheter som bedrivs. 
När nya verksamhetsformer växer fram, även inom den privata sektorn, 
får tillsynen större betydelse. 

Tillsynen omfattar också olika institutioner inom socialtjänsten samt 
enskilda vårdhem. I socialtjänstkommittcns uppgifter ingår att överväga 
hur tillsynen av socialtjänstens och de privata vårdgivarnas verksamhet 
skall utformas. 

Länsstyrelsen som är socialtjänstens regionala tillsynsmyndighet har en 
viktig roll att fylla. En utvecklingsgrupp inom regeringskansliet har i 
uppdrag att i dialog med länsstyrelserna utveckla deras arbete, bl.a. 
innehållet i den regionala tillsynen och urpföljningen av socialtjänstens 
verksamhet. 

För att frigöra resurser på länsstyrelserna och ge utrymme för ökat 
arbete med tillsynen har regeringen föreslagit riksdagen (prop. 
1993/94:97) att socialnämnderna skall ges det fulla ansvaret för ut
redning av och ansökan om vård enligt lagen (1988:870) om vård av 
missbrukare i vissa fall (L VM). Länsstyrelserna bör i samråd med 
Svenska kommunförbundets länsförbund övergångsvis genomföra vissa 
utbildningsinsatser för socialtjänstens personal som i fortsättningen skall 
förbereda sig inför förhandlingar i domstol och sköta processföring i 
L VM-ärendena. 

Regeringen har också för avsikt att under våren 1994 föreslå riks
dagen att tillståndsprövningen enligt lagen (1977:293) om handel med 
drycker (LHD) överförs från länsstyrelserna till kommunerna. 

Hushållens ekonomi 

Det finns flera uppgifter som visar att hushållen har fått det allt svårare 
att klara sin ekonomi under nuvarande lågkonjunktur. Det kan avläsas 
bl.a. i att socialbidragsbehovet ökar och att vräkningar på grund av 
hyresskulder blir allt vanligare. År 1991 steg antalet vräkningarna till 
över 6 000, vilket var tusen t1er än året innan. Under år 1992 låg 
antalet kvar på ungefär samma nivå. De uppgifter som nu finns till
gängliga pekar mot att över 7 000 vräkningar kommer att verkställas 
under år 1993. 

För att öka kunskaperna om vad som händer med människor som 
vräks från sina hem har regeringen, tillsammans med Konsumentverket, 
beviljat medel till ett forskningsprojekt vid Institutet för Social Forsk
ning vid Stockl1olms Universitet. l rapporten \ 'riikt i laga Drdning har 
Konsumentverket i september 1993 redovisat res~1!tatcn av undersök-
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ningen. Rapporten pekar på behov av [1tgfö ~er för :ttt minsk:J aPLa!ct 
vräkningar och för att stödja människor ~cm riskerar att fJrlora sin 
bostad. Bland förslagen nämns att socialtj:lnstens ek.onomista rådgi·1-
ningsverksamhet till hushållen bör utvidgas och att kvinnornas och 
barnens situation bör uppmärksammas eftersom de far särskilt illa i 
samband med vräkning. 

En ändring i hyreslagstiftningcn som trädde i kraft den I juli 1993 
innebär förbättringar för hyresgästerna, bl.a. såtillvida att förverkande
fristen förlängs från tidigare två vardagar till en vecka. Återvinnings
fristen utsträcks från tolv vardagar till tre veckor. Lagändringen innebär 
också att socialnämndernas möjligheter att förhindra vräkningar förbätt
ras genom att nämnden kan åta sig betalningsansvar. Socialstyrelsen bör 
följa utvecklingen. 

Regeringen har den 28 oktober l :Y93 teslu!:tt att tillsätta en arbets
grupp med uppgift a~t följa ut ,r~cklingl'n 1!:;r c!et gä!lcr bostadsförsörj
ningen för de hushåll där koma:une:1 ha · e~t s'.irsk:!t aDsvar enligt 
socialtjänstlagen och för andrJ h..i~h;°ill s~ 1:1 <·.\' ckor..omiska och andra 
ski!.l kan ha svårt att själva ta sig in p~ b;)stadsmarknaden. Arbets
gruppen skall fortlöpande bedöma cm b1)s~adsförsörjningcn för de 
berörda hushållen fungerar tillfredsställande eller om några åtgärder 
måste vidtas. De vräkningshotade hushållens situation bör uppmärksam
mas särskilt. Förutom från Socialdepartementet och Finansdepartementet 
kommer det i arbetsgruppen att finnas företrädare för de statliga myn
digheter som har ansvar inom det aktuella området samt representanter 
för kommunerna och fastighetsägare. 

Regeringen anser att socialtjänsten har en mycket viktig roll när det 
gäller att stödja och hjälpa människor som ?V olika skäl riskerar att 
vräkas. Socialnämndens uppgift är dels alt förebygg:.i att någon förlorar 
sin bostad, dels att biträda vederbörande o;n vrähing skulle ske. I de 
fall där avhysning innebär att någon blir uta11 b;x;t<ld skall sam_liället på 
olika sätt bistå den enskilde att försöka !ösa det uppkotnna problemet. 

Många kommuner ti!lhand<ihåller budgctrådgivning för att hjälpa 
hushåll som riskerar att få, eller redan har; svårigheter '.'tt klara sin 
ekonomi. Den kommunala budget- och skuldrådgivningen är av stor 
betydelse, särskilt med tanke på att ett skuldsaneringsinstitut kommer att 
inrättas. 

Regeringen avser inom kort i en särskild proposition till riksdagen 
föreslå att det införs ett skuldsaneringsinstitut vars syfte blir att hjälpa 
svårt skuldsatta privatpersoner. Skuldsaneringsförfarandet kommer att 
regleras i en särskild lag. I ett första steg skall korrununen bistå den 
enskilde med ekonomisk rådgivning och i förekommande fall hjälpa till 
med ansökan om skuldsanering. I ett andra steg fastställs frivillig skuld
sanering av kronofogdemyndigheten. Fcrst om en frivillig överenskom
melse inte kommer till stånd kan i ett tredje steg tingsrätten besluta om 
tvingande skuldsanering. 

Införandet av en skuldsaneringslag kommer att medföra ::1tt nya rutiner 
måste tillskapas hos flera olika myndigheter. Regeringen avser att ge 
Konsumentverket i uppdrag att i samarbete med Riksskattevo..:rket, Dom-

Prop. 1993/94: 100 
DJ. G 

146 



stolsverket och Socialstyrelsen planera och genomföra vissa informa
tions- och utbildningsinsatser med anledning av skuldsaneringslagens 
ikraftträdande. 

Socialbidrag 

Såväl antalet socialbidragstagare som kostnaderna för socialbidrag fort
sätter att öka. De preliminära uppgifterna för de tre första kvartalen för 
år 1993 pekar på en fortsatt ökning av kostnaderna, vilket delvis beror 
på att bidragstiderna tenderar att bli längre. 

Vi har idag begränsade möjligheter att relativt snabbt införskaffa aktu
ella uppgifter om socialbidragsutvecklingen med avseende på bidrags
hushållens sammansättning, orsakerna till socialbidragsbehovet etc. För 
att råda bot på denna brist utvecklar nu Socialstyrelsen i samarbete med 
Svenska kommunförbundet och Statistiska Centralbyrån ett uppföljnings
system där man via en kommunpanel kommer att samla in nödvändiga 
uppgifter och analysera dessa. 

Antal socialbidragstagare, kostnader m.m. 

År 

1980 

1985 

1990 

1991 

1992 

Antal bidrags-
tagare 

343 329 

535 557 

516 825 

537 653 

589 371 

Medel-
bidr.tid 
(mån) 

3,7 

4.2 

4,1 

4,2 

4,4 

Utgivet milj.kr 
(löp.pris) (1980-års 

pris) 

942 942 

3 345 2 175 

4 720 2 274 

5 642 2 483 

7 012 3 019 

Den svåra ekonomiska kris som vi idag befinner ·oss i, och vars 
kännetecken bl.a. är en hög arbetslöshet, är sannolikt den främsta 
orsaken till att socialbidragsberoendet ökar i många kommuner. En stor 
del av nytillkommande socialbidragstagare utgörs av grupper som har 
svag förankring på arbetsmarknaden. Regeringens förslag till allmän 
arbetslöshetsförsäkring omfattar flera grupper som idag står utanför 
nuvarande A-kassa. Många av dem som idag beviljas socialbidrag, där
för att de inte är med i någon A-kassa, kommer att omfattas av den 
obligatoriska försäkringen som enligt planerna träder ikraft den 1 juli 
1994. 

Socialtjänstkommitten, som bl.a. har i uppdrag att överväga möjlig
heterna att åstadkomma större enhetlighet mellan kommunernas social
bidragsnormer har i delbetänkandet (SOU 1993:30) Rätten till bistånd 
inom socialtjänsten, lämnat förslag till en precisering av lagregleringen 
av rätten till bistånd i den del som avser den enskildes försörjning. En 
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miniminorm föreslås införas. Betänkandet har remissbehandlats och 
bereds vidare inom regeringskansliet. 

Barn och ungdom 

Barns och ungdomars situation avspeglar i hög grad ett sa:r.hälles värde
ringar. I Sverige anser vi att alla barn har rätt att få en god start i livet. 
Därför måste barnperspektivet prägla r.rbetet på alla de sarnhällsom
råden där barns och ungdomars intressen berörs. Vår syn på barns 
rättigheter och behov stämmer väl överens med den grundläggande 
synen i FN:s konvention om barnets rättigheter. 

FN:s kommitte för barnets rättigheter har vid sin granskning av barn
konventionens tillämpning i Sverige pekat på att de besparingar som 
görs i kommunerna bör göras utifrån principen om barnets bästa. Sam
hället har ett särskilt ansvar för att hjälpa utsatta barn och deras familjer 
och att vid behov ingripa till barns skydd. 

Föräldrars arbetslöshet och osäkerhet inför framtiden påverkar barnen. 
Det är således viktigt att följa upp hur barns och ungdomars hälsa på
verkas när hela familjens förutsättningar ändras. Detta gäller särskilt 
mot bakgrund av att det under den senaste tiden framkommit en del 
oroande uppgifter från barn-och un~c!omsps/kiatri'.;k1 mottagningar om 
att den psykiska hälsan försämrnts hos bar'.1 och ungdomar i familjt:r 
som drabbats av arbetslöshet. Ökade krav kan därför komma all ställas 
på individ- och familjeomsorgen om konjunkturen inte vänder uppåt. 

Det är bekymmersamt att ungdomarnas inträde på arbets- och bostads
marknaderna har försvårats under senare år. Av den totala syssclsätt
ningsminskningen under rådande lågkonjunktur står ungdomsgruppen 
för hälften. Bland 18-24 åringar är andelen socialbidragstagare 12 procent 
jämfört med 6,7 procent för hela befolkningen. 

Under det senaste året har den totala försäljningen av alkohol minskat. 
Ett undantag är dock försäljningen av starköl på restaurang. Av erfaren
het vet vi att det nästan uteslutande är yngre människor som står för 
denna ökade konsumtion. 

Målmedvetna förebyggande insatser riktade till ungdomar lönar sig. 
Det framgår av utvecklingen på narkotikaområdet. Enligt CAN: s skol
undersökningar är svenska ungdomars ber.ägenhet att pröva narkotika 
fortsatt låg. För att vi även i framtiden skall kunna upprätthålla en av
visande hållning till droger behövs det fort!öpande åtgärder riktade !lär
skilt till ungdomar. Motsvarande insatser behövs inom alkoholområdet. 
Folkhälsoinstitutet kommer under våren 1994 att inleda en bred kampanj 
mot drogmissbruk. Ungdomar blir den främsta målgruppen. 

Det sociala arbetet med barn och familj karaktäriseras idag både av 
positiva exempel på förbättringar men tyvärr också av brister och ned
dragningar. Det är därför viktigt att öka satsningen på såväl metod
utveckling som alternativ både inom och utom den offentliga sektorn. 

Mot bakgrund av den ovan beskrivna utvecklingen har regeringen 
vidtagit en rad olika åtgärder som direkt rör utsatta barn och ungdomar. 

Prop. 1993/94: 100 
Bil. 6 

148 



Särskild vikt har lagts vid att utveckla skyddet och förbättra situatio
nen för utsatta barn och ungdomar, dvs barn som riskerar att fara illa 
på olika sätt. Inte minst har det varit viktigt att utveckla ett varierat 
utbud av stödinsatser. Regeringen har uppdragit åt Socialstyrelsen att 
följa utvecklingen i landets kommuner och se hur kommunernas om
ställnings- och förnyelsearbete påverkar situationen för barnen. Social
styrelsen bör också följa utvecklingen av individ- och familjeomsorgens 
förebyggande arbete som riktar sig till barn och ungdom. 

Alkoholmissbrukets ekonomiska, sociala och psykologiska följder för 
missbrukarens familj kartläggs och analyseras av Alkoholpolitiska kom
missionen (S 1991: 17) med målsättningen att bedöma vilka insatser som 
behöver göras för att möta de anhörigas, särskilt barnens, behov av 
stöd. 

Familjehemsvården har sedan mycket lång tid varit den mest använda 
vårdformen för barn och unga i behov av samhällets omhändertagande. 
Socialtjänsten har sedan länge utsatts för kritik för brister i familje
hemsvården. Även riksdagen har behandlat frågan. 

Med anledning av de förslag som framförts av riksdagens revisorer 
rörande familjehemsvården har riksdagen (bet. 1992/93:SoU4, rskr. 
1992/93: 16) givit regeringen till känna att åtgärder behövs för att ut
veckla denna vårdform, bl.a. genom utbildning, stöd och handledning 
till familjehemsföräldrarna. Regeringen har med anledning härav i mars 
1993 uppdragit åt Socialstyrelsen att utveckla och stärka familjehems
vården. 

Enligt uppdraget skall Socialstyrelsen i regionala konferenser för be
slutfattare m.fl. inom kommunal socialtjänst föra fram och diskutera 
den kritik som anförs i olika utredningar och ge kommunerna ett under
lag att åtgärda de brister som finns idag och påskynda en utveckling av 
familjehemsvården i landet. 

Socialstyrelsen har vidare fått i uppdrag att sammanställa ett utbild
ningsmaterial utifrån sin samlade kunskap om nationellt och internatio
nellt utbildningsarbete och forskning. Materialet skall användas i utbild
ning som gäller familjehem. Styrelsen skall vidare sammanställa kun
skap och överväga behovet av allmänna råd i frågor om vårdnadsöver
flyttning. Styrelsen skall också följa utvecklingen av familjevården för 
invandrarbarn och bedöma om särskilda åtgärder behövs för denna 
grupp barn. Vidare skall styrelsen utarbeta kvalitetsmått för utvärdering 
av familjehemsvården och verka för att länsstyrelsernas utvärderingar 
kan sammanställas för hela landet. 

Revisorerna föreslår att kommunernas och landstingens an
svarsfördelning blir klan och tydligt definierad samt att villkoren för att 
erhålla tillstånd att driva enskilda hem för vård eller boende (HVB) 
klargörs. Dessa frågor ryms inom direktiven för Socialtjänstkommittcn 
(<lir. 1991 :50) vars arbete skall vara slutfört senast den 30 juni 1994. 

Ett flertal undersökningar har visat på en rad problem inom ungdoms
vården. I undersökningarna har särskilt lyfts fram att samarbetet mellan 
olika myndigheter är dåligt utvecklat. De mest utsatta ungdomarnas 
behov av individualisering, kontinuitet och långsiktighet i behandlingen 
har inte kunnat tillgodoses på ett tillfredställande sätt. 
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Mot bakgrund av att staten under våren 1994 tar över huvudmanna
skapet för tvångsinstitutionerna inom ungdomsvården finns det ett ökat 
behov av incitament för att utveckla kommunernas öppenvårdsinsatser 
för bl.a. utsatta ungdomar. Regeringen anser därför att det specialdesti
nerade statsbidraget till missbrukar- och ungdomsvården tills vidare bör 
behållas. 

Regeringen har avsatt totalt 30 miljoner kronor under tre år ur All
männa arvsfonden till samordning av insatser för utsatta ungdomar. En 
arbetsgrupp med deltagare från Socialdepartementet och Civildeparte
mentet skall särskilt beakta och lyfta fram nya metoder och lösningar i 
arbetet med utsatta ungdomar. 

Ett annat angeläget område som särski!t bör uppr.:ii.:rksammas är efter
vården. Statens institutionsstyrelse skall i nära samarbete med kommu
ner och landsting utveckla nya former för utslussning av ungdomar från 
särskilda ungdomshem, bl.a genom att stödja lokalt utvecklingsarbete. 

Socialstyrelsen skall i samverkan med Folkhälsoinstitutet följa och 
dokumentera hur långvarig arbetslöshet påverkar ungdomars sociala 
anpassning och hälsotillstånd. Dessutom skall regeringens utredning om 
ungdomars levnadsvillkor och framtidsutsikter (C 92:07), Generations
utredningen, bland annat belysa ungdomars möjligheter att etablera sig 
på arbetsmarknaden. 

Alkoholpolitik och vård 

Konsumtionsutvecklingen 

Den svenska alkoholpolitiken har bl.a. syftat till at~ åstadkomma en 
övergång från starkare till svagare alkoholdrycker. Denna politik har till 
stor del varit framgångsrik. Spritdryckernas andel av totalkonsumtionen 
har sedan 1970-talet minskat med över 20 procent medan vin- och öl
försäljningens andel ökat med drygt I 0 procent vardera. 

Försäljning av spritdrycker, vin och öl 
i liter alkohol per invånare 15 år och däröver 

1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 

+ Spritdryck 

••. Vin 

•Öl 

- TOTALT 
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Den totala registrerade alkoholkonsumtionen (se diagram ovan) har 
varit ganska stabil under de senaste åren. Restaurangernas andel av den 
alkohol som säljs har dock ökat från 8,5 till 13,5 procent mellan åren 
1985 och 1992. Det som bidragit mest till den ökningen är starkölet. 
Ungefär 40 procent av starkölskonsumtionen sker idag på restauranger. 

Den framtida alkoholpolitiken 

Den europeiska integrationsprocessen med EG-förhandlingar och EES
avtal innebär att det ekonomiska, sociala och kulturella utbytet kommer 
alt öka mellan Sverige och länder som av tradition för en mindre 
restriktiv alkoholpolitik. Bl.a. mot den bakgrunden har den av regering
en tillkallade Alkoholpolitiska kommissionen (S 1991: 17) som främsta 
uppgift att formulera en mer effektiv strategi för att minska den totala 
alkoholkonsumtionen och därmed begränsa alkoholens skadeverkningar. 
Kommissionen skall därvid bl.a. komma med förslag till hur det 
opinionsbildande och attitydpåverkande arbetet inom alkoholområdet kan 
förstärkas. 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. Kommission<:n kommer inom kort 
att presentera sina förslag till regeringen. 

Med tanke på den integrationsprocess som pågår med övriga Europa 
behövs framöver en kraftfull mobilisering på alkohi:olområdet för att 
ytterligare begränsa den totala alkoholkc·nsumtiori.en, tränga tillbaka 
missbruket och motverka alkhoholskadorna. På nationell nivå behcvs 
kraftfulla infonnationsinsatser för att öka kunskapen om alkoholens 
skadeverkningar. Förstärkta utbildningsinsatser till olika yrkeskategorier 
inom I.ex. primärvård, socialtjänst och restauranghantering blir också 
angeläget. 

På lokal och regional nivå bör kommuner och landsting bl.a. upp
muntras att ta fram alkoholpolitiska handlingsprogram. Det gäller här 
inte minst att intensifiera arbetet med tidig upptäckt och utveckling av 
enkla behandlingsåtgärder. Dessutom behövs förstärkta insatser när det 
gäller olika riskgrupper och risksituationer. Barn och ungdom bör upp
märksammas särskilt, liksom gravida kvinnar. Frågan hur missbmkares 
barn och anhöriga kan få ett förstärkt stcd är vidare av stor betydelse. 
Alkohol och trafik är exempel på ett 2nmt områlk dh det bchö•1s inten
sifierade insatser. När den Alkoholpoliti3ka komrr.is5io:len överlämnat 
sitt slutbetänkande av.5er regeringen att rterkcmma med förslag till ett 
alkoholpolitiskt program för att bättre kunna förebygga alkoholskador. 

Alkoholpolitiska kommissionen har i sitt delbetänkande Serveringsbe
stämmelser (SOU 1993:50) föreslagit att kommunerna skall överta läns
styrelsernas hantering av scrveringstillstånd till restauranger samt att 
vissa andra ändringar görs i lagen ( 1977 :293) om handel med drycker 
(LHD) i syfte att minska krångel och detaljreglering och skapa tydligare 
regler och skärpta krav där det behövs. Den s.k. LHD/LVM-utredning
en har också avlämnat ett betänkande Kommunernas roll på alkoholom-
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rådet och inom missbrukarvården (SOV 1993:31) där utredaren föreslår 
att länsstyrelsernas LHD-hantering skall kommunaliseras. Regeringen 
avser att under våren presentera en proposition med anledning av dessa 
båda betänkanden. 

En av Folkhälsoinstitutets uppgifter inom alkohol- och drogområdet är 
att ta fram och tillhandahålla basfakta och informationsmaterial. Institu
tet skall vidare stimulera, utveckla och stödja lokala drogförebyggande 
verksamheter som bedrivs av organisationer och myndigheter. Andra 
viktiga uppgifter är att initiera forskning och samla annan kunskap för 
att få fram underlag för samhällets fortsatta insatser inom det alkohol
och drogpolitiska området. Att utveckla nya och effektiva metoder för 
det förebyggande arbetet är också en central uppgift för institutet. 

Med anledning av den pågående europeiska integrationsprocessen 
kommer Folkhälsoinstitutets uppgifter när det gäller att få fram underlag 
för samhällets fortsatta insatser inom det alkohol- och drogpolitiska 
området att bli allt viktigare. Information och attitydpåverkan är här 
viktiga instrument för att försöka förändra det svenska dryckesmönstret 
och begränsa alkoholskadcrna. 

Stöd till organisationslivet 

Folkrörelsernas drogförebyggande insatser utgör viktiga komplement till 
det arbete som myndigheterna bedriver. Deras insatser blir allt betydel
sefullare sett utifrån de förändringar som sker i samhället i riktning mot 
en ökad mångfald för att bättre kunna möta individuella behov. De 
enskilda organisationerna bör därför utforma sina insatser utifrån den 
egna orgm1isationens 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 organisationsst5d, dels som projektmedel till 
drog förebyggande verksamheter. 

Nykterhetsrörelsen och vissa andra organisationer fär organisations
stöd för sin centrala verksamhet. Under anslaget F 4. Folkhälsoinstitutet 
beräknas organisationsstöd till vissa nyktcrhetsorganisationer m. tl. lik
som medel som skall fördelas av Folkhälsoinstitutet till kommuner, 
landsting, organisationer och andra som genomför lokala drogföre
byggande projekt. 

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 
E 2. Bidrag till organisationer. 
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Vård av missbrukare 

Institutionerna för vuxna missbrukare befrmer sig i ett skede av stora 
förändringar. Detta framgår av en rapport från Socialstyrelsen, Miss
brukarvård till rätt pris ( 1993 :7). lnstitutionsvården har byggts ut kraf
tigt under 1980-talet. Antalet platser ökade från ca 5 600 år 1982 till 
över 8 000 år 1991. Utbyggnaden har samtidigt inneburit en ökad priva
tisering av vården eftersom det uteslutande är privat drivna platser som 
tillkommit. År 1992 kan dock ett trendbrott iakttas. Ökningen av antalet 
platser har upphört och platsantalct har minskat med ca 300 mellan åren 
1990 och 1992. 

lnstitutionsvårdens förutsättningar har under de senaste åren delvis 
förändrats genom att kommunernas ekono;iii~ka situation försämrats allt 
mer. Kostnaden för den instituti-Jnella missbrukarvårdcn för vuxna kan 
beräknas till runt två miljarder kronor per år. När kommunerna måste 
spara, är det naturligt att man i kommunerna överväger mindre kost
samma öppna alternativ till den institEt'.onelb vården. Kostnaderna för 
institutionsvård för missbrukare i landets kommur:cr varierar dock kraf
tigt. Det är här viktigt au kommunerna aktivt arbetar med att öka kost
nadseffektiviteten vid upphandling av vård. 

Antalet anmälningar enligt lagen (1988:870) om vård av missbrukare 
i vissa fall (L VM) har minskat i landet som helhet under år 1992 jäm
fört med år 1991 . Detta framgår av en rapport från länsstyrelsen i 
Gävleborgs län, LVM - anmälningar. omhändertagna. Stora skillnader 
förekommer dock länsvis. Vissa län, framför allt storstadslänen, upp
visar en klar minskning medan andra haft en extrem ökning under sam
ma tid. Enligt rapporten beror minskningen av anmälningarna troligtvis 
på att kommunerna i stället erbjuder vård i öppna former. 

Totalt i landet har samtidigt andelen 01:iedclbara omhändertaganden 
ökat. En tänkbar orsak är att öppenvårdsinsatser erbjuds i större ut
sträckning än tidigare och tycks tillämpas även i fall där missbruket 
trots hjälpinsatser inte upphör. Missbrukarna kan få vänta för länge på 
adekvat vård och till slut kan en situation uppstå då ett omedelbart om
händertagande är nödvändigt. 

LHD/LVM-utredningen har i sitt betänkande (SOU 1993:31) föreslagit 
att ansökningsförfarandet enligt LVM förs över från länsstyrelserna till 
kommunerna. Betänkandet har remissbehandlats och en stor majoritet av 
remissinstanscrna har tillstyrkt utredningens förslag. Med anledning av 
förslaget har regeringen därför den 25 november 1993 beslutat över
lämna en proposition (prop. 1993/94:97) till riksdagen med förslag om 
att kommunerna tar över länsstyrelsernas hantering av L VM-ärendena. 
Förändringen föreslås träda ikraft den 1 juli 1994. 

Tvångsvårdcn måsle ses som den allra yttersta länken i en rad av olika 
samhällsinsatser för personer med missbmksproblem. Det är okl2rt i 
vad mån kommunernas öppenvårdsinsatser kan möta behoven hos de 
mest utsatta missbrukargrupperna. Om de kommunala insatserna är 
otillräckliga finns det en risk för att allt !1er utvecklar så allvarliga 
problem att till sist endast tvångsvård återstår. 
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Det är viktigt att det råder balans mellan å ena sidan den tunga institu
tionsvården och å andra sidan de kommunala insatserna. Det specialdes
tinerade statsbidraget till missbrukarvården bör därför tillsvidare be
hållas och inriktas mot att stödja utvecklingen av kommunernas öppen
vårdsinsatser. Medlen för statsbidraget redovisas under anslaget E 1. 

Narkotikapolitik och vård 

Utveck/i11ge11 i Sverige 

Enligt en nyligen genomförd kartläggning av det tunga narkotikamiss
brukets omfattning i Sverige fin~s det uppskattningsvis mellan 14 000 
och 19 000 personer, som regelbundet missbrukar narkotika. Detta är 
en ökning jämfört med vad som framkom i den förra kartläggningen 
som gjordes år 1979. Då beräknades antalet tunga missbrukare till 
mellan 10 000 och 14 000. 

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, som 
genomfört båda undersökningarna menar att nyrekryteringen till 
gruppen tunga missbrukare huvudsakligen inträffade i slutet av 1970-
talet och i början av 1980-talet. Andelen unga personer med ett tungt 
missbruk har minskat påtagligt sedan år 1979. Då var 37 procent under 
25 år. Idag är motsvarande andel 10 procent. Missbrukarna har blivit 
äldre och de har missbrukat under en lång period. 43 procent av de 
tunga missbrukarna är över 35 år. Närmare hälften har oissbrukat i tio 
år eller mer. 

Uppgifterna om ett minskat drogmissbruk bland ungdomar stöds av de 
regelbundna undersökningar som görs av drogvanor bland skolungdom 
i årskurs 9. Andelen ungdomar som någon gång prövat narkotika låg 
under hela 1980-talet på ca 4 procent. I början av 1970-talet var mot
svarande andel ca 14 procent. 

I en särredovisning från undersökningen av narkotikamissbrukets om
fattning har CAN visat att denna positiva trend dock inte tycks gälla 
invandrarungdomar. Samtidigt som nyrekryteringen av unga missbruka
re till tungt missbruk har minskat avsevärt sedan första hälften av 1980-
talet tycks nyrekryteringen av andra generationens invandrarungdomar 
ligga på en hög nivå, åtminstone i storstäderna. Siffrorna är små och 
bör tolkas med en viss försiktighet, men de tyder på att invandrarung
domar under 25 år är överrepresenterade. Vuxna etomnordiska invar.d
rare är däremot underrepresenterade. 

Cannabis är det vanligaste narkotiska prcp::r~tet i Sverige. Injektions
missbruket domineras av centralstimul:mtia. Kokainmi~sbruket har fori
farande en mycket liten utbredning i landet. Det finns vissa tecken på 
att droger som inte injiceras, såsom ecstasy och amfetamin används i 
ökad omfattning i vissa ungdomskretsar. Ett annat oroande tecken är en 
viss ökning av det s.k. rökheroinet. Blandmissbmk är idag snarare regel 
än undantag och i CAN:s undersökning rapporteras att 77 procent av 
missbrukarna har missbrukat två eller flera narkotiska preparat. Detta 
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gäller det tunga missbruket där ca 90 procent består av injektionsmiss
bruk men där samtidigt missbruk av cannabis eller alkohol är vanlig. 

Utvecklingen 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 narkotika skall spridas såväl inom regionen som till andra länder. 
Många människor oroar sig för att slopandet av de inre gränskontroller
na inom EU skall leda till en ökad tillgång på narkotika. 

För att uppväga borttagandet av systematiska gränskontrol\er för varor 
och personer kommer ett flertal s.k. kompensatoriska åtgärder att vidtas 
i syfte att upprätthålla en tillräcklig kontrollnivå på införselsidan. Med 
Maastricht-fördragets ikraftträdande ökar möjligheterna till en effektiv 
och samordnad politik på narkotikaområdet. Inom den Europeiska unio
nen är narkotikabekämpningen ett prioriterat område. 

I Europa finns en del grupper som propagerar för en liberalisering av 
narkotikakontrollen. Somliga förespråkar till och med en legalisering av 
i första hand cannabis. Det är dock inte fråga om en politik som är 
förankrad på regeringsnivå i något europeiskt land. Inte heller inom 
Europeiska unionen finns det gehör för en sådan politik. Tvärtom tar 
EU som organisation absolut avstånd från kraven på legalisering. 

Åtgärder 

Syftet med den svenska narkotikapolitiken är att på alla nivåer och om
råden markera ett avståndstagande från narkotikan som företeelse. Vi 
har i Sverige sedan lång tid tillbaka lagt fast vår narkotikapolitik och vi 
har valt att möta narkotikahotet med offensiva insatser från kommuner, 
myndigheter och organisationer. Genom en konsekvent politik inriktad 
på att minska tillgången på narkotika och samtidigt dämpa efterfrågan 
har vi lyckats hålla det experimentella bruket av narkotika och nyrek
ryteringar till tungt narkotikamissbruk på en internationellt sett låg nivå. 
Det finns därför inte några skäl att ändra på grunderna för denna poli
tik. 

Stora insatser bör göras även i framtiden för att upprätthålla och för
stärka den negativa inställning till narkotika som finns i Sverige. Folk
hälsoinstitutet svarar för samordning och utveckling av de förebyggande 
insatserna när det gäller alkohol och narkotika. Som nämnts planerar 
institutet en stor kampanj för att motverka drogmissbruk bland ung
domar. Mot bakgrund av uppgifterna om att andra generationens in
vandrarungdomar är överrepresenterade bland missbrukande ungdomar 
bör deras situation uppmärksammas särskilt. 

Åtgärder mot s.k. penningtvätt är av strategisk betydelse vid bekämp
ningen av organiserad narkotikabrottslighet. En lag, som bygger på 
EG:s regler på området, har nyligen trätt i kraft. 
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Av strategisk betydelse är också åtgärder för att kontrollera att 
kemiska ämnen, som har viktiga legala användningsområden, inte kom
mer på avvägar och används vid illegal framställning av narkotika. 
Genom ett tillägg i narkotikakontrollagen har sådana kontrollmekanis
mer införts. 

I syfte att än tydligare markera att narkotikamissbruk inte accepteras i 
vårt samhälle har straffskalan vid ringa narkotikabrott skärpts. Fängelse 
har förts in i straffskalan för eget bruk av narkotika. Detta innebär att 
det blir möjligt att ta urinprov för att kontrollera misstänkt narkotika
bruk och att den som använt narkotika kan dömas till en påföljd som 
innefattar behandling av missbruket. 

Sedan mitten av 1980-talet har betydande medel satsats på en offensiv 
narkomanvård. En aktiv och offensiv narkomanvård har av riksdagen 
betraktats som en förutsättning för att förebygga spridningen av HIV 
bland intravenösa missbrukare. Målet är att nå samtliga missbrukare för 
provtagning, avgiftning, vård och behandling. 

Enligt utvärderingar av verksamheten som har gjorts av både Riks
revisionsverket och Socialstyrelsen har dessa insatser varit framgångs
rika och vi har idag en internationellt sett mycket låg andel nysmittade 
injektionsmissbrukare. Huvudparten av injektionsmissbrukarna beräknas 
ha genomgått provtagning. Av det totala antalet aids-sjuka i Sverige 
utgör injektionsmissbrukarna ca 7 procent. I Europa är medeltalet ca 
34 procent. 

Fortfarande diagnostiseras nya fall av HIV-smitta bland narkotikamiss
brukare. Det rör sig om 2 a 3 fall per månad. Det HIV-förebyggande 
arbetet bland narkotikamissbrukare måste därför fortsätta. 

Regeringen har gett Socialstyrelsen nya direktiv när det gäller det 
fortsatta arbetet. Ett huvudmoment utgör en fortsatt satsning på kompe
tensutveckling inom framför allt den öppna vården. Det gäller metoder 
för motivationsarbete, behandlingsplanering och omhändertagande av de 
mest utsatta grupperna såsom psykiskt störda och HIV-smittade miss
brukare. 

Olika försöksverksamheter kommer att initieras för att utveckla nya 
stöd- och omhändertagandeformer som är mindre ingripande än institu
tionsvård. 

En fortsatt utveckling av samverkan mellan socialtjänsten och krimi
nalvården är nödvändig för att ytterligare förbättra vården när det gäller 
narkotikamissbrukare som är dömda till någon form av kriminalvårdspå
följd. 

Regeringens samordningsorgan för narkotikafrågor (SAMNARK) har 
i uppdrag att verka för en förbättrad samordning av samhällets insatser 
mot narkotikan. Detta gäller såväl på nationell som internationell nivå. 

Den illegala narkotikahanteringen är ett globalt problem. Sverige del
tar mycket aktivt i det internationella samarbetet mot narkotika inom 
FN och Europarådet. Sverige hör till de länder som ger de största fri
villiga bidragen till FN:s arbete mot narkotika. Sverige har under år 
1993 avslutat sitt medlemskap i FN:s narkotikakommission. Sverige 
kommer dock att kvarstanna i kommissionen som observatör. 
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Sverige är medlem i Europarådets samarbetsgrupp i narkotikafrågor, 
den s.k. Pompidougruppen. Vi har där bidragit med ekonomiskt stöd till 
Central- och Östeuropa för att möjliggöra deltagande därifrån i Pompi
dougruppens olika verksamheter. 

Ett av de viktigaste arbetsområdena inom Pompidougruppen är det 
epidemiologiska. Bland annat har en metod för undersökning av skol
elevers drogvanor utvecklats. Metodens praktiska användbarhet kommer 
att prövas under våren 1995, då skolundersökningar kommer att genom
föras samtidigt i ett stort antal europeiska länder. Detta sker efter ini
tiativ av CAN, som också kommer att samordna arbetet. 

Sverige deltar i ett västeuropeiskt forskningssamarbete inom vars ram 
man samordnar natione:Ja forskningsprojekt rörar..:!e utvärdering av 
aktioner mot drogmissbruk. Universitet i Stockholm har av regeringen 
fått i uppdrag att svara för den svenska samordningen. 
Regeringen har för avsikt att ytterligare stärka Sveriges roll i det inter

nationella samarbetet. Detta samarbete är utomordentligt betydelsefullt, 
inte minst mot bakgrund av den pågående europeiska integrationen och 
de genomgripande förändringarna i Central- och Östeuropa. 

E 1. Bidrag till missbrukarvård och ungdomsvård 

1992/93 Utgift 990 701 031 
1993/94 Anslag 480 000 000 
1994/95 Förslag 480 000 000 

Sedan kommunaliseringen av tvångsvårdens institutioner år 1983 har 
statsbidrag utgått dels till kommunerna enligt en schablon för att fritt 
disponeras till missbrukarvård och iJngdomsvård, 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 vård
strukturen eller vårdresurserna. 

Riksdagen har i enlighet med regeringens proposition (1992/93 :61) om 
ändrat huvudmannaskap för vissa institutioner inom ungdomsvård och 
missbrukarvård beslutat all ge staten ett samlat huvudmannaskap för de 
särskilda ungdomshemmen och LVM-hemmen. En ny statlig myndighet, 
Statens institutionsstyrelse, har inrättats den I juli 1993. Institutions
styrelsen blir huvudman för institutionerna. Förhandlingar om över
tagande av de institutioner som berörs av huvudmannaskapsförändringen 
pågår och övertagandet beräknas kunna ske den 1 april 1994. 

Av det tidigare statsbidraget till missbrukarvård och ungdomsvård på 
950 miljoner kronor överfördes budgetåret 1993/94 totalt 4 70 miljoner 
kronor till Statens institutionsstyrelse. För budgetåret 1994/95 före~lås 
att Statens institutionsstyrelse disponerar drygt 20 miljoni::r för den 
centrala myndigheten och 450 miljoner för driften av institutionerna 
samt uppföljning, utvärdering, verksamhetsutveckling och personalut
bildning. 

Statens bidrag till vård inom missbruks- och ungdomsområdct bör ses 
som en helhet med övergripande syfte att garantera att resurserna på 
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såväl institutionssidan som inom öppenvården överensstämmer med 
behov och efterfrågan. Det finns ett starkt intresse att det råder balans 
mellan den tunga institutionsvården å ena sidan och tidigt förebyggande 
insatser, öppenvård eller andra frivilliga insatser å andra sidan. Den 
tunga missbrukarvården och ungdomsvården påverkas av vilka tidiga 
insatser som kommunerna gör. 
Regeringen beslutade den 7 oktober 1993 om fördelning av stats

bidraget till kommunernas missbrukarvå~d och ungdomsvård. Totalt 
430 miljoner kronor fördelades mellan kommunerna enligt de kriterier 
som gällde under budgetåret 1992/93. Särskilda utvecklings medel om 
50 miljoner kronor ställdes till länsstyrelsernas förfogande för att 
stimulera framväxten av adekvata öppenvårdsinsatser i sådana kommu
ner som har särskilda utvecklingsbehov. Regeringen har uppdragit åt 
Socialstyrelsen att inom ramen för en bercdningsgrupp med representan
ter från länsstyrelserna, Statens institutionsstyrelse och Svenska kom
munförbundet planera och styra den allmänna inriktningen av utveck
lingsarbetet, samt uppföljning och utvärdering av de verksamheter som 
kommer till stånd. 

Regeringens överväganden 

Som tidigare beskrivits finns behov av att utveckla alternativ till institu
tionsvård genom förebyggande insatser och öppenvård. De!l ter:dens till 
minskning av antalet institutionsplaccringar som idag ka!l skönjas ställer 
krav på att vårdbehoven kan tillgodoses ~ed adekvat öppenvård, bl.a. 
olika typer av mellanvårdsformer som fyller ut dtt glapp som finns 
mellan institutionerna och socialbyråernas traditionella vård- och stödin
satser. 

Statsbidraget till missbmkarvård och ungdomsvård bör under budgetår 
1994/95 behållas som riktat statsbidrag till kommunernas missbruks
och ungdomsarbete, varvid särskilda utvecklingsmedel bör avsättas för 
att stimulera kommunerna att utveckla öppenvårdsinsatser. Länsstyrel
serna som är tillsynsmyndighet över kommunernas arbete inom social
tjänsten har god kännedom om kommunernas missbrukarvård och ung
domsvård och om vilka brister eller behov av särski!da medel som före
ligger. Utvecklingsmedlen bör därför disponeras av länsstyrelserna. 

Socialstyrelsen bör i samarbete med berörda intressenter lägga stor 
vikt vid uppföljning cd1 u:värderi;'.g av de vcrksar.l.'leter scm kommer 
till stånd, samt fånga upp och sprida kännedom om goda exempel inom 
missbruks- och ungdomsområdct. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Bidrag till missbrukan:ård och ungdomsvård för budgetåret 
1994/95 anvisar ett rcscrvationsanslag på 480 000 000 kronor. 
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E 2. Bidrag till organisationer 

1992/93 Utgift 29 930 267 
1993/94 Anslag 31 630 000 
1994/95 Förslag 31 630 000 

Socialstyrelsen 

Socialstyrelsen har under innevarande budgetår påbörjat en utvärdering 
av de större organisationerna som erhåller bidrag ur anslaget F 2. Ut
värderingen avser verksamheternas inriktning och ekonomi samt vilka 
effekter de har inom sina respektive områden. Resultatet av utvärde
ringen avses läggas till grund för den fortsatta bidragsgivningen. 

Socialstyrelsen hemställer att 31 630 000 kronor anvisas för budget
året 1994/95. 

Regeringens överväganden 

ldella organisationer gör viktiga insatser it!Gm det sociala området. Det 
gäller såväl inom missbruksområdet som inom barn- och ungdomsom
rådet. 

Bidrag bör utgå till organisationer och stiftelser som arbetar med 
stödjande insatser till f.d. missbrukare inom såväl alkohol- som narko
tikaområdet. Medlen bör disponeras av Socialstyrelsen och fördelas med 
hänsyn taget till den uppföljning och utvärdering som genomförs. Den 
del av anslaget som avses att gå till lokala länkorganisationer skall ut
betalas till länsstyrelserna som har att besluta om fördelningen av dessa 
lokala bidrag. 

Organisationer som inriktar sitt arbete på utsatta barn och familjer, 
t.ex. Barnens rätt i samhället (BRIS), Hassela solidaritet och familje
hemmens organisationer, bör även erhålla bidrag ur anslaget. 

Stöd bör också kunna utgå till kvinnojourernas riksorganisation och till 
utvecklingsarbete som kvinnojourerna bedriver lokalt samt till invand
rarorganisationer som stödjer misshandlåd:! kvinnor. Medel för det 
lokala utvecklingsarbetet bör f5rdelas av rik3organisationen i enlighet 
med riktlinjer som Socialstyrelsen meddelar. 
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Sammanfattning 

Anslags post 

Bidrag till ~am
anslutningar av 
f.d. alkoholmiss
brukare m. tl. 

Bidrag till or
ganisationer som 
arbetar för utsatta 
barn och deras fa
miljer 

Bidrag till 
kvinnojourernas 
riksorganisa-
tion 111.m. 

Summa 

Förslag till riksdagsbcslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 

Fi>rslag 1994/95 

23 343 000 

3 207 000 

5 080 oco 

31 630 coo 

till Bidrag till organisationer för budgetåret 1994195 anvisar ett 
rcservationsanslag på 31 630 000 kronor. 

E 3. Bidrag till centralförbundet för alkohol- och 
narkotikaupplysning 

1992193 
1993/94 
1994/95 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

7 964 000 
7 964 oco 
7 964 000 

Anslaget avser bidrag till verksamheten vid Centralförbundet för alko
hol- oc.:h 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.tl. En annan huvuduppgift för CAN 
är att utgöra ett serviceorgan för folkrörelser cch organisationer i deras 
arbete med droginformation. 

För CAN :s verksamhet har regeringen för budgetårc! 1994/95 beräk
nat ett bidrag på totalt 7 964 000 kronor. 
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Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Bidrag rill Centralförbunder för alkohol- och narkotikaupplysning 
för budgetåret 1994/95 anvisar ett anslag på 7 964 000 kronor. 

11 Riksdagen 1993194. I sam/. Nr 100 Bilaga 6 
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·F. Myndigheter under Socialdepartementet 
Socialdepartementets ansvarsområde innefattar verksamheter och för
månssystem som skall bidra till medborgarnas trygghet och välfärd. De 
stora transfereringssystemen, som hanteras främst av socialförsäkrings
administrationen, skall dels kompensera för inkomstbortfall på grund av 
ohälsa eller ålder, dels ge inkomstutfyllnad i övrigt under livets normala 
skeenden. Denna verksamhet, som i stor utsträckning är regelstyrd och 
inriktad på ärendehandläggning, får allt starkare beröringspunkter med 
de delar av trygghetssystemen som skall förebygga och behandla ohäl
san och dess uppkomst och orsaker, nämligen hälso- och sjukvården, 
hälsoskyddet samt socialtjänsten. Inom sistnämnda områden har staten 
inte det direkta verksamhetsansvaret utom i fråga om de särskilda 
ungdomshemmen och LVM-hemmen, och dess huvuduppgift är här 
framför allt inriktad på tillsyn, kunskapsuppbyggnad och kvalitetssäk
ring. 

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, viss vårdverksamhet, utbetalning av statsbidrag 
eller annat ekonomiskt stöd, tillsyn samt rätt att utfärda föreskrifter. Vid 
sidan av den regelstyrda verksamheten finns vanligen inslag av samord
ningskaraktär och kunskaps förmedling. Ett fåtal myndigheter saknar 
regelstyrd verksamhet. För Statens institut för psykosocial miljömedicin 
och Socialvetenskapliga forskningsrådet är forskningsfrågorna helt 
dominerande, medan Statens beredning för utvärdering av medicinsk 
metodik har en utpräglad utvärderingsfunktion. 

Den totala personalstyrkan vid Socialdepartementets myndigheter 
uppgår nu till drygt 17 500 anställda. När huvudmannaskapet för de 
särskilda ungdomshemmen och LVM-hemmen övertas av staten till
kommer bortåt 3 000 personer. 

Regeringen har i finansplanen redogjort för huvudfrågorna i föränd
ringsarbetet inom den offentliga verksamheten. Under de senaste åren 
har, i linje med ambitionen att systematiskt ompröva statlig och statligt 
finansierad verksamhet, personalminskningar åstadkommits genom 
effektiviseringar och omstruktureringar, främst inom socialförsäkrings
administrationen, Socialstyrelsen och på Rättsmedicinalverkets område. 
Det treåriga programmet för omställning och förnyelse av den statliga 
administrationen som riksdagen godkände vid behandlingen av proposi
tionen 1990/91: 150 gällde just dessa tre områden. Som exempel på 
åtgärder, som rör samverkan och ansvarsfördelning mellan stat och 
kommun, kan nämnas övertagandet av de särskilda ungdomshemmen 
och LVM-hemmen samt försöksverksamheten med finansiell samord
ning mellan försäkringskassor, landsting och kommuner. En utgångs
punkt för omstruktureringen av Statens bakteriologiska laboratorium 
(SBL) var att renodla verksamhetsformen för den offentliga produk-
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tionen. Vaccinproduktionen har därvid bolagiserats, och det nyinrättade 
Smittskyddsinstitutet har övertagit ansvaret inom smittskyddsområdet. 

Det västeuropeiska integrationsarbetet kommer att s~älla stora krav på 
statsförvaltningen i fråga om t.ex. nationell och internationell koordine
ring, styrning samt kompetensutveckling. Beroende på inriktningen och 
omfattningen av enskilda myndigheters internationella engagemang kan 
förändrade organisationsstrukturer behöva övervägas och samverkans
formerna behöva vidareutvecklas. I och med EES-avtalets ikraftträdande 
blir exempelvis EG:s omfattande reglering på socialförsäkringsområdet 
gällande i full utsträckning för Sverige, vilket påverkar verksamheten 
inom Riksförsäkringsverket och försäkringskassorna. De nyligen av EG 
antagna reglerna om gemensamma godkännanden av läkemedel kommer 
att kräva medverkan från Läkemedelsverket i expertgrupper inom EG. 
Socialstyrelsens tillsyns~nhet i Stockholm får nya uppgifter inom om
rådet ömsesidigt erkännande av behörighetsbevis för olika personal
grupper inom hälso- och sjukvården. 

Medel för avvecklingskostnader vid vissa myndigheter till följd av det 
treåriga besparingsprogrammet har fr. o. m. budgetåret 1992/93 beräk
nats under anslaget A vveckling&kostnader i syfte att på ett ställe kunna 
avläsa besparingseffekterna och personalkonsekvenserna. Genom att 
programmet nu har slutförts utom såvitt avser socialförsäkringsadmi
nistrationen saknas redovisningsmässig anledning för ett särskilt anslag. 
Av det skälet avförs nu anslaget från statsbudgeten, och medel för 
återstående avvecklingskostnader beräknas under anslaget Allmänna 
försäkringskassor. 

Som ett led i strävan att öka den statliga statistikens relevans, att öka 
kostnadsmedvetandet och uppnå en större flexibilitet i statistikproduk
tionen har den s.k. Genomförandekommitten för ändrad ansvarsför
delning för den statliga statistiken föreslagit att beställaransvar och 
medel för en del av den statliga statistiken flyttas från Statistiska 
centralbyråns anslag till ett antal myndigheter. Bakgrunden till detta 
beskrivs utförligt i Finansdepartementets bilaga. Av myndigheterna 
under Socialdepartementet berörs Socialstyrelsen av denna omläggning 
när det gäller övertagande av beställaransvar för officiell statlig statistik. 
Dessutom tillförs Barnombudsmannen vissa medel för framtagande av 
icke officiell statistik. 

Myndigheterna befinner sig i olika faser av budgetcykeln. Ingen myn
dighet har inför budgetåret 1994/95 varit föremål för en fördjupad 
prövning. Årsredovisningar har lämnats av Riksförsäkringsverket, Läke
medelsverket, Statens beredning för utvärdering av medicinsk metodik, 
Nämnden för internationella adoptionsfrågor samt för Statens bakteriolo
giska laboratorium. Riksrevisionsverket har inte framfört några anmärk
ningar mot redovisningarna. Regeringens närmare bedömningar av 
myndigheternas verksamhet redovisas under resp. anslag. 

I finansplanen redovisas tekniska justeringar av anslag för budgetåret 
1994/95 till följd av bl.a. ny ordning för avsättningar till Trygghets
stiftelsen enligt RALS 1993-95 och att finansieringsformen för Statens 
arbetsgivarverk förändras. Vid beräkning av anslagen har hänsyn tagits 
till detta. 
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F 1. Riksförsäkringsverket 

1992/93 Utgift 507 064 046 * 
1993/94 Anslag 600 451 000 
1994/95 Förslag 603 174 000 

* T.o.m. 1992/93 lämnades ersättning från försäkringskassorna för viss ADB-drift. 

Riksförsäkringsverket (RFV) är central förvaltningsmyndighet för 
socialförsäkringen och anslutande bidragssystem, dvs. sjukförsäkring 
inkl. föräldraförsäkring och tandvårdsförsäkring, folkpensionering, 
tilläggspensionering, delpensionsförsäkring, arbetsskadeförsäkring, 
allmänna barnbidrag, bidragsförskott, bilstöd till handikappade, ersätt
ning för vård av närstående, ärenden som rör utbetalning av utbild
ningsbidrag vid arbetsmarknadsutbildning samt dagpe!!ning och fami!je
bidrag till värnpliktiga och - fr.o.m. den l januari 1994 - assistanser
sättning för personer med svåra funktionshinder samt bostadsbidrag. 

De övergripande målen för RFV är att tillsammans med försäkrings
kassorna genom den allmänna socialförsäkringen och anslutande 
bidragssystem 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. 

Riksförsäkringsverket 

I regleringsbrev för socialförsäkringsadministrationen för budgetåret 
1992/93 angavs följande resultatkrav 
- försäkringsutbetalningarna på grund av sjukdom och förtidspensio

nering, uttryckt i det s.k. ohälsotalet, borde sänkas med en dag 
jämfört med 1991/92 års nivå 

- sjukfall som varat 30 dagar eller längre borde bli både kortare och 
färre jämfört med 1991/92 års nivå 

- antalet nybeviljade förtidspensioner borde minska jämfört med 
1991192 

- den genomsnittliga handläggningstiden för beslut om arbetsskador 
borde understiga ett år. 

Vad beträffar ohälsotalet blev enligt RFV resultatet sammantaget en 
ökning med 0,3 dagar. Härvid står sjukpenningdelen för en minskning 
med 1,2 dagar under det att förtidspensioner och rehabiliteringspenning 
ökat. Förtidspensionsdelen är enligt RFV svårpåverkad och kan i prin
cip endast minskas på längre sikt genom bl.a. aktivt rehabiliterings
arbete. Rehabiliteringsverksamheten kan ta förs vårats av den ökade 
arbetslösheten och av att konkurrensen mt:llan de arbewsökimde ökat. 

Antalet sjukfall som varat 30 dagar eller längre har crligt RFV fortsa.tt 
att minska under år 1992. 
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Den genomsnittliga handläggningstiden för beslut i arbetsskadeärenden 
var vid utgången av år 1992 beträffande olycksfallsskador ca 9,5 måna
der och för arbetssjukdomar ca 11 månader. 

Beträffande administrationen framhåller RFV att budgetåret 1992/93 i 
stor utsträckning präglats av etableringen av nya arbetssätt och organisa
tionsformer i linje med verksamhetsiden. 

Av stor vikt för RFV:s och försäkringskass0rnas verksamhet är ADB
stödet. Arbete med modernisering av ADB-systemen har pågått under 
flera år med inriktning bl.a. på att åstadkomma ett mi::r flexibelt hand
läggarstöd. Införande av lokalt ADB-stöd för i första hand sjukförsäk
ringsärenden har påbörjats. Samtidigt pågår en modernisering av pen
sionssystemen. Avsikten är att handläggarstödet i de nya pensionsssyste
men skall finnas lokalt. 

RFV har lämnat.en årsredovisning för budgetåret 1992/93. I resultat
redovisningen har uppdelning skett på verksamhetsgrenar enligt följande 
- barnbidrag, bidragsförskott m.m. 
- föräldraförsäkring 
- sjukpenningförsäkring 
- rehabilitering 
- arbetsskadeersättning 
- förtidspension/sjukbidrag 
- sjukvårdsersättning 
- försäkring vid ålderdom 
- annan utbetalning 

Av denna resultatredovisning framgår utvecklingen för de olika verk
samhetsgrenarna med avseende på kostnader, intäkter och volym. De 
senaste budgetåren har arbete bedrivits för att ta fram och utveckla 
nyckeltal för olika verksamheter med syfte att skapa underlag för be
dömning av produktivitet och kvalitet. Utvecklingen av resultatredovis
ningssystemen avses fortsätta under kommande budgetår. I årsredovis
ningen ingår en redovisning av administrationskostnader per verksam
hetsgren och i vissa fall per ärendeslag. Under de senaste fyra budget
åren har administrationskostnaderna utgjort omkring två procent av 
försäkringskostnaderna. 

I sin enkla anslagsframställning beräknar RFV att verket genom 
rationalisering kan klara en neddragning av resurserna med 5,9 miljoner 
kronor. För driften av ADB-systemen behövs för helårseffekt i anslut
ning till det utbyggda lokala ADB-stödet viss medelsförstärkning. 

Vidare föreslår RFV övergång till avgift!>finans:ering såvitt avser 
handläggningen av den s.k. frivilliga pensionsförsäkringen och av 
verkets fondförvaltning. 
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Regeringens överväganden 

Sammanfattning 

Övergripande mål 

De övergripande mål och verksamhetsmål som gäller för perioden 
1991192 - 1993/94 och som enligt regeringens beslut den 18 juni 
1992 utsträckts till att omfatta även budgetåret 1994/95 1 igger 
fast. 

Resurser: 

Ramanslag 1994/95 
Beräknade avgiftsinkomster 

Planeringsram: 

1994/95 

Resultatbedömning 

603,l mkr 
39,5 mkr 

642,6 mkr 

RFV bedriver en omfattande uppföljnings- och utvärderingsverksamhet 
som löpande följer socialförsäkringens utveckling avseende såväl ut
gifterna som effekterna för individen och samhället. 

RFV:s årsredovisning visar att verksamheten bedrivs i enlighet med 
gällande riktlinjer och med inriktning att nå de uppsatta målen. Dock 
har ohälsotalet som anger antalet sjukpenning- och förtidspensionsdagar 
i genomsnitt per försäkrad och år inte minskat jämfört med föregående 
budgetår. Den satsning som har gjorts i samverkan med arbetsgivarna 
och sjukvården har inte lett till någon minskning av ohälsotalet. Bl.a. 
har enligt RFV den ökade arbetslösheten inneburit ett hinder för fram
gångsrik rehabilitering. Vidare har antalet förtidspensionärer fortsatt att 
öka. I huvudsak är det långa sjukfall som övergått i pensio'.1sfall. Inom 
RFV pågår för närvarande ett arbete i syfte att begränsa sjukfrånvaron 
och förtidspensioneringen. 

Regeringen finner att RFV lämnat en i stora drag tillfredsställande 
redovisning av verksamheten. Arbetet med att redovisa och jämföra 
administrationskostnaderna för olika delar av försäkrings- och bidrags
systemen befinner sig dock i ett utvecklingsskede och det underliggande 
materialet är av skiftande kvalitec. Inför nästa årsredovisning bör RFV 
fortsätta utvecklingsarbetet bl.a. i syfte att göra det möjligt att särredo
visa volym- och produktivitetseffekter. Vidare bör inte bara styckkost
nader utan även kvalitets- och effektmått redovisas. 

Den revisionsberättelse som RRV avgivit avseende RFV och försäk
ringskassorna innehåller inga invändningar. I en revisionsrapport kon
staterar RRV att resultatredovisning':!n i stort är tillfredsställande. Kom-
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mande resultatredovisningar bör dock i betydligt högre utsträckning 
redovisa de resultat som organisationen presterat. Sambandet mellan 
försäkringskassornas och den gemensamma resultatredovisningen måste 
klargöras. Vidare bör resultatet av RFV:s egen verksamhet framgå. 

Slutsatser 

De riktlinjer som lades fast i 1991 års kompletteringsproposition och i 
1992 års budgetproposition bör gälla även för budgetåret 1994/95. 
Under våren 1993 meddelade regeringen RFV och försäkringskassorna 
direktiv att till våren 1994 i en fördjupad anslagsframställning analysera 
verksamheten med avseende på verksamhetsmål, administrationens roll 
och ansvar m.m. Den bedömning regeringen nu gör av RFV:s årsredo
visning innebär att dessa direktiv bör vara oförändrade. 

Anslagsberäkning 

Regeringen har vid beräkning av resurser till RFV för budgetåret 
1994195 utgått från den i budgetpropositionen 1992 för RFV angivna 
planeringsramen med ett rationaliseringskrav motsvarande 7,8 miljoner 
kronor. 

ADB-stödet är av central betydelse för en väl fungerande försäkrings
administration. Arbete med modernisering av ADB-systemen pågår 
sedan flera år tillbaka. För innevarande budgetår har medel beräknats 
för investering i ett förbättrat lokalt datorstöd. Vidare trädde den 1 juli 
1993 lagen (1993:747) om sjukförsäkringsregister hos de allmänna 
försäkringskassorna i kraft. I lagen regleras inrättandet av lokala sjuk
försäkringsregister. Beträffande de centrala registren på socialförsäk
ringsområdet har utredningen om socialförsäkringsregisterlag 
(S 1990:05) lämnat förslag till lagreglering i sitt slutbetänkande Social
försäkringsregister (SOU 1993: 11)~ Betänkandet har remissbehandlats 
och regeringen avser att återkomma till riksdagen med ett lagförslag. 

Som anfördes i förra årets budgetpropcsition väntas det förbättrade 
ADB-stödet innebära betydande kostnadsminskningar inte bara admini
strativt utan även avseende försäkringsutgifterna och samhällsekono
miskt i vidare bemärkelse. Såvilt avser administrationskostnaderna 
beräknas fr.o.m. budgetåret 1995/96 besparingar motsvarande drygt 400 
årsarbetare inom social försäkringsadministrationen. För budgetåret 
1994/95 har under anslaget beräknats 16,5 miljoner kronor för helårs
effekt såvitt avser kapital- och driftkostnader i anslutning till ADB
investeringen. 

RFV förfogar för närvarande för verkets och försäkringskassornas 
investeringsbehov för ADB-utrustning och övriga anläggningstillgångar 
över en låneram i Riksgäldskontorct som uppgår till 595, l miljoner 
kronor. För budgetåret 1994195 bör RFV:s lfoeram uppgå till 600 
miljoner kronor. 
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Avgiftsinkomster 

Viss del av RFV:s verksamhet finansieras via ersättningar som lämnas 
från Allmänna pensionsfonden och de affärsdrivande verken. Dessa 
inkomster kan beräknas till 34 420 000 resp. 5 050 000 kronor. Ytter
ligare avgiftsinkomster för RFV:s verksamhet finner regeringen för 
närvarande inte skäl att föreslå. Det är dock av vikt att kostnaderna för 
RFV:s handläggning av den frivilliga pensionsförsäkringen och fondför
valtningen särredovisas i årsredovisningen. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår ci.tt riksdagen 
till Riksförsäkringsverket för budgetåret 1994/95 a.'lvisar e•t ram
anslag på 603 174 000 kronor. 

F 2. Allmänna försäkringskassor 

1992/93 Utgift 1 671 103 551 
1993/94 Anslag 4 105 412 000 
1994/95 Förslag 4 177 642 000 

I) Ökningen mellan budgetåren 1992/93 och 1993/94 beror i huvudsak på föränd
rade redovisningsprinciper för socialförsäkringsadministrationens kostnader och 
innebar ingen ökad kostnad för statsbudgeten totalt. 

De allmänna försäkringskassorna har till uppgift att handlägga enskilda 
ärenden inom socialförsäkrings- och bidragssystemen på regional och 
lokal nivå. Bestämmelserna om allmänna försi!kringsl:assor fir.ns i lagen 
(1992:381) om allmän försäkring. 

Varje försäkringskassa leds av en styrelse. Ordförande och vice ord
förande utses av regeringen. Övriga ledamöter utses av landstinget eller 
i vissa fall av kommunen. Det finns också 167 socialförsäkrings
nämnder som har att fatta beslut i vissa socialförsäkringsärenden. 

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. 
Försäkringskassornas verksamhet finansieras med socialavgifter och 

statsbidrag samt vissa ersättningar från Allmänna pensionsfonden och 
arbetsskadeförsäkringen. 

Riksförsäkringsverket 

RFV har lämnat en årsredovisning avseende budgetåret 1992/93 som 
omfattar hela socialförsäkringsverksamheten. En redogörelse för denna 
i dess helhet har lämnats under anslaget F 1 . Riksförsäkringsverket. 
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Det finns 25 allmänna försäkringskassor i landet. Vidare finns det 370 
lokalkontor och 20 mindre serviceenheter. Vid försäkringskassorna 
arbetar ca 15 500 personer - ca 2 900 på centralkontoren och ca 12 600 
på lokalkontoren. Av de anställda är 82 % kvinnor. Under föregående 
budgetår blev 506 personer uppsagda varav 215 med pensionsersättning. 
Av årsredovisningen framgår vidare arr insatser för kompetensutveck

ling genomförts motsvarande en total kostnad av 273,5 mitoner kronor. 
RFV har sedan budgetåret 1984/85 anvisats särskilda medel som skall 
användas till projektverksamhet hos försäkringskassorna. De särskilda 
medlen skall användas för projekt som inte ryms inom försäkrings
kassornas ordinarie verksamhet. Projekten syftar till en effektivare verk
samhet av försäkrings- och bidragshandläggningen och en förbättrad 
service gentemot allmänheten. Under de senaste budgetåren har 10 
miljoner kronor per budgetår anslagits. Under budgetåret 1992/93 be
viljades medel främst inom områdena rehabilitering, resultatanalys och 
administration. 

RFV har som ett led i arbetet med att förbättra resultatstyrningen av 
organisationen tagit fram ett antal jämförelsekostnader som mäter kost
naden för administrationen inom olika verksamheter. I dessa ingår samt
liga kostnader för försäkringskassornas verksamhet. Som framgår av 
tabellen varierar kostnaderna mellan de olika verksamhetsgrenarna. 

Administrationskostnad för vissa ärendegrupper budgetåret 1992/93 

Ärendegrupp 

Barnbidrag, per barn 

Föräldrapenning. per anmälning 

Sjukpenning. per sjukanmälning 

Arbetsskadeersänning. per beslut 

Ålderspension, per ålderspensionär 

Utbildningsbidrag, per beslut 

KAS. per anmälning 

Genomsnitt
lig kostnad 

(kr) 

25 

645 

533 

4 669 

80 

809 

RFV har i en enkel anslagsframställning lämnat förslag som innebär 
ett ökat resursbehov för försäkringskassorna med 8, 1 miljoner kronor 
jämfört med innevarande budgetår. Detta motiveras bl.a av ökade kost
nader för investeringslån (behandlas under anslaget F I. Riksförsäk
ringsverket) och av ökade pensionskostnader. Fler personer än tidigare 
beräknas pensioneras i förtid, vilket ökar kassornas utbetalningar av 
tjänstepens ioner. 

Försäkringskassornas verksamhet påverkas av det rådande arbetsmark
nadsläget. Antalet utbetalningar avseende arbetsmarknadspolitiska åt-
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gärder har ökat kraftigt. Överflyttning av resurser till rehabiliterings
arbetet har inte alltid gjorts i den omfattning som varit planerad bl.a. 
beroende på att många försäkringskassor har ansett sig behöva dispo
nera resurser för minskning av arbetsskadebalanserna ot:h hantering av 
utbetalning av utbildningsbidragen. Under innevarande budgetår skall 
kassorna erhålla ersättning för det ökade antalet deltagare i arbetsmark
nadsutbildning, införandet av ungdomspraktik m.m. enligt principer 
som överenskommits mellan Arbetsmarknadsverket och RFV. 

Försäkringskassornas verksamhet finansieras som tidigare nämnts med 
socialavgifter, statsbidrag samt vissa ersättningar från Allmänna pen
sionsfonden och arbetsskadeförsäkringen. RFV föreslår i anslagsfram
ställningen förändrade finansieringsprinciper för försäkringskassorna. 
RFV anser att försäkringsadministrationen bör finansieras på samma sätt 
som försäkringsförmånerna. RFV anser att för de försäkringar som 
finansieras med en socialavgift skall även administrationen finansieras 
med avgifter i likhet med vad som gäller för ATP. Vad gäller de för
måner som främst finanseras via anslag på stat:::bud~eten bör administra
tionen helt finansieras med statsbidrag. Sam:idigt bör Allmänna sjukför
säkringsfonden aktiveras så att den löpande avräkningen av försäkrings
utgiftema och avgiftsinkomstema mot fonden kan återinföras. RFV:s 
förslag skulle medföra att sjuk- och föräldraförsäkringarna, arbetsskade
försäkringen och delpensionsförsäkringen skulle täcka kostnaderna för 
sin egen administration. Från arbetsskadeavgiften förs för närvarande 
en tjugondel av avgiftsinkomstema över till försäkringens administra
tion. 

RFV föreslår vidare i anslagsframställan att ersättningarna från för
svaret för administration av dagpenning och familjebidrag till värnplik
tiga anvisas under anslaget. 

Regeringens överväganden 

Övergripande mål 

De övergripande mål som gäller för treårsperioden 
1991/92-1993/94 skall ligga fast och skall enligt regeringsbeslut 
den 18 juni 1992 även omfatta budgetåret 1994/95. 

Resurser: 

Ramanslag 1994/95 
Beräknade avgiftsinkomster 

Planeringsram: 

1994/95 

4 177,6 mkr 
595,1 mkr 

4 772,7 mkr 
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Resultatbedömning 

Angående hittills uppnådda resultat beträffande de i reglcringsbrevet 
angivna resultatmålen hänvisas till vad som anförts under anslaget F l. 
Riksförsäkringsverket. Årsredovisningen för socialförsäkringsadmini
strationen visar, enligt regeringens uppfattning. att verksamheten be
drivs med en sådan inriktning att de uppsatta målen bör kunna nås. 

Slutsatser 

De övergripande mål som gäller för treårsperioden l 99 l/92-1993/94 
skall enligt regeringens uppfattning ligga fast och med hänvisning till 
regerings bes lut den 18 juni 1992 även omfatta budgetåret 1994/95. 
Regeringen har tidigare i år beslutat om direktiv till fördjupac anslags
framställning för budgetåren 1995/96-1997 /98 avseende Riksförsäk
ringsverket och de allmänna försäkringskassorna. 

De framtagna jämförelsekostnaderna för administrationen visar hur 
resurser fördelas på olika verksamhetsområden. Av RFV:s redovisning 
framgår att skillnaderna är stora mellan olika verksamheter och olika 
kassor. Därför är det viktigt att arbetet med att utveckla jämförelsetal 
fortsätter och att skillnaderna mellan kassorna på sikt minskar. Det är 
också viktigt att avsedda resursinsatser för rehabilitering genomförs 
över hela landet. 

Projektverksamheten som bedrivs vid kassorna är angelägen. Projek
ten vittnar om bättre arbetssätt, ökat engagemang och delaktighet bland 
de anställda. Det är viktigt att resultaten från dessa projekt sprids. 
Regeringen avser att i samband med behandlingen av den fördjupade 
anslagsframställningen pröva projektverksamhetens framtida utveckling. 

Beträffande principer för finansiering av försäkringskassorna anser 
regeringen att arbetet med att förbättra och förtydliga dessa bör fort
sätta. 

Arbetsskadeförsäkringen bör belastas med de faktiska administrations
kostnaderna och regeln om överföring av en tjugondel av avgiftsinkoms
terna slopas. Regeringen föreslår därför att detta anges i lagen 
( 1981 :691) om socialavgifter 4 kap. 6 § samt att motsvarande ändring 
görs i 7 kap. 2 § lagen ( 1976:380) om arbetsskadeförsäkring. 

I enlighet med riksdagens beslut om socialförsäkringsadministrationcns 
verksamhet för budgetåret 1993/94 (prop.1992/93: 100 bil. 6, bet. 
l992/93:StlJl4, rskr. 1992/93:286) redovisas i samband med övergång 
till ramanslag 100 % av medlen till försäkringkassornas förvaltnings
kostnader under anslaget med undantag för vi~sa ersättningar. Den 
förändrade redovisningsprincipen innebär ingen ökad kostnad för stats
budgeten totalt. I anslutning till ändrad rdovis'.ling såvitt avser medel 
för försäkringskassornas förvaltningskostnader bör tindring göras av 
bestämmelserna om statsbidrag i 19 k2p. 2 § lagen (I 962:381) om 
allmän försäkring. 
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Förslag till ändringar av ovanstående lagar har upprättats inom Social
departementet och bör fogas till protokollet i detta ärende som bilaga 
6.4, 6.5 och 6.6. 

Ans lagsberäkning 

Regeringen har i sin beräkning av resurser till försäkringskassorna för 
budgetåret 1994/95 utgått från en mindre justering av den planeringsram 
som angavs i 1993 års budgetproposition. 

Med hänsyn till konsekvenser av olika beslutade regelförändringar och 
beslut om tillkommande uppgifter samt ett effektivitets- och produktivi
tetskrav på 1 % , föreslår regeringen att sammanlagt 72 230 000 kronor 
tillförs ramanslaget. Med beaktande av att detta baseras på en justerad 
summa för pris- och löneförändringar, minskas resurstilldelningen realt 
sett till försäkringskassorna. 

Regeringen beräknar vidare 10 miljoner kronor för särskild projekt
verksamhet även nästa budgetår. 

Som tidigare nämnts utgår anslaget Avvecklingskostnader ur statsbud
geten. Medel för täckande av kostnader för uppsagd personal beräknas 
i stället under detta anslag. 

Administrationen av utbildningsbidragen m. m. vid arbetsmark
nadsutbildning ses för närvarande över. Det är regeringens avsikt att 
presentera eventuella förslag till förändringar i kompletteringsproposi
tionen våren 1994. 

Regeringen avser inte att föreslå förändring av rutinerna beträffande 
ersättning från försvaret. 

Förslag till riksdagsbcslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
I. antar förslaget till lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän 

försäkring, 19 kap. 2 §, 
2. antar förslaget till lag om ändring i lagen (1981 :691) om socialav

gifter, 4 kap. 6 §, 
3. antar förslaget till lag om ändring i lagen (1976:380) om arbets

skadeförsäkring 7 kap. 2 §, 
4. till Allmänna försäkringskassor för budgetåret 1994/95 anvisar ett 

ramanslag på 4 177 642 000 kronor. 

F 3. Socialstyrelsen 

1992/93 
1993/94 
1994/95 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

213 931 925 
317 817 000 
347 353 000 

Socialstyrelsen är central expert- och tillsynsmyndighet inom social
tjänst, hälso- och sjukvård, tandvård, hälsoskydd, smittskydd, stöd och 
service till vissa funktionshindrade samt frågor som rör alkohol, tobak 
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och andra missbruksmedel, såvitt det inte är en uppgift för någon annan 
statlig myndighet att handlägga sådana ärenden. Inom dessa områden 
skall Socialstyrelsen bedriva tillsyn, följa upp och utvärdera verksam
heter samt utveckla och förmedla kunskap. Detta ska!! ske gentemot de 
övergripande mål som fastställs av regering och r!ksdag saot gentemot 
de verksamhetsmål som fastställs av regeringen och Socialstyrelsen. De 
övergripande målen är att verka för en god hälsa och social välfärd 
samt vård och omsorg av hög kvalitet på lika villkor för hela befolk
ningen. De verksamhetsmål som formuleras av regeringen anges i 
regleringsbrev för verksamheten. Socialstyrelsens närmare arbetsuppgif
ter och organisation regleras i förordningen ( 1988: 1236) med instruk
tion för Socialstyrelsen. 

Socialstyrelsen 

Socialstyrelsen har i sin enkla anslagsframställning för budgetåret 
1994/95 redovisat resultat från verksamheten under budgetåret 1992/93 
med betoning på påbörjade och genomförda förändringar. 

Socialstyrelsen har under nämnda budgetår ytterligare koncentrerat 
insatserna mot huvuduppgifterna t!llsyn, uppföljning, utvärdering samt 
kunskapsförmedling inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten. 
Detta har skett bland WlTiat genom att verksamheten delats in i s.k. 
huvudprogramområden vilka inriktas mot de olika huvuduppgifterna. 

Inom den medicinska tillsynen har ärendetillströmningen fortsatt att 
öka. Antalet ärenden uppgår för närvarande till ca 4 000 per år, vilket 
är en ökning med drygt 30 procent sedan 1988. En särskilt kraftig 
ökning kan märkas av antalet s.k. Lex-Maria ärenden. Under de sista 
åren på 1980-talet inrapporterades 3-400 sådana ärenden årligen. År 
1992 hade dessa ärenden ökat till ca 1 100. För att möta detta ökade 
tillsynsbehov har Socialstyrelsen, efter beslut i riksdagen, etablerat 
ytterligare en regional tillsynsenhet - den sjätte i ordningen (prop. 
1992/93:100, bil. 6, bet. 1992/93:SoU15, rskr. 1992/93:273). Enheten 
- som har· förlagts till Göteborg - började sin verksamhet i oktober 
1993. -

Socialstyrelsen har också ökat insatserna ino:n den tematiskt inriktade 
tillsynen där ett flertal sektorer och delsektorer in0m hälso- och sjukvår
den granskats. 

Socialstyrelsen har utvecklat verksamheten inom den sociala tillsynen. 
Bland annat har olika typer av samverkansprojekt med länsstyrelserna 
genomförts. 

Socialstyrelsen har ökat intensiteten i tillsyns- och uppföljningsinsat
serna inom den länsvisa s.k. aktiva uppföljningen samtidigt som meto
diken har förbättrats. Under budgetåret 1992/93 har aktiv uppföljning 
genomförts i fyra olika län - Värmlands, Kopparbergs, Västmanlands 
och Örebro län. 
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Under budgetåret 1992/93 har en fortsatt utbyggnad skett av Centrum 
för epidemiologi och social analys (EPC). Verksamheten vid Centrum 
för utvärdering av metoder i socialt arbete (CUS) beräknas vara fullt 
utbyggd senast vid utgången av innevarande budgetår. 

Kommitten för genomförande av ändrad ansvarsfördelning för den 
statliga statistiken (dir. Fi 1993 :05) har i en delrapport som redovisats 
den 28 oktober 1993 föreslagit att Socialstyrelsen från SCB skall överta 
beställaransvaret för den statliga statistiken på såväl hälso- och sjuk
vårds- som socialtjänstområdet. Socialstyrelsen hemställer i anslags
framställningen om att det medelsbehov som därmed uppstår skall till
godoses. 

Socialstyrelsen tar vidare i anslagsframställningen upp frågan om en 
eventuell avgiftsbeläggning av de s.k. SK-kurser som ges inom ramen 
för verksamheten med specialistutbildning av läkare. Bakgrunden är de 
kostnadsökningar i verksamheten som Socialstyrelsen förutspår i F AF
rapporten inför innevarande resultatperiod. Under sommaren 1993 har 
Socialstyrelsen - på regeringens uppdrag - analyserat dessa kostnader 
ytterligare. I den redovisning som med anledning härav lämnats till 
regeringen i september 1993 föreslår Socialstyrelsen att regeringen ger 
styrelsen bemyndigande att ta ut en kursavgift om kostnaderna för 
verksamheten överstiger nuvarande ekonomiska ram. 

Socialstyrelsen hemställer om att medel tillförs Socialstyrelsen med 
5 000 000 kr för verksamheten vid Centrum för epidemiologi och social 
analys (EPC) enligt förordning om vissa ersättningar till sjukvårds
huvudman från sjukförsäkringen m.m. enligt lagen (1962:381) om 
allmän försäkring. 

Socialstyrelsen hemställer om att 3 200 000 kronor anvisas för verk
samheten inom Rättsliga rådet samt denna budgeteras under ett separat 
förslagsanslag. 

Socialstyrelsen hemställer om att 4 200 000 kronor får tas i anspråk 
under budgetåret 1994/95 i form av merutgift under ramanslaget Social
styrelsen för kostnader i samband med fördelning och uppföljning av 
vissa statsbidrag inom handikappområdet. 

Socialstyrelsen hemställer slutligen att under ramanslaget Socialstyrel
sen anvisas ett belopp uppgående till 314 817 000 kronor efter avdrag 
för de medel som budgeteras för verksamheten vid Rätts! iga rådet. 
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Regeringens överväganden 

Samman/ attning 

Övergripande mål 

Socialstyrelsens övergripande mål för budgetåret 1994/95 skall 
vara att verka för en god hälsa och en 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 kunskapsförmedling inom 
framför allt områdena hälso- och sjukvård, socialtjäilSt och folk
hälsa. Av regeringen formulerade verksamhetsmål för myndig
heten anges i regleringsbrev för verksamheten. 

Resurser: 

Ramanslag 1994/95 
Bidrag till EPC 

Planeringsram: 

1994/95 
352,4 mkr 

Resultatbedömning 

1995/96 
352,4 mkr 

347,4 mkr 
5,0 mkr 

Socialstyrelsen har inför budgetåret 1994/95 inte föreslagit någon för
ändring av de riktlinjer för verksamhetens inriktning samt de över
gripande mål och huvuduppgifter för verksamheten som riksdagen fattat 
beslut om för resultatperioden 1993/94 - 1995/96 (prop. 1992/93: 100, 
bil. 6, bet. 1992/93:SoU15, rskr. 1992/93:273, prop. 1992/93:159, bet. 
1992/93:SoU19, rskr. 1992/93:321, prop. 1991/92: 102, bet. 
1991/92:FöU12, rskr. 1991/92:337). 

Regeringen bedömer att de resultat som Socialstyrelsen presterat under 
budgetåret 1992/93 och som delvis redovisas i den förenklade anslags
framställningen ligger i linje med av riksdagen fattade beslut om verk
samhetens inriktning och innehåll. Regeringen bedömer att Socialstyrel
sen under nämnda budgetår lyckats väl i sitt arbete med att ytterligare 
koncentrera och renodla styrelsens arbetsuppgifter mot de huvuduppgif
ter för verksamheten som riksdagen fattat beslut om. Regeringen vill 
särskilt peka på de mycket posi~iva resultat som uppvisats från verksam
heten med regionalt baserad tillsyn inom hälso- och sjukvården. Också 
satsningen på länsvisa aktiva uppföljningar av förhållanden inom hälso
och sjukvården och socialtjänsten liksom uppföljningsarbetct i fråga om 
Ädelreformen har slagit väl ut. Socialstyrelsen utökar nu omfattningen 
av denna verksamhet samtidigt som metodiken utvecklas ytterligare. 
Genom utbyggnaden av Centrum för epidemiologi och social analys 
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(EPC) och det nyligen påbörjade arbetet inom Centrum för utvärdering 
av metoder i socialt arbete (CUS) tillförs myndigheten central kompe
tens och kunnande inom viktiga områden som kan förmedlas till huvud
män och andra aktörer inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten. 
Positiva erfarenheter finns också att redovisa från Socialstyrelsens icke
operativt inriktade verksamhet där bl.a. adm:nistrativa rutiner förbättrats 
och kostnaderna därmed kunnat nedbringas. 

Mot denna bakgrund bedömer regeringen att de bästa förutsättningarna 
för en utveckling av Socialstyrelsens verksamhet under budgetåret 
1994/95 skapas genom att nuvarande riktlinjer för verksamhetens in
riktning och innehåll bibehålls. 

Regeringen vill dock påpeka att det inom ramen för denna verksam
hetsinriktning kan behöva göras prioriteringar mellan olika typer av 
insatser. Vi har i regleringsbrev för budgetåret 1993/94 angett ett antal 
områden och delområden inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten 
där vi bedömer att det finns behov av utökade insatser under innevaran
de resultatperiod. 

Regeringen gör också bedömningen att Socialstyrelsen bör fortsätta det 
påbörjade arbetet med att utarbeta metoder för att bättre kunna belysa 
myndighetens resursförbrukning och - där så är relevant - myndig
hetens produktivitet. Att sådan redovisning finns tillgänglig är av central 
betydelse då regering och riksdag skall bedöma be:1ovet av resurser i 
samband med beslut om arbetsuppgifter för Socialstyrelsen. En utförlig 
resursredovisning ger också regering och riksdag möjlighet att bedöma 
verksamhetsmässiga konsekvenser av genomförda prioriteringar inom 
myndigheten. 

Socialstyrelsen genomför för närvarande ett utvecklingsarbete i syfte 
att åstadkomma mått och mätmetoder som bättre belyser effekterna av 
den bedrivna verksamheten - ett arbete som hittills uppvisat goda resul
tat. Effektmåtten bör utformas med utgångspunkt från de övergripande 
mål, de verksamhetsmål och huvuduppgifter som gäller för verksam
heten och som fastställs såväl av regering och riksdag som av Social
styrelsen. Målsättningen med arbetet bör vara att samtliga Socialstyrel
sens verksamhetsområden och delverksa!T'.heter inom dessa omfattas av 
en målbeskrivning. Regeringen bedömer att Socialstyrelsens uppdelning 
av verksamheten i s.k. huvudprogr:imområden bör ge förutsättningar för 
ett positivt resultat av detta arbete. 

Slutsatser 

Som tidigare nämnts anser regeringen att de riktlinjer för verksamheten 
som lades fast i 1993 års budgetproposition bör gälla även för budget
året 1994/95. Inom ramen för dessa föreslår vi att följande förändringar 
av verksamheten skall genomföras under budgetåret 1994/95. 

I regeringens proposition Arvoden till privatpraktiserande läkare och 
sjukgymnaster samt vissa ersättningar till sjukvårdshuvudmännen m.m. 
föreslår vi principer för uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring av 
den vård som bedrivs av läkare och sjukgymnaster med anslutning till 
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sjukvårdshuvudmännens ersättningssystem so!TI kommer att innebära en 
utökning av Socialstyrelsens arretsuppgifttr (pwp. l 9'.)3/94:75). För
slaget innebär att privatläkare som erhåll:o:r ersättnir.g från landsti'1get 
skall lämna en årlig \'erksamhetsredovisn'.ng dels till 5in sjukvårds
huvudman, dels till Socialstyrelsen. På grundval av denna redovisning 
skall sjukvårdshuvudmannen göra en ekonomisk uppföljning av verk
samheten medan Socialstyrelsen avses få huvudansvaret för uppfölj
ningen av verksamhetens medicinska kvalitet. De bedömningar som 
Socialstyrelsen och de olika sjukvårdshuvudmännen gör skall därefter 
vägas samman. En uppföljning föreslås också ske på nationell nivå på 
basis av enhetliga avidentifierade uppgifter. För att få fram metoder för 
detta föreslås att ett utvecklingsarbete inleds med företrädare för Social
styrelsen, Spri, sjukvårdshuvudmännen och berörda yrkesgrupper. 

På regeringens förslag kommer - med början den I januari 1994 - ett 
husläkarsystem enligt vissa nationella grundprinciper att successivt börja 
införas (prop. 1992/93:160, bet. 1992/93:SoU22, rskr. 1992/93:355). 
Att följa upp och bedöma effekterna av hus~äl:arrcfcrmen kommer att 
utgöra centrala inslag i Socialstyrelsens framtida arbete med tillsyn ·och 
kvalitetssäkring. Detta gäller såväl reformens inverkan på primärvården 
som på hälso- och sjukvården i stort, inklusive dess ekonomiska konsek
venser och effekterna för den enskilde. Socialstyrelsen disponerar också 
och betalar ut de särskilda stimulansbidrag som införts under en be
gränsad tid för att underlätta reformens genomförande. Socialstyrelsen 
ansvarar vidare för genomförandet av ett antal s.k. specialistkompetens
kurser till läkare som behöver kompletterande utbildning för att erhålla 
husläkarkompetens. 

För tillkommande tillsyns-, uppföljnings- och utvärderingsinsatser i 
samband med reformverksamheten inom den öppna vården har rege
ringen beräknat 3 miljoner kronor under ramanslaget. 

Som vi tidigare redogjort för under littera D. Omsorg om äldre och 
handikappade, anslaget D 2. Vissa statsbidrag inom handikappområdet 
utges bl.a. stimulansbidrag till h3bilitering och rehabilitering. Socialsty
relsen har i uppdrag att fördela och följa upp stimu!ansbidraget inom 
habiliterings- och rchabiliteringsområdet. Regeringen bedömer att 
Socialstyrelsen bör få disponera en viss del av detta bidrag för sådana 
insatser. 

I FAF-rapporten för innevarande resultatperiod anmälde Socialstyrel
sen att kostnaderna för SK-kurser inom ramen för verksamheten med 
specialistutbildning av läkare skulle komma att kraftigt öka fr.o.m. 
innevarande budgetår. Skälet angavs bland annat vara att kursgivarna i 
den nya uppdragsorganisationen inom universitet och högskolor, av 
vilka Socialstyrelsen upphandlar SK-kurserna, aviserat kraftiga höj
ningar av de administrativa tilläggen i kurspaketen. Mot denna bak
grund har regeringen gett Socialstyrelsen i uppdrag att redovisa en 
närmare analys av kostnaderna för SK-kurserna under innevarande 
resultatperiod samt ge förslag till finansiering av dessa. Socialstyrelsen 
har avrapporterat uppdraget i september I 993. Den analys sam styrelsen 
redovisar ger vid handen att kostnadsökningarna sannolikt kommer att 
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bli väsentligt lägre än vad styrelsen förutspådde i FAF-rapportcn. 
Socialstyrelsen gör bedömningen alt en kursvolym som svarar mot 
behoven bör kunna upprätthållas under innevarande budgetår utan att 
ytterligare finansiering behöver tillskjutas. För budgetåren 1994/95 och 
1995/96 bedömer dock styrelsen finansieringen som mera osäker. 
Socialstyrelsen hemställer därför om alt verket av regeringen ges be
myndigande att införa en kursavgift om kostnaderna överstiger den 
ekonomiska ramen för verksamheten. 

Regeringen är medveten om att kostnaderna för den verksamhet det 
här är frågan om inte alldeles enkelt kan beräknas, vilket hänger sam
man med att effekterna av de ändrade finausieringsprinciperna för upp
dragsutbildning på universitet och högsb10r i d::g i1:te ka'l bedömas 
fullt ut. Regeringen anser dock att cet är ft;· t!Jigt ::tt _11; ta ~tJ.llning till 
finansieringen av eventuella framtida kost11adsök11ingar på dea:i område. 
Om kostnaderna för verksamheten stiger utijver befintlig ekonomisk r<:m 
kommer regeringen att uppdra åt Socialstyrelsen att inkomma med 
förslag till åtgärder i denna fråga. 

1 enlighet med riksdagens principbeslut om ansvaret för den statliga 
statistiken (prop. 1992/93:101, bet. 1992/93FiU:7, rskr. 1992/93:122) 
har 15 333 000 kronor beräknats under ramanslaget för statistik om 
socialtjänst, hälsa, sjukvård och dödsorsaker. Medlen har överförts från 
sjunde huvudtitelns anslag D 8. Statistiska centralbyrån: Statistik, regis
ter och prognoser. Regeringens överväganden avseende ansvarsfördel
ningen mellan Statistiska centralbyrån och andra myndigheter återfinns 
i bilaga 8, anslaget D 8. Statistiska centralbyrån: Statistik, register och 
prognoser. 

För Socialstyrelsen innebär för~laget att man till!'örs medel 0ch får ett 
odelat beställaransvar för såväl socialtjär:ststatistiten som hälso- och 
sjukvårdsstatistiken. 

Till beställaransvaret bör även höra ett långtgående samordningsamvar 
i linje med vad som skisserades i det förslag till informationsstruktur för 
socialtjänsten som - på regeringens uppdrag - utarbetades av Socialsty
relsen i samråd med bl.a. SCB, Statskontoret, Svenska kommunförbun
det och Landstingsförbundet och som avrapporterades i februari 1993. 

I Socialstyrelsens ramanslag har för innevarande budgetår 3 miljoner 
kronor budgeterats för den verksamhet som bedrivs inom Rättsliga 
rådet. Under budgetåret 1994/95 beräknar Socialstyrelsen att kostnader
na för denna verksamhet kommer alt uppgå till 3,2 miljoner kronor. 
Rättsliga rådets verksamhet är i allt väsentligt författningsstyrd, varför 
Socialstyrelsen endast i begränsad utsträckning kan påverka kostnader
na. En ökning av kostnaderna medför därfer att S:)Cialstyrclsen måsti~ 
genomföra omprioriteringar inom ram:111sl:t~~·~t för ut fi:i.1nsiera kost
nadsökningen. 1 syfte att komma tillrätta med detta problem h;;.r rege
ringen övervägt möj I igJ-,etcrna att lyfta Rättsliga rc°'.dct ur ra!Ililnslaget 
och budgetera detta under eget anslag. Vi har do1:k bedömt att v::-rksam
heten inte är av tillräckligt stor omfattning för att en sådan åtgärd ~kall 
vara motiverad. Vi föreslår därför alt Rättsliga rådet även för budget
året 1994/95 budgeteras inom ramanslaget. Regeringen har för detta 
ändamål beräknat 3,2 miljoner kronor under ramanslaget. 
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Efter överläggningar mellan representanter för staten och sjukvårds
huvudmännen har en överenskommelse träffats om att 5 miljoner kronor 
skall avsättas som delfinansiering av verksamheten vid Centrum för 
epidemiologi och social analys (EPC) (prop. 1993/94:75). 

Regeringen har beräknat 11 miljoner kronor under anslaget för upp
följning och utvärdering av handikappreformen samt vissa uppföljnings
och informationsinsatser för små och mindre kända handikappgrupper. 
Innevarande budgetår disponerar So-;ialstyrtlsen 5,5 miljoner kronor för 
dessa verksamheter (prop. 1992/93:159, bet. 1992/93SoU:19, rskr. 
1992/93/321). 

Regeringen anser att Socialstyrelsens ansbgskredit bör höjas från 3 % 
till 5 3 av ramanslagets storlek. 

Regeringen beräknar att Socialstyrelsen för budgetåret 1994/95 bör få 
disponera en låneram på 14 miljoner kronor i Riksgäldskontoret för 
investeringar i anläggningstillgångar för förvaltningsändamål. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Socialstyre/sen för budgetåret 1994/95 anvisar ett ramanslag på 
347 353 000 kronor. 

F 4. Folkhälsoinstitutet 

1992/93 
1993/94 
1994/95 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

89 616 730 
136 364 000 
160 039 000 

Folkhälsoinstitutet (FHI) är ett nationellt organ med uppgift att före
bygga sjukdomar och annan ohälsa och främja en god hälsa för alla. · 
Institutets verksamhet syftar till att för alla skapa likvärdiga förutsätt
ningar för god hälsa. Särskild vikt skall fästas vid sådana förhållanden 
som främjar hälsan hos de grupper som är utsatta för de största hälso
riskerna. 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 m.fl. och att på nationell nivå främja 
samarbete mellan olika organ för att påverka förhållanden av betydelse 
för folkhälsan. Institutet skall också verka för att samhällets samlade 
resurser för sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande arbete utnyttjas 
effektivare. 

FHI:s arbetsuppgifter och organisation framgår av förordningen 
(1992:850) med instruktion för Folkhälsoinstitutet. 
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Folkhälsoinstitutet 

FHI startade sin verksamhet den 1 juli 1992. Institutet har för budget
året 1994/95 lämnat en enkel anslagsframställning. Utgångspunkten i 
anslagsframställningen är ett resurstillskott på 20 miljoner kronor för 
budgetåret 1994/95 i överensstämmelse med riksdagens beslut (prop. 
1990/91:175, bet. 1990/9l:SoU23, rskr. 1990/91:326). 

FHI:s verksamhet bedrivs inom följande nio program: 
l. Alkohol och narkotika (vilket också inbegriper frågor beträffande 

dopning och anabola steroider). 
2. Barns och ungdomars hälsa. 
3. Kvinnors hälsa. 
4. Sex och samlevnad, STO och oönskade graviditeter. 
5. HIV/aids. 
6. Skador. 
7. Atlergi. 
8. Mat och motion. 
9. Tobak .. 

Institutet har redovisat att dess verksam.11et påwrkas 2.V olika yttre 
faktorer, varav tre är av särskild vikt: 
- Förändringsarbetet i kommuner och landsting innebär att bl .a. att 

olika typer av köp-sälj modeller inom hälso- och sjukvården prövas. 
- Närmandet till den Europeiska gemenskapen påverkar utvecklingen 

inom folkhälsoområdet. 
- Vissa utredningar, bl.a. utredningen om hälso- och sjukvårdens 

finansiering (HSU 2000), prioriteringsutredningen samt de förslag 
som den alkoholpolitiska kommissionen kommer att lämna till rege
ringen, kan också medföra förändringar i förutsättningarna för Folk
hälsoinstitutets verksamhet. 

Institutet avser att noga följa utvecklingen för att kunna driva på de 
förebyggande insatserna för en bättre folkhälsa. 

FHI framhåller att det internationella samarbetet framför allt sker med 
Världshälsoorganisationen (WHO) men att institutet också kan komma 
att föreslå olika bilaterala insatser i Centra~- och Östeuropa i syfte att 
förebygga ohälsa också i Sverige. Institutet planerar en nordisk kon
ferens vad gäller folkhälsan i de nordiska länderna. 

Vidare har institutet framhållit att man avser att genomföra ett antal 
olika satsningar under budgetåret 1994/95. De viktigaste är: 
- Särskild satsning på Kvinnors hälsa med 10 miljoner kronor. 
- En sexualvaneundersökning. 
- Utarbetande av särskilda rapporter angående psykisk ohälsa. 
- Insatser mot arbetslöshetens effekter på folkhälsan. 
- Särskilda insatser för information m.m. kring allergi bl.a. inför 

Allergiåret 1995. 
FHI redovisar vidare att institutet under det kommande verksamhets

året 1994/95 avser att vidareutveckla det tvärsektoriella arbetet, där 
etableringen av programmen för Kvinnors samt Barns och Ungdomars 
hälsa kommer att bidra till särskilda målgrJppsinriktade t\·ärsektoriel\a 
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satsningar, samt att institutet avser att upprätta avtal med de organisa
tioner som erhåller stöd i någon form, vilket leder till att generella 
organisationsstöd upphör. 

Genom särskilda samarbetsavtal har samarbetscentra etablerats vid 
Skaraborgsinstitutet och Folkhälsa i Sundsvall. Vid dessa centra bedrivs 
lokalt folkhälsoarbete i bred samverkan med olika lokala aktörer men 
med viktiga uppgifter i det nationella folkhälsoarbetet. Under innevaran
de och kommande verksamhetsår kommer denna arbetsmodell att 
vidareutvecklas. Inom Alkohol och Narkotikaprogrammet bedrivs ett 
nära samarbete med CAN, som utvecklats till ett samarbetscentrum 
särskilt när det gäller att följa utvecklingen av drogkonsumtionen och att 
vara ett informations- och dokumentationscentrum. Vidare håller sam
arbetsavtal på att utvecklas inom fler programområden för att skapa 
förutsättningar för ett målinriktat och effektivt folkhälsoarbete. 

Den vetenskapliga anknytningen av FHI vidareutvecklas. De sam
arbetsavtal som upprättats med universiteten i Lund respektive Umeå 
fortlöper och planeras ge viktig ny kunskap av betydelse för det prak
tiska folkhälsoarbetet. Formerna för projektstöd kommer att vidareut
vecklas inte minst på basis av erfarenheterna av 1993/94 års bedöm
ningar. För närvarande ges projektstöd bl.a. till folkhälsovetenskapligt 
forsknings- och utvecklingsarbete. 
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Regeringens överväganden 

Sammanfattning 

Övergripande mål: 

Det övergripande målet för FHI skall för budgetåret 1994/95 vara 
att främja likvärdiga förutsättningar för en god hälsa för hela be
folkningen genom att på nationell nivå och med vetenskaplig 
förankring bedriva hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande 
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 hälsoriskerna. 

Resurser: 

Ramanslag 1994/95 

Övrigt: 

160,0 mkr 

Regeringen föreslår att FHI, i enlighet med av riksdagen fastlag
da riktlinjer (prop. 1990/91:175, bet. 1990/9l:SoU23, rskr. 
1990/91 :326), medges ökad medelstilldelning om 20 miljoner kr. 

Regeringen anser att det är mycket viktigt att FHI fortsätter att 
utveckla programmet Barns och Ungdomars hälsa. 

Regeringen anser att det i princip är bra med avtal med de orga
nisationer som stöds av FHI, men att det också kan vara nödvän-
digt med ett visst obundet stöd. 

Resultatbedömning och slutsatser 

FHI har under sitt första verksamhetsår fortlöpande byggt upp sina olika 
program och verksamhetsområden. Programmen har hunnit olika långt 
i sin utveckling och etablering. Programmen bidrar i stor utsträckning 
till att det tvärsektoriella arbetet inom institutet utvecklas. Bl.a. ingår 
frågor kring barns och ungdomars hälsa i alla program. 

Etableringen av programmen Kvinnors hälsa samt Barns och Ung
domars hälsa är strategiska för folkhälsoarbetet. Regeringen anser att 
det för folkhälsoarbetet är mycket viktigt att FHI fortsätter att utveckla 
dessa program. Vad avser programmet kring Barns och Ungdomars 
hälsa bör särskilt den psykiska ohälsan uppmärksammas. I ett före
byggande hälsoperspektiv är det vidare av strategisk betydelse att stärka 
föräldraskapet och barnens sociala nätverk i övrigt, främst för barn med 
föräldrar i utsatta situationer. 

Mot bakgrund av den nya tob~slagen är det särskilt angeläget att FHI 
aktivt verkar för att bekämpa tobaksbruket. 

Det är vidare av stor betydelse att institutet uppmärksammar de ökan
de allergierna särskilt bland barn och ungdomar. 
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FHI:s anslagsframställning 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 ökat statligt stöd om 20 miljoner kronor 
under vardera budgetåren 1993/94 och 1994/95. Regeringen föreslår att 
institutet medges en sådan ökad medelstiilde!ning om 20 miljoner 
kronor. 

Regeringen anser att det övergripande målet för FHI för budgetåret 
1994/95 skall vara att främja likvärdiga förutsättningar för en god hälsa 
för hela befolkningen genom att på nationell nivå och med vetenskaplig 
förankring bedriva hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande 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 hälsoriskerna. Till detta kan den särskilda sats
ningen på Kvinnors hälsa som institutet avser att genomföra komma att 
bidra starkt positivt. 

Regeringen anser vidare att det i princip är bra med avtal med de 
organisationer som stöds av FHI, i enlighet med vad institutet föreslår i 
sin anslagsframstä!Jan för budgetåret 1994/95. Det kan dock vara nöd
vändigt att ett visst obundet stöd behålls för att bibehålla organisationer
nas folkrörelsekaraktär och oberoer.de. I det fall organisationen endast 
skulle få projektmedel enligt avtal kunde lätt ett entreprenadförhållande 
uppstå. Det är viktigt att FHI genomför systematiska uppföljningar och 
genomgångar av organisationsstödet. För att underlätta uppföljningarna 
skall de utgående organisationsstöden vara förknippade med krav på 
redovisning med uppföljning och utvärdering. 

Regeringen finner det också angeläget att FHI fortsätter arbetet med 
att utveckla målbeskrivningar för sin verksamhet. 

FHI bör för budgetåret 1994/95 få disponera en låneram på 4 miljoner 
kronor i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar för 
förvaltningsändamål. 

Förslag till riksdagsheslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Folkhälsoinstitlllet för budgetåret 1994/95 mwisar ett ramanslag 
på 160 039 000 kronor. 

F 5. Smittskyddsinstitutet 

1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

80 561 000 
82 764 000 

Smittskyddsinstitutet (SMI) har till uppgift att bevaka det epidemio
logiska läget i fråga om smiusamma sjukdomar bland människor och 
aktivt medverka till att skyddet mot sådana sjukdomar upprätthålls och 
förstärks. SM! skall särskilt informera om det epidemiologiska läget 
beträffande smittsamma sjukdomar bland människor, lämna förslag om 
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åtgärder, som kan hindra spridningen av sjukdo:n2fr:J, och aktivt med
verka till att diagnostiken av de epidemiska sjukdo:narna rlir til!förlirlig 
och snabb. SMI skall bedriva forskning, metodutveckling och utbildning 
inom smittskyddsområdet samt som centralt expert01gan stå till för
fogande att mot avgift utföra diagnostik av unik natur. SMI:s arbets
uppgifter och organisation framgår av förordningen ( 1993: 110) med 
instruktion för Smittskyddsinstitutet. 

Smittskyddsinstitutet 

Enligt SMl:s enkla anslagsframställning fanns 138 fasta tjänster vid 
SMI:s start den 1 juli 1993. Vidare finns ett 50-tal projektanställda 
forskare vid SMI, för vilka projektkostnaden täcks av externa anslag. 

SMI får bedriva uppdragsverksamhet inom speciell diagnostik och 
reagenstillverkning och motta forskningsuppdrag i den mån den övriga 
verksamheten medger det. Inko:nsterna från avgifterna för upp
dragsverksarnheten, sor::1 SMI reräknar uppgå till ca 6 miljoner kronor 
för budgetåret 1994195, och externa forsl:ningsmedd får disponeras av 
SMI. 

SMI föreslår att samma ramanslag, som stäl!ts till förfogande för 
budgetåret 1993/94, också beräknas för budgetåret 1994/95. Från med
len till Karolinska institutet (Kl) bör enligt SMI härutöver föras 
5 miljoner kronor till SMI:s ramanslag för löneförmåner m.m. till tre 
professurer, avseende smittskydd med inriktning mot särskilt klinisk 
immunologi, särskilt klinisk parasitologi respektive särskilt kl ini sk 
virologi, vilka tidigare inrättats vid Kl med placering vid Statens bak
teriologiska laboratorium. Dessa professurer skall i fortsättningen vara 
placerade vid SMI. 
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Regeringens överväganden 

Sammanfattning 

Övergripande mål 

Institutets övergripande mål skall vara att bevaka det epidemio
logiska läget i fråga om smittsamma sjukdomar bland människor 
och att främja skyddet mot sådana sjukdomar. 

Resurser: 

Ramanslag 1994/95 82,8 mkr 

Övrigt: 

SMI skall lämna förslag om en uppdelning av verksamheten i 
olika grenar, om vilka resultat SMI bör försöka uppnå och om 
hur resultaten bör följas upp och mätas. 

Resultatbedömning 

Med hänsyn till att SM! börjat sin verksamhet den 1 juli 1993 anser 
regeringen att någon bedömning av resultatet av SMI:s verksamhet inte 
kan göras. 

SMI skall emellertid på grundval av erfarenheterna under budgetåret 
1993/94 senast den 15 mars 199.i komma in till regeringen med förslag 
om dels hur verksamheten kan behöva delas upp i olika grenar, dels 
vilka resultat institutet bör i första hand försöka uppnå, dels hur dessa 
resultat bör följas upp och mätas. SMI:s förslag bör kunna läggas till 
grund för regeringens krav på SM I på prestationer och effekter under 
den följande planeringsperioden. Förslagen bör också innebära förslag 
om SMI:s interna arbete vad gäller uppföljningssystem, redovisning och 
samarbetet med andra myndigheter. 

Slutsatser 

Regeringen utgår vid medelsberäkningen från den medelsram för SMI:s 
verksamhet som anvisats för budgetåret 1993/94. 

Socialutskottet uttalade under våren 1993 i sitt betänkande 
1992/93 :SoU28 Smittskyddsinstitutct m.P-J. bl.a. att ctskottet förutsatte 
att regeringen i nästa budgetarbete skulle ö·,1erväg:i att fö;·a över medel 
till SMI under femte huvudtiteln för de tre professurer i smittskydd, 
som inrättats vid Kl den I juli 1990 och vars innehavare numera är 
placerade vid SMI. Medel för professurerna finns i dag beräknade 
under anslag som disponeras av Kl. 
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Bakgrunden till uttalandet var b\.a. att regeringen i propos1t10nen 
1992/93: 170 Forskning för kunskap och framsteg erinrat om dessa tre 
professurer i smittskydd i samband med ett förslag om att ytterligare tre 
professurer skulle inrättas i smittskydd och kombineras med tjänster vid 
SM!. Regeringen uttalade i det sammanhanget att de bästa förutsätt
ningarna för att finna former för hur samarbetet mellan Kl och SMI 
borde byggas upp fanns lokalt och i en dialog mellan myndigheterna. 

Avsikten var att innehavarna av dessa professurer tillika skulle ha 
ledande befattningar vid SMI och att långsiktiga avtal om professurerna 
skall träffas mellan SMI och KL Medel för de tre nya tjänsterna beräk
nades senare under anslaget till SM I. 

Frågan om en överföring av medel för de tre förutvarande professu
rerna från Kl till SMI har prövats i budgetarbetet. Dessa professurer är 
inrättade som ordinarie tjänster. För kostnaderna för sådana tjänster bör 
Kl ha egna medel till sitt förfogande, varför någon överföring av medel 
enligt regeringens uppfattning inte nu är aktuell. 

Regeringen anser att det övergripande mål som lades fast i 1993 års 
kompletteringsproposition bör gälla även för budgetåret 1994/95. 
SMI bör för budgetåret 1994/95 få disponera en låneram på 

20 miljoner kronor i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggnings
tillgångar för förvaltningsändamål. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till SmittsJ...·-yddsinstitlllel för budgetåret 1994/95 anvisar ett ramanslag 
på 82 764 000 kronor. 

F 6. Läkemedelsverket 

1992/93 
1993/94 
1994/95 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

1 000 
1 000 
1 000 

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 inrättadi:!s den I juli 1990, har ca 185 an
ställda. 

Läkemedelsverkets arbetsuppgifter och organisation framgår av för
ordningen ( 1990:434) med instruktion för Läkemedelsvcrket. 

Samtliga kostnader för läkemedelskontrollen m.m. skall täckas med 
avgifter. 
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Läkemedclsverket 

Läkemedelsverket har i sin årsredovisning i de delar som avser resul
tatredovisningen redovisat verksamhe!en i verksamhetsområdena 
1. Godkännande av läkemedel, 2. Kontrollen efce1 godkännande och in
formation om läkemedel m.m. samt 3. Kontroll av läkemedelsnära 
produkter m.m. 

Det övergripande målet för Program 1. Godkännande av läkemedel är 
att tillse att säkra och effektiva läkemedel av god kvalitet når den en
skilde och hälso- och sjukvården genom att pröva inkomna ansökningar 
om godkännande av läkemedel, varvid högt medicinskt och samhälls
ekonomiskt värde skall ges prioritet. 

Läkemedelsverket pekar på att gällande nya kemiska substanser har 
under budgetåret 309 ärenden kommit in att jämföra med prognostisera
de 240 ärenden. Totalt slutbehandlades 322 ärenden att jämföra med 
målet 265 ärenden. De uppsatta kraven för handläggningstider har i 
stort kunnat hållas och Läkemedelsverket pekar på att medianhandlägg
ningstiden för nya kemiska substanser nu är kortast i Europa. 

Det övergripande målet för Program 2.· Ko:-itrollen efter godkännande 
och information om läkemedel m.m. är att tillse att enc!ast effektiva och 
säkra läkemedel av god kvalitet finns på ma!"knaden. Detta sker genom 
att tillse att uppställda krav och mål efterlevs inom läkemedelsförsörj
ningens samtliga led, att värdera nya rön av betydelse för de godkända 
läkemedlens ändamålsenlighet samt att föra ut och följa upp information 
om rationell läkemedelsanvändning. 

Läkemedelsverket pekar på att det samlade resultatet inom program
met innebär att de väsentliga målen för 1992/93 har uppnåtts. Inom 
vissa delar av programmet har högre produktion åstadkommits än vad 
som angavs i målen. Samtidigt har vissa aktiviteter fått senareläggas. 

Det övergripande målet för Program 3. Kontroll av läkemedelsnära 
produkter m.m. är att främja säkerheten och kvaliteten för de produkt
grupper programmet omfattar och att förhindra att narkotiska läke
medel, sprutor och kanyler för legalt bruk och tekniska alkoholproduk
ter hanteras olagligt el!er missbrnkas. 

Läkemedelsverket visar på att samtliga kontrollområden inom pro
grammet i stort sett h<ir uppfyllt de uppställda prod'Jktionsmålen. När 
det gäller kontrollen av teknisk sprit pekar Läkemedelsverket dock på 
att verket inte till fullo lyckats leva upp till den uppställda målsättning
en, eftersom ett flertal fall av olaglig försäljning av teknisk sprit har 
uppdagats under året. 

Läkemedelsverket har i årsredovisningen redovisat följande överskott 

och reservationer: 
Efter budgetåret 1991 /92 var resultatet 15 miljoner kronor, vilka har 

reserverats för resultatutjämning. Budgetåret 1992/93 har brutto genere
rats 16 miljoner kronor, varav 8 miljoner kronor reserverats för pro
dukter i arbete, dvs balanserade ärenden inkomna under budgetåret 
1992193, men där arbetet utförs under budgetåret 1993/94. Årets resul
tat är enligt dispositionen 8,9 miljoner kronor, rä'.lta 6,7 miljoner 
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kronor, administrativa intäkter 1,5 miljoner kronor och särskild upp
dragsverksamhet 0,2 miljoner kronor. 

Riksrevisionsverket har inte haft några invändningar vid granskning av 
årsbokslutet utan anser att detta är rättvisande. Riksrevisionsverket har 
dock inte granskat den i årsredovisningen ingående resultatredovisning
en men avser att senare granska denna och avge synpunkter till Läke
medelsverket. 

Balansräkning 

Prop. 1993/94: 100 
Bil. 6 

Tillgångar 1993-06-30 1992-06-30 Skulder och 1993-06-30 1992-06-30 
verkskapital 

Omsätt- 56 386 57 943 Kortfri:;tiga 2J 640 
ningstill- skulder 
gångar 

Anlägg- 13 590 11 918 Långfristiga I 811 
ningstill- skulder 
gångar 

Verkskapital 44 525 

Summa 69 976 69 864 Summa 69 976 

Regeringens överväganden 

Samman/ attning 

Övergripande mål 

De övergripande mål och verksamhetsmål som gäller för treårs
perioden 1993/94 - 1995196 bör ligga fast. 

Resurser: 

Verksamheten finansieras helt av avgifter. 

Planeringsram: 

1994/95 
115,8 mkr 

Övrigt: 

1995/96 
116,9 mkr 

Regeringen avser att senare besluta om avgiftsnivån. 

36 590 

I 943 

31 331 

69 864 
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Resultatbedömning 

Läkemedelsverkets årsredovisning och den enkla anslagsframställningen 
visar att verksamheten bedrivs på ett sådant sätt att de uppsatta målen 
kan uppnås. Verkets ekonomiska resultat visar att myndigheten väl har 
klarat att rationalisera sin verksamhet enligt de förutsättningar som gavs 
för budgetåret 1992/93. På grund av bl.a. en större ärendetillströmning 
än förväntat och på det höga ränteläget under hösten 1992 har inkoms
terna varit större än vad som kunnat förutsägas. Läkemedelsverket har 
därför genererat ett överskott som ackumuler;it uppgår till ca 16 miljo
ner kronor. Regeringen gör bedömningen att avgiftsnivån för budgetåret 
1994/95 skall hållas oförändrad eller sänkas. Regeringen avser att be
sluta i frågan under våren 1994. 

Slutsatser 

Sammantaget innebär bedömningen att de riktlinjer som lades fast i 
1992 års budgetproposition bör gälla även för budgetåret 1994/95. 

Läkemedelsverkets verksamhet har varit framgångsrik och bör kunna 
bedrivas i nuvarande omfattning och med de resurser som har beräknats 
för budgetåret 1994/95. 

Läkemedelsverket bör under budgetåret 1994/95 få disponera en låne
ram på 13 miljoner kronor i Riksgäldskontoret för investeringar i an
läggningstillgångar för förvaltningsändamål. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Läkemedelsverket för budgetåret 1994/95 anvisar ett anslag på 
1 000 kr. 

F 7. Rättsmedicinalverket 

1992/93 
1993/94 
1994/95 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

162 788 350 
159 346 000 
162 105 000 

Rättsmedicinalverket (RMV) är central förvaltningsmyndighet för 
rättspsykiatrisk, rättsmedicinsk, rättskemisk och rättsserologisk 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., rättsmcdi
cinska 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. Ytterligare uppgifter för verket är att bedriva 

Prop. 1993/94: 100 
Bil. 6 

189 



internationellt samarbete inom sitt ansvarsområde samt svara för utveck
lingsarbete och stöd åt viss forskning av betydelse för verksamheten. 
RMV skall som expertmyndighet bidra till en hög rättssäkerhet samt till 
samhällets brottsförebyggande arbete. 

RMV:s arbetsuppgifter och organisation framgår av förordningen 
(1991 :944) med instruktion för Rättsmedici:1alverket. 

Rättsmedicinalverket 

RMV har i sin anslagsframställning för budgetåret 1994/95 samt i sin 
verksamhetsredovisning för budgetåret 1992/93 redovisat att de rikt
linjer som RMV fastställt i verksamhetsplanen för budgetåret I 992/93 i 
allt väsentligt har kunnat följas och att de konkreta målen i planen i hög 
grad kunnat infrias. 

De rättspsykiatriska undersökningsenheterna har under budgetåret 
1992/93 genomfört 552 rättspsykiatriska undersökningar. Detta är en 
ökning med 10 % jämfört med föregående budgetår. Av det totala 
antalet rättspsykiatriska undersökningar avsåg 447 undersökningar häk
tade personer och l 05 undersökningar avsåg icke häktade personer. De 
rättspsykiatriska undersökningsenheterna och de av RMV kontrakterade 
undersökningsläkarna har under budgetåret avlämnat 1 033 § 7-intyg. 
Av det totala antalet § 7-intyg var 1 420 enkla och 613 utvidgade intyg. 
Antalet § 7-intyg, som utfärdas inom den rättspsykiatriska organisa
tionen, har under budgetåret 1992/93 ökat med 91 % . Den huvudsakliga 
orsaken till denna ökning är att RMV sedan den l juli 1992 särskilt sva
rar för läkarintyg som avses i 7 § lagen ( 1991 :2041) om särskild 
personutredning i brottmål m.m. Detta innebär bl.a. att samtliga intyg 
som utfärdas i landet administreras av RM V. I den rättspsykiatriska 
undersökningsverksamheten har väntetider och undersökningstider som 
anges i lagen om rättspsykiatrisk vård underskridits. Vidare har andelen 
undersökningar där anstånd begärts hållits under den nivå som anges i 
regleringsbrevet för budgetåret 1992/93 (10 %). 

Under budgetåret 1992/93 utfördes totalt 5 680 rättsmedicinska obduk
tioner vilket är en minskning med 2 % jämfört med föregående budget
år. RMV har under budgetåret prioriterat stödet tili domstolar, polis
och åklagarmyndigheter genom att använda resurser som frigjordes när 
de enkla dödsfallsundersökningarna upphörde. Dessutom har undersök
ningar av levande personer, medverkan i brottsplatsundersökningar samt 
informationsinsatser ökat i omfattning. 

Ärendehandläggningen inom den rättsmedicinska verksamheten har 
effektiviserats och fyra av totalt sex rättsmedicinska avdelningar upp
fyller regeringens resultatkrav på högst fyra veckors handläggningstid 
för okomplicerade ärenden. Ett nordiskt kvalitetssäkringsarbete har 
genomförts och resultatet har redovisats i en särskild rapport. 

Planeringen för att genomföra regeringens beslut att avveckla rätts
medicinska avdelningen i Uppsala är långt framskriden, och genom
förandet beräknas kunna ske den I r.iars 1994. 
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Under budgetåret 1992/93 har RMV:s rättskemiska avdelr..ing handlagt 
4 617 obduktionsärenden. Omfattningen av dessa ärenden har i ~tort sett 
varit oförändrad de senaste fem budgetåreI!. Antalet rattfylleriärer.den 
har minskat under budgetåret liksom undersökningar som syftar till att 
påvisa eventuell läkemedels- och eller narkotikapåverkan i samband med 
bilkörning. Vidare har uppdragsverksamheten till kriminalvården ökat. 

Regeringens resultatkrav som avser den rättskemiska verksamheten 
budgetåret 1992/93 innebär att handläggningstiderna för okomplicerade 
ärenden inom den rättskemiska verksamheten skall reduceras till högst 
en arbetsvecka från provets ankomst. Handläggningstiderna för prov 
från de rättsmedicinska avdelningarna har förkortats så att ca 70 % av 
dessa besvaras inom fem arbetsdagar. Rättskemiska avdelningen har 
under budgetåret varit engagerad i det gemensamma nordiska kvalitets
säkringsarbete som nämnts tidigare. 

Rättsserologiska avdelningen har under budget&ret 1992/93 besvarat 
1 986 bas- och 323 utvidgade ären:len. Basärendena minskade med 
13 % och de utvidgade ärendena ökade med 26 % j~mfört r.Jcd budget
året 1991192. Den genomsnirtl iga tider. från ärerdets registrering till 
dess expediering har från juni 1992 till juni 1993 m'.nskat med 20 % . 
Det finns dock vissa begränsningar i RMV:s möjligheter att påverka 
handläggningstiden. Den tid som det tar för parterna att inkomma med 
blodprov ingår nämligen i den totala handläggningstiden. 

RMV hade i juni 1993 ett ackumulerat ekonomiskt överskott på 
5 680 000 kronor på grund av att produktiviteten i den rättsserologiska 
verksamheten hade ökat. Enligt regeringens beslut den JO juni 1993 
skall det balanserade överskottet användas i den rättsserologiska verk
samheten för åtgärder som bidrar till att sänka avgifterna. RMV be
slutade bl .a. mot denna bakgrund att sänka avgiften för faderskaps
undersökningarna med ca 10 % fr.o.m. den 1 oktober 1993. 

Regeringens resultatkrav som avser den rättsserologiska verksamheten 
budgetåret 1992/93 innebär att handläggningstic!em:1 bJr reduceras till 
högst fem veckor från den tidpunkt då senast infordrat blodprov inkom
mit. RMV har under budgetåret 1992/93 inte närt resultatkravet men 
beräknar nå detta innan innevarande budgetår är slut. 

RMV anger att en verksamhetsplan för budgetåret J 994195 kommer 
att bifogas den fördjupade anslagsframställningen som skall lämnas till 
regeringen senast den 1 april 1994. 

l anslags framställningen för budgetåret 1994/95 föreslår RM V 
- att prövningen av den rättspsykiatriska undersökningsorganisationens 

framtida struktur och dimensionering genomförs i nästa års budget
beredning, 

- att regeringen prövar om RMV:s verksamhet med ratt
fylleriundersökningar bör vara uppdragsfinansierad. 

Vidare hemställer RMV om 
- att verket tilldelas ett ramanslag på 158 500 000 kronor budgetåret 

1994/95, 
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att RMV får disponera en låneram hos Riksgäldskontoret på 
7 000 000 kronor under budgetåret 1994/95 för investeringar i an
läggningstillgångar, 

- att anslagskrediten höjs från 3 3 till 5 3 av ramanslaget. 

Regeringens överväganden 

Sammanfattning 

Övergripande må! 
För budgetåret 1994/95 skall följande övergripa.'lde mål gälla för 
RMV, nämligen act den rättspsykiatriska uPdersökningsverksam
heten skall leverera beslutsunderlag av hög kvalitet till rättsväsen
det. Underlaget skall lämnas inom lagstadgad tid. Vidare skall de 
rättsmedicinska, rättskemiska och rättsserologiska undersök
ningsverksamheterna medverka till att goda förutsättningar för 
rättssäkerhet och effektivitet skapas inom rättsväsendet. RMV 
skall - som ett led i samhällets brottsförebyggande verksamhet -
prioritera arbetet med att informera om de erfarenheter som 
vunnits inom de rättsmedicinska, rättskemiska och rättspsykiat
riska verksamheterna. 

Resurser: 

Ramanslag 1994/95 
Intäkter 1994/95 

Planeringsram: 

1994/95 

Resultatbedömning 

162, I mkr 
37,0 n!kr 

199, lmkr 

RMV har i sin anslagsframställning för budgetåret 1994/95 samt i sin 
verksamhetsredovisning för budgetåret 1992/93 redovisat att de rikt
linjer som RMV fastställt i verksamhetsplanen för budgetåret 1992/93 i 
allt väsentligt har kunnat följas och att de konkreta målen i planen i hög 
grad har kunnat infrias. Regeringen gör sam!l'a bedömning som RMV 
beträffande måluppfyllelsen i verksamhet;:n. Vidare anser vi att de 
strategiska delarna i regleringsbrevet för budgetår!!! 1993/94 också bör 
ange inriktningen av verkets verksamhet under budgetåret 1994/95. 

Inriktningen av RMV:s verksamhet regleras i förordn;.ngen (1991 :944) 
med instruktion för RMV. Målen och verksamhetens inriktning framgår 
också av de propositioner som låg till grund för besluten om myndig
heten och dess verksamhet, nämligen propositionerna 1990/91 :93 om 
rättsmedicinsk verksamhet och 1990/91: 120 om den rättspsykiatriska 
undersökningsverksamheten. 
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Under år 1994 kommer regeringen att genomföra en fördjupad pröv
ning av RMV: s verksamhets inriktning och resursbehov avseende 
budgetåren 1995/96-1997/98. I detta sammanhang skall en översyn av 
verksamhetens inriktning och utveckling genomföras. Vår fördjupade 
prövning kommer att utgå från de mål som statsmakterna lade fast när 
verket bildades. Beslutet om den framtida inriktningen fattas bl.a. uti
från en analys av om dessa mål har uppfyllts. 

Regeringen kan konstatera att resultatstyrningen av RMV:s verksam
het har utvecklats under budgetåret 1992/93. I årets verksamhets redo
visning lämnas nämligen en återrapportering av utfallet i verksamheten 
i förhållande till de resultatkrav som regeringen lade fast i reglerings
brevet för budgetåret 1992/93. Genom denna återrapportering har dia
logen mellan regering och myndighet förbättrats. Vi ser positivt på 
denna utveckling. För att vidareutveckla resultatstyrningen och därmed 
förbättra budgetdialogen ytterligare anser regeringen att information om 
kostnader för olika slutprestationer inom verket bör tas fram. Enligt de 
uppgifter som vi har fått från RMV kommer denna information att 
kunna lämnas i den fördjupade anslagsframställningen. 

Vi vill inom ramen för resultatbedömningen särskilt nämna arbetet 
med att avveckla rättsmedicinska avdelningen i Uppsala. Enligt RMV:s 
anslagsframställning är planeringen för att genomföra regeringens beslut 
långt framskriden. I regeringens beslut den 29 april 1993 föreskrivs att 
rättsmedicinska avdelningen i Uppsala skall vara avvecklad före den 1 
april 1994. 

Slutsatser 

- Rättspsykiatrins organisation och dimensionering 

Av proposition 1990/91: 120 om den rättspsykiatriska undersök
ningsverksamheten m.m. framgår bl.a. att den framtida inriktningen när 
det gäller utvecklingen av den rättspsykiatriska undersökningsverksam
heten bör vara att undersökningsverksamheten så långt det är möjligt 
läggs ut på entreprenad. I propositionen anges vidare att de rättspsykiat
riska stationerna i Linköping och Umeå kan avvecklas till följd av 
avtalen med Östergötlands och Västerbottens läns landsting. Rätts
psykiatriska kliniken i Lund bör - enligt propositionen - avvecklas 
under budgetåret 1991 /92 i samband med att avtalet med Malmö kom
mun träder i kraft. En avveckling av rättspsykiatriska kliniken i Uppsala 
borde enligt propositionen kunna ske under budgetåret 1992/93. 

De rättspsykiatriska stationerna i Linköping och Umeå samt den rätts
psykiatriska kliniken i Lund har efter särskilda beslut av regeringen 
under år 1991 avvecklats och ersatts av s.k. entreprenadavtal med 
Malmö kommun, Östergötlands läns landsting och Västerbottens läns 
landsting. 

I förra årets budgetproposition framhöll regeringen att överväganden 
om eventuell avveckling av statliga undersökningsenheter samt framtida 
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omfattning och inriktning av entreprenadverksamheten bör ske i ett 
sammanhang. Vår avsikt var att återkomm3 till riksdagen i denna fråga 
när ytterligare erfarenheter vunnits och ett mer tillförlitligt beslutsunder
lag fanns att tillgå. 

Regeringen beslutade den 17 juni 1993 om myndighetsspecifika direk
tiv för Rättsmedicinalverkets fördjupade anslagsframställning för 
budgetåren 1995/96-1997 /98. RMV har genom dessa direktiv fått i 
uppdrag att bl.a. utvärdera och jämföra kvalitet och produktivitet i de 
rättspsykiatriska undersökningar och § ?-utredningar som lämnas av 
rättspsykiatriska avdelningar och entreprenörer. Verket skall också 
analysera eventuella skillnader i kvalitet och produktivitet mellan statliga 
enheter och entreprenörer samt mellan samtliga enheter som utför rätts
psykiatriska undersökningar och § ?-utredningar. I direktiven föreskrivs 
också att behovet av rättspsykiatriska undersökningar och § ?-utred
ningar under planeringsperioden skall bedömas. Regeringen anser mot 
denna bakgrund att beslut om rättspsykiatrins framtida organisation och 
dimensionering bör ske i den fördjupade prövn!nge!l av RMV:s verk
samhet som skall genomföras under år 1994. 

- Intäktsfinansiering av RMV:s verksam:.1et 

RMV framhåller att det finns viss ledig kap3citet på de rättspsykiatriska 
vårdavdelningarna. Detta medger enligt verkets mening att vårdansvaret 
kan utökas förutsatt att avtal kan träffas med andra huvudmän inom 
kriminalvården och hälso- och sjukvården. En ökad uppdragsfinan
siering betyder enligt RMV att bemanningen måste anpassas till en 
större beläggning och att vissa personalkompletteringar m.m. är nöd
vändiga. 

Regeringen anser att det är angeläget att RMV - på detta sätt - analy
serar hur tillgängliga resurser kan utnyttjas effektivt. Det kan dock 
finnas vissa problem förknippade med att etnyttja ledig kapacitet inom 
den rättspsykiatriska verksamheten till att ut.föra bl.a. vårduppgifter som 
andra huvudmän har ansvaret för. Inom cet rättspsykiatriska området 
skall RMV enligt si11 instruktion svara för bl.a. rät!spsyk.!atriska under
sökningar i brottmål samt utfärda sådana läkarintyg som avses i § 7 
lagen om särskild personutredning i brottmål m.m. Det är enligt vår 
bedömning viktigt att myndighetens verksamhet inte b!ir alltför splittrad 
utan inriktas mot den primära uppgiften inom det rättspsykiatriska om
rådet, nämligen undersökningsverksamheten. 

En ökad uppdragsfinansiering betyder enligt RMV att bemanningen 
måste anpassas till en högre beläggning och att vissa personalkomplette
ringar m.m. är nödvändiga. Detta innebär således att den personal som 
för närvarande finns hos verket inte är tillräcklig utan att ytterligare 
personal skulle behöva tillföras. 

RMV:s huvuduppgift är enligt verkets instruktion att ge myndigheter 
inom i huvudsak rättsväsendet underlag och information av hög kvalitet 
och tillförlitlighet. Det är av bl.a. rättssäkerh~tsskäl v~senilig~ 2.tt under
laget i form av rättspsykiatriska undersökningar och § ?-undersökningar 
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m.m. är tillförlitligt. Det får inte finnas risk för att t.ex. en domstol av 
besparingsskäl avstår från att besluta om rättspsykiatrisk undersökning. 
Rättssäkerheten får således inte påverkas negativt av ekonomiska över
väganden. 

Vi vill dock framhålla att uppdrags- eller intäktsfinansiering av verk
samhet kan medföra en mängd positiva effekter. Vid uppdrags- eller 
intäktsfinansiering får den myndighet som beslutar om en åtgärd också 
betala denna. Ett sådant förfarande kan ofta förbättra kostnadsmedvetan
det och leda till effektivare resursutnyttjande. 

Mot bakgrund av vad vi har anfört är det angeläget att pröva förut
sättningarna för intäktsfinansiering inom RMV:s verksamhetsområde. 
Det bör därvid läggas fast vilka möjligheter och begränsningar som 
finns när det gäller verkets verksamhet och denna finansieringsform. I 
bedömningen bör särskild hänsyn tas till kravet att rättssäkerheten skall 
upprätthållas. Regeringen har för avsikt att återkomma till denna fråga 
i den fördjupade prövningen av RMV:s verksamhet. 

RMV har i sin beräkning av anslaget för budgetåret 1994/95 förutsatt 
att omfattningen av den intäktsfinansierade verksamheten skall kunna 
öka. Detta skulle enligt verkets mening medföra att de fasta kostnaderna 
per producerad enhet kan minska vilket i sin tur innebär att anslaget kan 
minska med ca två miljoner kronor. Vi är med hänsyn till vad som har 
anförts om en kommande prövning av förutsättningarna för intäkts
finansiering inom RMV inte beredda att göra denna anslagsjustering. 

I samband med den fördjupade prövningen av RMV:s verksamhet bör 
regeringen även pröva om verkets nuvarande bemyndigande att bedriva 
intäkts- eller uppdragsfinansierad verksamhet är ändamålsenligt. För 
närvarande gäller att RMV enligt sin instruktion får utföra uppdrag 
inom sitt ansvarsområde i den mån verksa!T'J1eten i övrigt medger det. 
Uppdragen skall utföras mot ersä~tning som motsvarar kostnade!1 för 
sådan verksamhet. 

- Organisation och finansiering av viss rättskemisk verksamhet 

I regleringsbrevet för budgetåret 1992/93 gav regeringen RMV i upp
drag att utreda hur verksamheten med rattfylleriundersökningar bör vara 
organiserad i framtiden. Vidare angavs att utredningsarbetet borde 
bedrivas i samarbete med Rikspolisstyrelsen. RMV överlämnade 
rapporten Rattfylleriundersökningar - framtida organisation m.m. 
(RMV rapport 1993:1) till regeringen i april 1993. 

I rapporten redovisas utgångspunkter för eventuella överväganden i 
syfte att göra rättskemiska avdelningens verksamhet med rattfylleri
undersökningar uppdragsfinansierad. Detta förutsätter enligt rapporten 
att de medel som RMV anvisats för denna verksam.'1et förs över till 
polisväsendet. RMV föreslår att reg,eringe!1 prövar om RMV:s verksam
het med rattfylleriundersökning:rr bör vara uppdragsfinar..sierad. 

Regeringen har tidigare redovisat att det föreligger ett behov av att 
pröva förutsättningarna att bedriva intäktsfinansierad verksamhet inom 
RMV:s verksamhetsområden. Vi är därför inte beredda att redan nu 
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fatta beslut om att utöka användningen av denna finansieringsform utan 
avser att återkomma till denna fråga i den fördjupade prövningen. 

Regeringen anser att RMV:s anslagskredit bör höjas från 3 % till 5 % 
av ramanslagets storlek. 

Rättsmedicinalverket bör under budgetåret 1994/95 få disponera en 
låneram på 12,5 miljoner kronor i Riksgäldskontoret för investeringar i 
anläggningstillgångar för förvaltningsändamål. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Rättsmedicinalverket för budgetåret 1994/95 anvisar ett ramanslag 
på 162 105 000 kr. 

F 8. Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd 

1992/93 Utgift 13 705 749 
1993/94 Anslag 14 366 000 
1994/95 Förslag 15 680 000 

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) har till uppgift att 
pröva frågor om disciplinansvar och om behörighet för hälso- och sjuk
vårdspersonal m.m. enligt lagen (1980: 11) om tillsyn över hälso- och 
sjukvårdspersonalen m.fl. (tillsynslagen). HSAN skall aktivt verka för 
att patientens säkerhet i hälso- och sjukvården samt tandvården stärks 
och därigenom medverka till att sektorsmålet om en god hälso- och 
sjukvård samt en god tandvård för hela befolkningen uppnås. 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 organisation framgår av lagen samt av förordningen (1988: 1240) 
med instruktion för Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd. 

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd 

I sin enkla anslagsframställning menar HSAN att nämndens verksam
het fortsätter att effektiviseras. Antalet avgjorda ärenden har ökat, 
balansen har minskat, handläggningstiden har förkortats och kostnaden 
per ärende har sjunkit. Sålunda har den genomsnittliga handläggnings
tiden minskat till inte fullt åtta månader i juni 1993. Antalet anmäl
ningar ökar emellertid. Utvecklingen beträffande dels inkommande och 
avgjorda ärenden, dels kostnaderna per ärende i fast pris framgår av 
följande tabell. 
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Ärendeutvecklingen m.m. vid llSAN 1988/89 - 1992/93 

88/89 89/90 90/91 91/92 92/93 

Antal anmäl- 1 228 I 292 I 504 1 600 1 933 
ningar 

Antal av- 1 171 1 514 1 567 1 813 1 962 
gjorda ären-
den 

Antal balans- 1 811 1 589 1 532 1 374 1.338 
erade ärenden 
vid budget-
årets utgång 

Kostnad (kr) 9 003 7 858 8 773 8 393 7 805 
per ärende i 
fast pris juli 
1993 

HSAN konstaterar emellertid att antalet inkommande ärenden starkt 
ökar även i förhållande till de prognoser över förväntad utveckling som 
lämnades i nämndens fördjupade anslagsframstäl!n!ng för budgetåren 
1993/94 - 1995/96. Nämndens beslut efterfrågas i större utsträckning 
än tidigare i och med det ökade kvalitetssäkringsarbetet. HSAN räknar 
med att antalet anmälningar till nämnden fortsätter att stiga kraftigt och 
att det under budgetåret 1994/95 skall komma in ca 2 700 anmälningar, 
dvs. en ökning med ca 770 anmälningar i förhållande till budgetåret 
1992/93. 

Kostnaden per ärende var vid utgången av budgetåret 1992/93 ca 
7 800 kronor. HSAN anser emellertid att denna styckkostnad bör kunna 
pressas ned till ca 7 000 kronor. Därigenom skulle merkostnaden för 
det ökade antalet ärenden under budgetåret 1994/95 enligt nämnden bli 
ca 490 000 kr. 

För att det hittills framgångsrika arbetet med att nedbringa ärende
balansen och förkort<1 handläggningstidema skall kunm fortsättas er
fordras därför enligt HSAN ytterligare rr.edel utöver planeringsramen 
för budgetåret 1994/95. Nämnden föresl:°tr mot der.na bakgrund att ram
anslaget för nämnden höjs till drygt 15 miljoner kronor. 
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Regeringens överväganden 

Sammanfattning 

Övergripande mål 

Det har inte funnits skäl till att förändra de övergripande mål som 
gäller för treårsperioden 1993/94 - 1995/96. 

Resurser: 

Ramanslag 1994/95 

Planeringsram: 

1994/95 
15,7 mkr 

Övrigt: 

1995/96 
15,7 mkr 

15,7 mkr 

HSAN skall nedbringa den genomsnittliga handläggningstiden för 
ärendena till en tid av högst sex månader senast under budgetåret 
1995/96. 

Resultatbedömning 

Regeringen delar HSAN:s bedömning av resultatet av verksamheten. 

Slutsatser 

Regeringen anser att de riktlinjer som lades fast i 1993 års budgetpropo
sition bör gälla även för budgetåret 1994/95. 

HSAN skall vinnlägga sig om en snabb och effektiv handläggning av 
anmälda fall och bör kunna senast under budgetåret 1995/96 nedbringa 
den genomsnittliga handläggningstiden för ärendena till en tid som 
understiger sex månader. 

Pågående insatser för en intensivare handläggning av nämndens ären
den bör vidmakthållas. HSAN har pekat på att antalet anmälningar till 
nämnden ökat från 1 228 under budgetåret 1988/89 till 1 933 under 
budgetåret 1992/93. Nämnden anser sig ha anledning att tro att det 
under budgetåret 1994/95 skall komma in ca 2 700 anmälningar, dvs. 
en ökning med ca 770 anmälningar i förhållande till budgetåret 
1992/93. Regeringen godtar denna bedömning. 

Kostnaden per ärende var vid utgången av budgetåret 1992/93 
ca 7 800 kronor. HSAN anser emellertid att denna styckkostnad bör 
kunna pressas ned till ca 7 000 kronor. Därigenom skulle merkostnaden 
för det ökade antalet ärenden enligt nämnden kunna begränsas till 
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ca 490 000 kr. Regeringen har inte någon invändn:ng mot denna be
dömning. 

Regeringen finner emellertid att det är mycket viktigt att ärendehand
läggningen vid HSAN effektiviseras ytterligare. Regeringen är därför 
beredd att räkna upp medelsnivån fr.o.m. budgetåret 1994/95 med 
ca l miljon kronor för att möjliggöra för HSAN att tillföra verksam
heten ökad kompetens och att säkra att handläggningstiderna skall kunna 
fortsätta att förkortas trots det ökade antalet ärenden. 

HSAN bör för budgetåret 1994/95 få disponera en låneram på 1,2 
miljoner kronor i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstill
gångar för förvaltningsändamål. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd för budgetåret 1994/95 
anvisar ett ramanslag på 15 680 000 kronor. 

F 9. Statens institut för psykosocial miljömedicin 

1992/93 Utgift 6 019 514 
1993/94 Anslag 6 901 000 
1994/95 Förslag 7 474 000 

Statens institut för psykosocial miljömedicin (IPM) har till uppgift att 
utveckla, värdera och förmedla kunskaper om psykoscciala risksituatio
ner, riskgrupper och riskreaktioner. Verksamheten omfattar målinriktad 
forskning samt utbildning, dokumentation och information. Institutets 
arbetsuppgifter och organisation framgår av förordningen (1988: 1242) 
med instruktion för statens institut för psykosociil miljömedicin. 

Statens institut för psykosocial miljömedicin 

IPM föreslår i sin enkla anslagsframställning bl.a. att det vid institutet 
skall inrättas en enhet för suicidforskning och prevention, utöver de 
nuvarande fyra enheterna Arbetsmiljö och hälsa, Vårdmiljö och hälsa, 
Social miljö och hälsa samt lnvandrarmiljö och hälsa. Institutet föreslår 
att detta skall ske genom att Stockholms läns landstings centrum för 
suicidforskning och prevention integreras i IPM. Institutet föreslår 
följande verksamhet vid enheten för suicidforskning och prevention: 
- Uppbyggnad av epidemiologisk databa..11k 
- Vetenskaplig for~kning 
- Undervisning 
- Nationellt och internationellt sam2.rbete 
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Regeringens överväganden 

Samman/ attning 

Övergripande mål: 

IPM:s forskning skall inriktas på att vara praktisk tillämpbar 
inom social-, hälsovårds- och arbetslivsområdena. Teoribildning 
och metoder för vetenskaplig forskning inom dessa verksamhets
områden skall utvecklas. 

För att åstadkomma ett effektivt utnyttjande av de samlade 
resurserna för psykosocial miljömedicinsk forskning skall institu
tet samverka med andra myndigheter, institutioner och organisa
tioner inom de områden som institutets verksamhet omfattar. 

I samband med den pågående omstruktureringen av den 
offentliga sektorn skall IPM medverka i utbildning och bidra med 
sådan information som kan minska de psykosociala på
frestningarna för de grupper som berörs. 

Resurser: 

Ramanslag 1994/95 

Planeringsram: 

1994/95 
7,5 mkr 

1995/96 
7,5 mkr 

Resultatbedömning och slutsatser 

7,5 mkr 

Regeringen anser att verksamheten vid IPM har en hög samhälls
relevans, inte minst mot bakgrund av arbetslöshetssituationen. IPM är 
en myndighet vars verksamhet till största delen är forskning vilken 
omfattar flera sektorer. 

I Sverige registreras varje år ca 1 500 självmord och 500 s.k. osäkra 
självmord samt ca 20 000 självmordsförsök. Självmordsdödligheten är 
hög men har visat en svag trend till minskn!ng de ser.aste decennierna. 
Det nu aktuella läget bl.a. på arbetsmarknaden kan medföra att minsk
ningen avstannar. Socialutskottet har i sitt b~tänkande (1992/93:SoU25) 
till forskningspropositionen uttalat att en anknytning av Stockholms läns 
landstings centrum för suicidforskning och prevention till IPM sku!le 
vara utvecklande och tillföra institutet värdefull kompetens. Regeringen 
anser mot bakgrund av detta att det finns skäl till att genom avtal knyta 
Stockholms läns landstings centrum för suicidforskning och prevention 
till IPM:s verksamhet som en femte enhet. Verksamheten bör bedrivas 
i nära samarbete med Folkhälsoinstitutet. Regeringen beräknar denna 
kostnad till för budgetåret 1994/95 500 000 kronor och för budgetåret 
1995/96 ytterligare 350 000 kronor. 
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IPM bör för budgetåret 1994/95 få disponera en låneram på 200 000 
kr i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar för 
förvaltningsändamål. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Statens institut för psykosocial miljömedicin för budgetåret 
1994/95 anvisar ett ramanslag på 7 474 000 kronor. 

F 10. Statens beredning för utvärdering av medicinsk 
metodik 

1992/93 
1993/94 
1994/95 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

10 985 593 
13 659 000 
15 566 000 

Statens beredning för utvärdering av medicir.sk metodik (SBU) har till 
uppgift att för hela l:rndet utvärden t:llii.r:!pade och ny3 medicinska 
metoder ur medicinskt, ekoncmiskt, social~ och etiskt persrektiv. SBU 
skall därmed medverka till att givna resur3er inom hälso- och sjuk
vården utnyttjas rationellt för att sjukvårdshuvudmännen skall kunna få 
ut bästa och mesta möjliga hälso- och sjukvård inom givna ekonomiska 
ramer med hänsyn till aktuell vetenskaplig kunskap och beprövad 
praxis. 

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 1 juli 1992 och har lämnat en års
redovisning för sitt första verksamhetsår som självständig myndighet. 
Denna har av naturliga skäl vi:;sa begränsningar. Till dessa hör att 
resultatmodell och miitbara verks:unhetsmål inte fa ... 'llls kl2ra när verk
samheten etablerades. Arbetet med att utveckla en sådan modell och 
verksamhetsmål har inletts. En annan orsak är att verksamheten till 
övervägande del är projektbunden. Projekten löper under flera år, var
för kostnaderna för slutprestationer måste ackumuleras för motsvarande 
tidperiod för att en totalkostnad för en given prestation skall kunna 
redovisas. Det reella projektarbetet följs av en kunskapsspridningsfas. 
Först ytterligare någon tid därefter kan en slutlig bedömning ske av 
vilka effekter SB U: s verksamhet har fått vad gäller praktisk tillämpning 
och samhällsekonomiska konsekvenser. 

Årsredovisningen för SBU:s första verksamhetsår ger dock en god 
bild av pågående och avslutade projekt, publicerade rapporter och andra 
informationsinsatser. Det arbete som pågår för att utveckla resultat
modeller, mätbara verksamhetsmål och den ekonow.iska redovisningen 
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innebär att utvecklingsmöjligheterna bedöms som goda. I kommande 
årsredovisningar bör därför resp. projekt (prestation) kunna bedömas i 
relation till kostnader och på sikt även göra effektbedömningar möjliga. 

SBU har i sin anslagsframställning begärt ökade resurser dels för 
direkta och indirekta projektkostnader inkl. förstärkning av kansliets 
utredarresurser och medicinkompetens, dels för att utveckla informa
tionsspridningen och intensifiera det internationella samarbetet. 

SBU arbetar för att på vetenskaplig grund ge underlag för att välja 
sådan metodik inom vården som gagnar patienten, för att utmönstra 
ineffektiva och föråldrade metoder och för att påskynda införandet och 
användningen av effektiva medicinska åtgärder. De epidemiologiska och 
ekonomiska analyserna i projekten kräver stora insatser och har en 
avgörande betydelse för att bedöma kostnadseffektiviteten i vå:-den. 

För att nå målen för SBU :s verksam.'1.et är det av största vikt att in
formationen om beredningens verksamhet ach resultatet av denna sprids 
och kommer till praktisk användning. Därför är det angeläget art ut
veckla effektiviteten i informations- och kunskapsspridningen och kom
plettera de nuvarande insatserna inom detta område som främst sker 
genom trycksaker med andra metoder. SBU äskar också resurser för ett 
ökat internationellt samarbete. Ett sådant öppnar bl.a. möjligheter att 
samfinansiera projekt och medverka i projekt inom ramen för det arbete 
som bedrivs genom internationella organisationer och hos beredningens 
motsvarigheter i andra länder. 

Regeringens överväganden 

Sammanfattning 

Övergripande mål 

Det övergripande målet för Statens beredning för utvärdering av 
medicinsk metodik skall för budgetåret 1994/95 vara att verka för 
ett rationellt utnyttjande av givna resurser inom hälso- och sjuk
vården genom att utvärdera befintlig och ny medicinsk metodik. 
Beredningens arbete skall vara inriktat på utvärdering i vid me
ning och belysa de samlade medicinska, ekonomiska, sociala och 
etiska konsekvenserna av såväl etablerade som nya metoder. 

Resurser: 

Ramanslag 1994/95 15,6 mkr 
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Resultatbedömning 

Innan SBU blev en egen myndighet utvärderade en utredning den 
verksamhet som bedrivits i annan organisatorisk form (SOU 1991:6). 
Utredningen fann bl.a. att utvärdering av medicinsk metodik är en 
verksamhet med betydande utvecklingspotential och bör betraktas som 
ett strategiskt styrmedel för den svenska sjukvården. En förutsättning 
för detta är den egna uppföljningen och utvärdering av resultaten. 
Effekterna av SBU :s verksamhet utvärdera9 också genom särskilda 
studier fr.o.m. innevarande budgetår. 

SBU prioriterar pr~jekt med omfattande konsekve!lser för enskilda 
personers hälsa och l!vsvillkor och som genom l:valitetsförbättringar 
också har stora besparingspotentialer ur samhällsekonomisk synpunkt. 
Rutiner och praxis har också förändrats inom flera av de områden där 
SBU lämnat rekommendationer baserade på vetenskapliga kunskapssyn
teser. Enbart inom området Preoperativa rutiner är de årliga direkta 
kostnadsbesparingarna nu mer än 50 miljoner kronor. Behandling av ont 
i ryggen är ett annat exempel där SBU :s insatser har lett till såväl för
ändringar i sjukskrivningsrutiner som ett bättre omhändertagande av 
patienter. De möjliga samhällsekonomiska besparingarna inom detta 
område beräknas kunna uppgå till omkring 4 miljarder kronor. Exempel 
på andra områden med stora förväntade samhällsekonomiska effekter -
minst 100 resp. 40 miljoner kronor, är behandling av slaganfall och 
gastroskopi. Genom pågående uppföljningar och utvärderingar kommer 
så småningom det faktiska utfallet inom dessa områden att kunna redo
visas. 

Slutsatser 

Regeringen anser att de riktlinjer och övergripande mål för SBU:s 
verksamhet som lades fast i 1993 års budgetproposition bör gälla även 
för budgetåret 1994/95. 

Det är angeläget att det pågående arbetet med att utveckla resultat
modeller, mätbara verksamhetsmål och den ekonomiska redovisningen 
för SBU:s verksamhet ger underlag för att bedömma såväl effektiviteten 
i som effekten av verksamheten. 

Regeringen beräknar ett ramanslag på 15 566 000 kronor till SBU :s 
verksamhet. Detta innebär att SBU får en resursförstärkning med 1,5 
miljoner kronor för att intensifiera arbetet med utvärderingsprojekt, 
effektivisera informations- och kunskapsspridningen och öka det interna
tionella samarbetet. Inom föreslaget ramanslag har regeringen, på mot
svarande sätt som för innevarande budgetår, beräknat 1 miljon kronor 
för uppdrag till Spri. 

SBU bör för budgetåret 1994/95 få disponera en låneram på 
400 000 kronor i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstill
gångar för förvaltningsändamål. 
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Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Statens beredning för utvärdering av medicinsk metodik för bud
getåret 1994/95 anvisar ett ramanslag på 15 566 000 kronor. 

F 11. Barnombudsmannen 

1992/93 
1993/94 
1994/95 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

1 Barnmiljörådet 

5 322 885 1 

6 497 000 
7 708 000 

Barnombudsmannen (BO) är central förvaltningsmyndighet med upp
gift att bevaka frågor som angår barns och ungdomars rättigheter och 
intressen. Instruktion för BO framgår av en särskild förordning 
(1993:710). 

Det övergripande målet för BO är enligt lagen (1993:335) om Barn
ombudsman att bevaka frågor som angår barns och ungdomars rättig
heter och intressen. Ombudsmannen skall därvid särskilt uppmärksam
ma att lagar och andra författningar samt deras tillämpning stämmer 
överens med Sveriges åtaganden enligt Förenta Nationernas konvention 
om barnets rättigheter. 

Barnombudsmannen 

BO inrättades som myndighet den 1 juli 1993 genom en omorganisation 
av Barnmiljörådet. Barnmiljörådet har lämnat en resultatredovisning av 
sin verksamhet för budgetåret 1992/93. Riksrevisionsverket (RR V) har 
granskat årsbokslutet för Barnmiljörådet avseende räkenskapsåret 
1992/93. Enligt RRV:s bedömning är årsbokslutet rättvisande. Med 
anledning av den pågående organisationsförändringen inom myndig
hetens verksamhet har inte någon flerårig planeringsram fastställts för 
myndigheten. 

I sin enkla anslagsframställning anger BO att myndighetens verksam
het under innevarande budgetår kommer att utvecklas och utformas mer 
i detalj och organisaticnen att a.1passas till de nya uppgifter som myn
digheten har. BO kan dock redan förutse att stora krav kommer att 
ställas på myndigheten från barns och ungdomars sida, från organisa
tioner och myndigheter. BO framhåller att de resurser som ställts till 
BO:s förfogande är förhållandevis begränsade för de omfattande upp
gifter som förestår. 

BO har redovisat en indelning av verksamheten i följande ansvarsom
råden: 
- juridiska frågor 
- opinionsbildning, information 
- barnsäkerhet och samhällsplanering 
- barns uppväxtvillkor och lekmiljö 
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- ungdomars uppväxtvillkor och fritid 
- psykosociala frågor 
- administration och ledning. 

BO föreslår för budgetåret 1994/95 ett oförändrat ettårigt ramanslag 
som pris- och löneomräknas samt en anslagskredit på ramanslaget till ett 
belopp motsvarande fem procent av anslagsbeloppets storlek. BO före
slår vidare en räntekontokredit beräknad enligt samma grunder som 
under budgetåret 1993/94, dvs. 10 procent av anslagsbeloppets storlek 
samt att BO får disponera en låneram på 300 000 kr i Riksgäldskontoret 
för investeringar i anläggningstillgångar för förvaltningsändamål. Därut
över föreslås för budgetåret 1994/95 att 350 000 kr för en handläggare 
i ungdomsfrågor överförs till BO:s budget. Vidare föreslås att 300 000 
kr anvisas för information riktad till barn och ungdomar om barn
konventionen och barns rättigheter i övrigt samt att 160 000 kr anvisas 
för medel motsvarande en halvtidstjänst för handläggning av psyko
sociala frågor. 

Regeringens överväganden 

Sammanfattning 

Övergripande mål 

BO har enligt lagen (1993:335) om Barnombudsman till uppgift 
att bevaka frågor som angår barns och ungdomars rättigheter och 
intressen. BO skall därvid särskilt uppmärksamma att lagar och 
andra författningar samt deras tillämpning stämmer överens med 
Sveriges åtaganden enligt Förenta Nationernas konvention om 
barnets rättigheter. 

Resurser: 

Ramanslag 1994/95 7,7 mkr 

Slutsatser 

BO:s anslagsframställning, som har gjorts efter endast två månaders 
verksamhet, visar att myndigheten kräver resurser utöver den tidigare 
planen för att kunna fylla sin uppgift och svara upp mot de förvänt
ningar som finns på en Barnombudsman. Det gäller främst två om
råden, informationsområdet och det psykosociala området. Dessutom 
bör de särskilda medel för att stärka ungdomskompetensen inom myn
digheten som fick disponeras för budgetåret 1992/93 varaktigt överföras 
till BO:s budget. 

Regeringen har vidare i enlighet med det principbeslut riksdagen fattat 
om ansvar för den statliga statistiken (bet. 1992/93:FiU7, rskr. 
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1992/93:122) beräknat 210 000 kr under anslaget för sammanställning 
av statistisk information (icke officiell statistik) om barns levnadsför
hållanden i stället för under sjunde huvudtitelns anslag Statistiska 
centralbyrån: Statistik, register och prognoser. Regeringens övervägan
den avseende ansvarsfördelningen mellan Statistiska centralbyrån och 
andra myndigheter återfinns i bilaga 8, D 8. Statistiska centralbyrån: 
Statistik, register och prognoser. 

BO bör under budgetåret 1994/95 få disponera en låneram på 300 000 
kr i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar för 
förval tningsändamål. 

Regeringen avser med hänsyn ti!l organisationsförändringarna att ge 
BO dispens till den 15 september 1994 niir det gäller att inkomma med 
en fördjupad anslagsframställning för budgetåren 1995/96-1997 /98. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Barnombudsmannen för budgetåret 1994/95 anvisar ett ramanslag 
på 7 708 000 kronor. 

F 12. Statens nämnd för internationella adoptionsfrågor 

1992/93 Utgift 5 973 760 
1993/94 Anslag 5 974 000 
1994/95 Förslag 6 113 000 

Statens nämnd för internationella adoptionsfrågor (NIA) är central 
förvaltningsmyndighet med ansvar för information, tillsyn och kontroll 
i frågor rörande internationella adoptioner. I~struktion för NIA framgår 
av en särskild förordnir.g (1988:1128). 

Nämnden ansvarar för frågor enligt förordningen (1976:834) om 
prövning av utländskt beslut om adoption samt frågor om auktorisation 
av organisationer enligt lagen (1979:552) om internationell adoptions
hjälp. NIA beslutar också om fördelning av statsbidrag till sådana orga
nisationer samt fastställer årligen genomsnittskostnader att ligga till 
grund för beräkning av bidrag vid adoption av utländska barn. 

Socialnämnderna skall enligt socialtjänstlagen (1980:620) inhämta 
yttrande från NIA om det avsedda förmedlingssättet är tillförlitligt, när 
det är fråga om adoption av ett utländskt barn utan medverkan av aukto
riserad organisation. 

Det övergripande målet för NIA är att unc!erl?.tta adoption i Sverige av 
utländska barn. Nämnden skall därvid sträva efter a!t adoptioner sker 
till barnets bästa och i enlighet med gälla.'lce lagstiftning i ba:nets ur
sprungsland och i Sverige. 

Som framgår av vad so:n tidigare anförts har regeringen i maj 1992 
tillkallat en särskild utredare för att göra en översyn av verksamheten 
med internationella adoptioner. Inom ramen för denna översyn skall 
NIA:s roll i adoptionsverksarnheten prövas. Översynen har initierats av 

Prop. 1993/94: 100 
Bil. 6 

206 



NIA bl.a. mot bakgrund av det nu avslutade arbetet inom Konferensen 
för internationell privaträtt i Haag med att utarbeta en konvention med 
regler för hanteringen av internationella adoptioner. Utredaren beräk
nas redovisa resultatet av sitt arbete under våren 1994. 

Statens nämnd för internationella adoptionsfrågor 

NIA har i sin årsredovisning i de delar som avser res!!ltatredovisningen 
redovisat verksamheten i verksamhetsområdena 1. A•Jktorisation och 
tillsyn, 2. Förmedlingssätt vid enskild adoption, 3. Prövning av ut
ländskt adoptionsbeslut, 4. Adoptionskostnadernas utveckling, 5. Den 
internationella utvecklingen inom adoptionsområdet samt 6. Informa
tions- och utbildningsverksamhct. Strukturen överensstämmer med den 
som redovisades i den fördjupade anslagsframställningen. För de sex 
verksamhetsområdena har följande mål lagts fast: 

Verksamhetsområde 1-3: NIA skall genom auktorisation och tillsyn av 
adoptionsorganisationer och yttrande över förmedlingssättets tillförlitlig
het upprätthålla och stödja verksamheten med internationella adoptioner 
på hög etisk nivå. 

Verksamhetsområde 4: NIA skall verka för att kostnaderna för adop
tionerna hålls nere. 

Verksamhetsområde 5: NIA skall fortsätta att ge ökad tyngd åt arbetet 
med att följa den internationella utvecklingen på sitt område i syfte att 
upprätthålla och öka kunskaperna om adoptioner av utländska barn. 

Verksamhetsområde 6: NIA skall fortf>ätta med den ökade informatio
nen till berörda samhällsorgan om regler för och innehåll i adoptions
verksamheten. 

Resultatredovisningen indikerar att målen för verksamhetsområdena 
har uppnåtts eller är på väg att nås. I fråga om verksamhetsområde 4. 
Adoptionskostnadernas utveckling påpekar NIA att särskilda instrument 
behöver utvecklas i syfte att nå målet att hålla kostnaderna för adop
tionerna nere. Beträffande verksamhetsområde 6. Informations- och 
utbildningsverksamhet anger NIA att nämnden är ålagd att senast den 
I oktober 1994 till regeringen redovisa en utvärdering av arbetet när det 
gäller information och utbildning. 

För budgetåret 1992/93 har NIA tilldelats en anslagskredit på högst 
130 000 kronor. I sin anslagsredovisning för detta budgetår uppger 
nämnden att 18 281 kronor av denna kredit har tagits i anspråk. 

NIA har av Riksrevisionsverket (RRV) fålt dispens från att följa bok
föringsförordningen i dess nya lydelse (1991: 1026) för budgetåret 
1992/93. Den revisionsberättelse som RRV lämnat avser därför en 
granskning av årsbokslut upprättat efter den tidigare ordningen. 

RRY:s revisionsberättelse innehåller inga invändningar. 
I sin enkla anslagsframställning anger NIA att det för närvarande 

inte finns skäl att ändra inriktningen av nämndens verksamhet i för
hållande till de beslut som fattats i samband med behandlingen av NIA:s 
fördjupade anslagsframställning. NIA föreslår för budgetåret 1994/95 
oförändrat ramanslag som pris- och löneomräknas. Nämnden påtalar 
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dock att den konvention om skydd för barn och samarbete vad avser 
internationella adoptioner, som antogs av Konferensen för intemationeli 
privaträtt i Haag i maj 1993, kan fi betyddse för n'imndens ve.'."ksa:nhet 
framgent. 

NIA föreslår vidare en anslagskredit i::å 1arna.'1s!aget till ett belopp 
motsvarande fem procent av anslagsbeloppets storlek. NIA föreslår 
också en räntekontokredit beräknad enligt samma grunder som under 
budgetåret 1993/94, dvs. 10 procent av anslagsbeloppets storlek. 

Regeringens överväganden 

Sammanfattning 

Övergripande mål 

Det övergripande målet som gäller för treårspe~ioden 1992/93 -
1994/95 skall ligga fast och skall enligt regerit~gsbe~l~t <len 
10 juni 1993 omfatta även budgetåret l'/)5/96. 

Resurser: 

Ramanslag 1994/95 

Planeringsram: 

1994/95 
6,1 mkr 

Resultatbedömning 

1995/96 
6,1 mkr 

6,l mkr 

NJA:s resultatredovisning visar att verksamheten bedrivs P.led sådan 
inriktning att de uppsatta målen kan nås. De resultat som nämnden 
redovisar för sin verksamhet är ti!lfreds'ställande. Resultaten visar 
genomgående god produktivitet. Fullständigt underlag för en bedömning 
av verksamhetens effektivitet saknas dock. För den typ av arbete som 
NIA bedriver är det också vanskligt att för samtliga verksamhetsgrenar 
göra en sådan värdering i kvalitativa eller kvantitativa termer. 

I avvaktan på resultatet av den översyn av NIA:s verksamhet som för 
närvarande pågår inom ramen för Adoptionslagstiftningsutredningen 
anser regeringen att den nuvarande inriktningen på nämndens verksam
het bör ligga fast. 

Den ekonomiska rapportering som upprättats är tillfredsställande. 
Vi konstaterar att Riksrevisionsverket (RRV) inte haft några invänd

ningar i revisionsberättelsen avseende NIA, och vi avstår från att kom
mentera det ekonomiska resultatet ytterligare, då de redovisningsprin
ciper som ligger till grund för årsbokslutet inn!!bär att en fullständig 
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bild av det ekonomiska resultatet inte kan erhållas för budgetåret 
1992/93. 

Slutsatser 

Sammantaget innebär bedömningen att de riktlinjer som lades fast i 
1992 års budgetproposition bör gälla även för budgetåret 1994/95. 

Medels behovet under budgetåret 1994/95 för NIA: s verksamhet och 
för bidrag till auktoriserade adoptionsorganisationer för internationell 
adoptionshjälp beräknas till 6 113 000 kr, varav 1 583 000 kr avser 
bidrag till de auktoriserade organisationerna. 

Förslag till riksdagsbesiut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Statens nämnd för internationella adoptionsfrågor för budgetåret 
1994/95 anvisar ett ramanslag på 6 113 000 kr. 

F 13. Nämnden för vårdartjänst 

1992/93 Utgift 119 284 434 1 

1993/94 Anslag 8 798 000 
1994/95 Förslag 8 856 000 
1 Inkl. statsbidragen till vårdartjänst och omvårdnadsinsatser i anslutning till riksgym
nasium som fr.o.m. budgetåret 1993/94 redovisas under anslaget Statsbidrag till 
vårdartjänst m.m. 

Nämnden för vårdartjänst (NV) är en central myndighet med uppgift 
att administrera statsbidrag till vårdartjänst samt t:ll verksamheten med 
särskilda omvårdnadsinsatser i anslutning till riksgymnasium för rörelse
hindrade. Dessutom disponerar nämnden vissa medel under åttonde 
huvudtitelns anslag Bidrag till vissa handikappåtgärder inom folkbild
ningen. Nämnden bistår med kansliresurser den särskilda nämnd, Rh
nämnden, som skall avgöra frågor om intagning till speciellt anpassad 
gymnasial utbildning. Inom NV:s anslagsram ingår också medel till 
informations- och utvecklingsarbete. NV:s arbetsuppgifter och organisa
tion framgår av förordningen (1988: 1126) med instruktion för Nämnden 
för vårdartjänst. 

NV:s övergripande mål är att förbättra förutsättningarna för utbildning 
och studier för unga och vuxna med funktionshinder samt att admini
strera och utveckla olika stöd som behövs i och omkring s!udiesituatio
nen. Verksamhetsmålen för vårdartjänst och omvårdnadsinsatser i an
slutning till riksgymnasium för rörelsehindrade redovisas under an.slaget 
D 4. Statsbidrag till vårdartjänst m.m. 

14 Riksdagen 1993194. 1 sam/. Nr 100 Bilaga 6 
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Nämnden för vårdartjänst 

I sin enkla anslagsframställning för NV inte fram några frågor be
träffande verksamhetsinriktningen som avviker från de övergripande 
verksamhetsmål som lades fast för vårdartjänst, omvårdnadsinsatser i 
anslutning till riksgymnasium för rörelsehindrade samt vissa stödåtgär
der inom folkbildningen i den fördjupade prövningen för perioden 
1993/94 - 1995/96. I övrigt avser NV att fortsätta arbetet med att ut
veckla system för uppföljning o~h redovisning som påbörjats under 
budgetåret 1993/94 och som syftar till att förbättra möjligheterna att 
relatera prestationer och kostnader till v2randra och att åstadkomma 
bättre kostnadskontro Il. 

Regeringens överväganden 

Sammanfattning 

Övergripande mål 

Det har inte funnits skäl till att förändra de övergripande mål som 
gäller för treårsperioden 1993/94 - 1995/96. 

Resurser: 

Ramanslag 1994/95 

Planeringsram: 

1994/95 
8,9 mkr 

Övrigt: 

1995/96 
8,9 mkr 

8,9 wlcr 

NV bör vidareutveckla sina uppföljnings- och redovisningssystem 
för att uppnå bättre kostnadskontroll samt skapa bättre förutsätt
ningar för mätning av effektivitet, kvantitet och kvalitet i verk
samheterna. 

Resultatbedömning 

Regeringen anser att det av redovisningen i den enkla anslagsfrarr:ställ
ningen framgår att NV:s verksamhet bedrivs med sådan inriktning och 
på ett sådant sätt att det övergripande målet med verksamheten uppnåtts. 
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Slutsatser 

Regeringen anser att de riktlinjer som lades fast i 1993 års budgetpropo
sition bör gälla även för budgetåret 1994/95. 

NV bör under budgetåret 1994/95 få disponera en låneram i Riks
gäldskontoret på 200 000 kronor för investeringar i anläggningstill
gångar för förvaltningsändamål. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Nämnden för vårdanjänst för budgetåret 1994/95 anvisar ett 
ramanslag på 8 856 000 kronor. 

F 14. Statens handikappråd 

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 instruktion 
för Statens handikappråd. 

De övergripande målen för Statens handikappråd är att verka för 
förbättrade levnadsförhållanden för människor med funktionshinder och 
därvid inrikta sig på handikappfrågor som berör flera områden. 

Regeringens överväganden 

Frågan om inrättande av en Handikappombudsman hänger nära samman 
med rådets verksamhet. Som redan nämnts bereds för närvarande inom 
regeringskansliet frågan om inrättande av en Handikappombudsman. 
Bakgrunden är Handikapputredningen förslag i dess slutbetänkande 
(SOU 1992:52) Ett samhälle för alla. Regeringen planerar att återkom
ma till riksdagen med proposition i ämnet under våren 1994. I avvaktan 
på detta föreslår regeringen att anslaget till Statens handikappråd förs 
upp med oförändrat belopp budgetåret 1994/95. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagt:n, 
i avvaktan på en särskild proposition i ämnet, till Statens handikapp
råd för budgetåret 1994/95 beräknar ett raman~lag på 5 829 000 
kronor. 
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F 15-16. Statens institutionsstyrelse 

Statens institutionsstyrelse, som startade sin verksamhet den 1 juli 1993, 
skall fullt utbyggd svara för planering, ledn!ng och drift av de särskilda 
ungdomshemmen och av vissa institutioner för vård enligt lagen 
(1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). 

En central principöverenskommelse har träffats mellan Statens institu
tionsstyrelse och huvudmännens centrala organisationer om villkoren för 
kommunernas och landstingens överlämnande av de institutioner som 
berörs av huvudmannaskapsförändring. Regeringen har godkänt denna 
överenskommelse och lokala förhandlingar pågår. Ett samlat övertagan
de av institutionerna planeras till den 1 april 1994. 

Institutionsstyrelsens närmare arbetsuppgifter och organisation regleras 
i förordningen (1993: 877) med instruktion för Statens institutionsstyrel
se. 

Statens institutionsstyrelse 

Statens institutionsstyrelse har i sin anslagsframställning för budgetåret 
1994/95 redovisat att det råder stor osäkerhet om såväl den framtida 
verksamhetens omfattning som dess driftskostnader och behov av inve
steringar intill dess de lokala avtalen har slutits. I regleringsbrev för 
budgetåret 1993/94 har Statens institutionsstyrelse fått i uppdrag att 
senast den 30 april 1994 lämna förslag till verksamhetsmål formulerade 
som effekt- eller prestationsmål för styrelsens verksamhet under perio
den 1994/95 - 1996/97. Samtidigt skall styrelsen utveckla och redovisa 
ett förslag till uppföljningssystem för myndighetens verksamhet och 
kostnader. 
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Regeringens överväganden 

Sammanfattning 

Övergripande mål 

Statens institutionsstyrelse skall svara för att alla som behöver 
vård vid ett särskilt ungdomshem eller ett LVM-hem skall kunna 
beredas vård av god kvalitet. 

Statens institutionsstyrelse skall vidare i samarbete med kommu
ner och landsting verka för ett vårdutbud som, med beaktande av 
närhetsprincipen, är differentierat utifrån individuella vårdbeh0v. 

Resurser: 

Central förvaltning 
Ramanslag 1994/95 
Vårdverksamhet 
Ramanslag 1994/95 

Resultatbedömning och slutsatser 

20,6 mkr 

450,0 mkr 

Med hänsyn till att ett övertagande av vårdverksamheten ännu inte skett 
kan någon resultatbedömning inte göres. lnstitutionsstyrelsen har getts i 
uppdrag att senast den 30 april 1994 lämna förslag till effekt- eller 
prestationsmål för verksamheten. Mål för vårdverksamheten kommer att 
ges i samband med det formella övertaga.P..det av institutionerna. De 
övergripande målen skall vara oförändrade. 

Regeringen föreslår att Statens institutionsstyrtbe i fortsättnir..gen 
disponerar två ramanslag, ett för den ccn~rala delen och ett för vård
verksamheten vid institutionerna. Skälet till detta är att driften av in
stitutionerna delvis skall finansieras med vårdavgifter som betalas av de 
kommuner som utnyttjar platserna. Statens institutionsstyrelse dispone
rar avgiftsinkomsterna och fastställer årligen vårdavgiftens storlek enligt 
av riksdagen godkända riktlinjer. Det är därför önskvärt att den centrala 
förvaltningen och vårdverksamheten skiljs åt anslagsmässigt. 

Styrelsen kommer att tilldelas ett räntekonto med kredit i Riksgälds
kontoret. 

F 15. Statens institutionsstyrelse: Central förvaltning 

Nytt anslag (förslag) 20 572 000 

Den centrala myndighetens viktiga~te uppgifter kommer att vara plane
ring, ledning och drift av institutionern::i.s verksamher. Ett ekonomistyr
nings- och lönesystem som tillgodoser kraven pi redovisning och upp
följning kommer att tas i drift under 1994. 
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Statens institutionsstyrelse bör för budgetåret 1994/95 få disponera en 
låneram på 7 miljoner kronor i Riksgäldskontoret för investeringar i 
anläggningstillgångar för förvaltningsändamål. 

F 16. Statens institutionsstyrelse: Vårdverksamhet 

1993/94 Anslag 470 000 0001
> 

1994/95 Förslag 450 000 000 

1) Anslaget Statens institutionsstyrelse 

420 000 000 kronor har beräknats för driften vid institutionerna. 
30 000 000 kronor har beräknats för uppföljning, utvärdering, verk

sarnhetsutveckling och personalutbildning inom myndigheten. 
Verksamheter av de slag som Statens institutionsstyrelse enligt riks

dagens beslut skall överta från landsting och kommuner är utsatta för 
ständiga krav på förändring och anpassning. Behov och efterfrågan kan 
delvis vara mycket svåra att förutse, varför en hög grad av flexibilitet i 
organisationen är nödvändig. Myndigheten har därför behov av en 
anslagskredit motsvarande 9 procent av anslagsbeloppet. 

Statens institutionsstyrelse behöver ta upp lån för investeringar i an
läggningstillgångar för förvaltningsändamål vid institutionerna. Rege
ringen avser att besluta om låneramens storlek när förhandlingarna 
mellan de nuvarande huvudmännen och institutionsstyrelsen slutförts. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
I. till Statens institutionsstyrelse: Central förvaltning för budgetåret 

1994/95 anvisar ett ramanslag på 20 572 000 kr, 
2. till Statens institutionsstyrelse: Vårdverksamhet för budgetåret 

1994/95 anvisar ett ramanslag på 450 000 000 kr, 
3. bemyndigar regeringen att för budgetåret 1994/95 medge Statens 

institutionsstyrelse en anslagskredit på 9 procent av anslaget till 
vårdverksamhet. 

F 17-18. Socialvetenskapliga forskningsrådet (SFR) 

Socialvetenskapliga forskningsrådet är en forskning:>fin:msierande myn
dighet. 

Rådets uppgift och övergripande mål är att stödja betydelsefull grund
forskning och tillämpad forsLnin3 inom socialvetenskap, socialpolitik 
och folkhälsovetenskap samt att informera om kunskapsläge och aktuell 
forskning. 
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Socialvetenskapliga forskningsrådet 

I sin enkla anslagsframställning föreslår rådet inga förändringar i för
hållande till vad som våren 1993 beslutades med anledning av den 
fördjupade prövningen, förslag till verksamhetsinrikt:i.ing m.m. osh som 
redovisades i forskr.ingspropositionen (prop. 1992/93: 170, bet. 
1992/93:SoU25, rskr. 1992/93:394). 

Regeringens överväganden 

Sammanfattning 

Övergripande mål 

Det finns inga skäl att förändra det övergripande målet som gäller 
för treårsperioden 1993/94 - 1995/96. 

Resurser: 

Fön·altning 
ramanslag 1994/95 
Forskningsmedel 
reservationsanslag 1994/95 

Planeringsram: 

Förvaltning 
Forsknings medel 

Slutsatser 

1994/95 
5,7 mkr 

86,8 mkr 

5,7 nLlcr 

86,8 mkr 

1995/96 
5,7 mkr 

86,7 mkr 

Regeringen anser att de riktlinjer som lades fast i 1993 års forsknings
proposition bör gälla även för budgetår~·t 1994 /95. Därutöver bör 
Socialvetenskapliga forskningsrådet åläggas att från forskningsmedlen 
betala Sveriges programavgift till EG 1994/95 för programområdet 
"Targeted socio-economic research" inom det planerade 4:e ram
programmet för forskning som troligen kommer att beslutas av EG 
under våren 1994. Enligt preliminära beräkningar kan programavgiften 
komma att uppgå till ca 1,8 miljoner kronor för första halvåret 1995. I 
vad mån betalning av programavgiften även i fortsättningen bör ske från 
SFR:s anslag eller fördelas på fler myndigheter bör prövas i budget
arbetet nästa höst när det finns mer information om forskningsinrikt
ningen inom programområdet. 
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F 17. Socialvetenskapliga forskningsrådet: Förvaltning 

1993/94 Anslag 5 445 000 
1994/95 Förslag 5 651 000 

Under detta anslag redovisas de medel som Socialvetenskapliga forsk
ningsrådet disponerar för förvaltningsuppgifter. Tidigare har förvalt
ningsmedlen redovisats under samma anslag som forskningsmedlen men 
redovisas fr.o.m. budgetåret 1993/94 under ett eget anslag. 

SFR bör för budgetåret 1994/95 få disponera en låneram på 
600 000 kronor i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggnings
tillgångar för förvaltningsändamål. 

F 18. Socialvetenskapliga forskningsrådet: Forskningsmedel 

1992/93 Utgift 85 766 953 1 Reservation 3 895 295 
1993/94 Anslag 84 354 000 
1994/95 Förslag 86 772 000 

1 Anslaget Socialvetenskapliga forskningsrådet 

Under detta anslag redovisas de forskningsmedel som Socialveten
skapliga forskningsrådet disponerar. Tidigare har även förvaltnings
medlen redovisats under detta anslag men redovisas fr.o.m. budgetåret 
1993/94 under ett eget anslag. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
1. till Socialvetenskapliga forskningsrådet: Förvaltning för budget

året 1994/95 anvisar ett ramanslag på 5 651 000 kronor, 
2. till Socialvetenskapliga forskningsrMet: Forskningsmedt:l för 

budgetåret 1994/95 anvisar ett !"eservJtionsanslag på 
86 772 000 kronor. 

F 19. Avveckling av Statens bakteriologiska laboratorium 

1993/94 Anslag 1 000 
1994/95 Förslag 1 000 

Riksdagen har med anledning av regeringens proposition 1992/93 :46 
om ett nationellt smittskyddsinstitut m.m. bl.a. godkänt att Statens 
bakteriologiska laboratorium (SBL) avvecklas i enlighet med vad som 
anförts i propositionen. SBL hade ansvaret för denna avveckling fram 
till den 1 juli 1993. Därefter utför en särskild organisation för avveck
lingen av verksamheten vid SBL - SBL AV - enligt meddelade direktiv 
(Dir. 1993:75) det arbete som behövs för en slutlig avveckling av ve;k
samheten vid SBL. 

SBL-A V har i oktober 1993 överlämnat årsredovisning l 992i 1993 för 
SBL. I enlighet med regeringens medgivande har emellertid inte någon 
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resultatredovisning Jämnats. SBL-A V skall också ha hand om lokaler, 
som disponerats av SBL och som inte kan lämnas förrän efter en över
gångstid. SBL-A V skall vidare bl.a. se till att slutlig arkivläggning 
genomförs. Arkivfrågorna regleras i samverkan med Riksarkivet. 

Regeringens överväganden 

Föredragande statsrådet uttalade i propositionen med förslag till slutlig 
reglering av statsbudgeten för budgetåret 1993/94, m.m. att kostnaderna 
för avvecklingsorganisationen inte lät sig vid den tidpunkten närmare 
beräknas. Han föreslog därför att förevarande förslagsanslag skulle tas 
upp med ett formellt belopp på 1 GOJ krc•nor. Han fram..11.öll emellertid 
att regeringen borde när så blev möjligt lämna riksdagen en närmare 
uppgift om vilken anslagsbelastning under anslaget som kunde bli aktu
ell under budgetåret 1993/94. 

Regeringen uppskattar nu kostnaderna under budgetåret 1993/94 för 
avvecklingsorganisationen till ca 55 miljoner kronor enligt följande. 

Löner till uppsagd personal, som har tjänster med förordnanden som 
omfattar tid efter det att SBL har upphört, beräknas uppgå till ca 37 ,9 
miljoner kronor. Löner till staben hos SBL-A V beräknas kosta ca 2, I 
miljoner kronor. Avvecklingen av SBL:s djurhus föranleder bl.a. löne
kostnader som beräknas uppgå till ca 1,8 miljoner kronor. Härtill kom
mer omkostnader och vissa kostnader för utbildning på sammanlagt ca 7 
miljoner kronor. 

SBL-AV har hand om lokaler, som disponerats av SBL, samt lokaler 
för eget behov. Kostnaderna beräknas uppgå till ca 12, 1 miljoner 
kronor. I detta belopp ingår även kostnader för avtal med Telia och 
Previa m.fl. 

Inkomster från huvudsakligen djurhusverksamheten beräknas bli ca 6, 7 
miljoner kronor. 

Kostnaderna för avvecklingsorganisationen under budgetåret 1994/95 
kan preliminärt uppskattas till 2,3 miljoner kronor. Enligt regeringens 
mening kan emellertid anslagsbelastningen för nämnda budgetår inte nu 
närmare beräknas. Regeringen föreslår därför att anslaget tas upp med 
ett formellt belopp på 1 000 kronor även för budgetåret 1994/95. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Avveckling av Statens bakteriologiska Laboratorium för budgetåret 
1994/95 anvisar ett förslagsanslag på I 000 kron er. 
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G. Jämställdhets frågor 
I juni 1988 antog riksdagen propositionen (prop.1987/88:105, bet. 
1987/88:AU17, rskr. 1987/88:364) om jämställdhetspolitikcn inför 90-
talet. Propositionen innehöll en femårig handlingsplan för jäm
ställdhetsarbetet med tonvikt på kvinnors roll i ekonomin, jämställdhet 
mellan kvinnor och män på arbetsmarknaden, i ut!Jildningen och i 
familjen samt kvinnors inflytande i samhäl:et. I propositionen betonades 
att föreslagna åtgärder inte skulle ses som tillräckliga för att nå uppsatta 
mål utan att planen behövde kompletteras med ytterligare åtgärder. 

I juni 1991 antog riksdagen propositionen (prop. 1990/91:113, bet. 
1990/9l:AU17, rskr. 1990/91:288) om en ny jämställdhetslag, m.m. 
Bland annat behandlades åtgärder inom området kvinnor och ekonomi 
samt åtgärder för att motverka våld mot kvinnor. Den nya jämställd
hetslagen trädde i kraft den 1 januari 1992. 

Regeringen gör nu en samlad bedömning av den femåriga handlings
planen för jämställdhetsarbetet och avser att under våren 1994 återkom
ma till riksdagen med en proposition om jämställdhetspolitiken. Med 
stöd av regeringens bemyndigande tillkallades i juni 1991 en särskild ut
redare med uppgift att utreda arten av och orsakerna till löneskillnader 
mellan kvinnor och män samt olika möjligheter att komma tillrätta med 
förekommande lönediskriminering av kvinnor på arbetsmarknaden 
(Löneskillnadsutredningen). Utredr..ingen 13.mnadc sitt slutb::tänkande 
(SOU 1993:7) i februari 1993. I detta föreslås bl.a. vissa ändringar i 
jämställdhetslagen. Betänkandet har rcmissbehandlats. Förslagen kom
mer att behandlas i propositionen om jämställdhetspolitiken. Mot bak
grund av detta görs inte nu någon redogörelse för jämställdhetspolitik
ens fortsatta inriktning. 

G 1. Jämställdhetsombudsmannen m.m. 

För innevarande budgetår har ett ramanslag på 6 544 000 kr anvisats 
för Jämställdhetsombudsmannen m.m. 

I avvaktan på att beredningen av de frågor som hänger samman med 
Löneskillnadsutredningcns förslag slutförs föreslår regeringen att 
anslaget förs upp med oförändrat belopp. 

Förslag till riksdagsbcslut 

Regeringen föresiår att riksdagen, 
i avvaktan på en särskild proposition i ämnet, till Jämsrälldhetsom
budsmannen m.m. för budgetåret 1994/95 beräknar ett ramanslag på 
6 544 000 kr. 
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G 2. Särskilda jämställdhetsåtgärder 

För innevarande budgetår har ett reservationsanslag på 10 556 000 kr 
anvisats för särskilda jämställdhetsåtgärder. 

I avvaktan på att beredningen av de frågor som hänger samman med 
den samlade bedömningen av den femåriga handlingsplanen för jäm
ställdhetspolitiken samt Löneskillnadsutredningens förslag slutförs före
slår regeringen att anslaget förs upp med oförändrat belopp. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen, 
i avvaktan på en särskild proposition i ämnet, till Särskilda jämställd
hetsåtgärder för budgetåret 1994/95 beräknar ett reservationsanslag 
på 10 556 000 kr. 
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Bilaga 6.1 - 6.6 

Lagförslag 





Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag 

Härigenom föreskrivs att 2 a § lagen (1947:529) om allmänna barn
bidrag1 skall ha följande lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

2 a §2 

Flerbarnstillägg utgår om någon 
uppbär allmänt barnbidrag för tre 
eller flera barn. Vid tillämpning 
av denna paragraf beaktas inte 
barn som avses i 4 § tredje 
stycket eller 7 §. 

Flerbarnstilägg lämnas med be
lopp som motsvarar 

1. ett halvt barnbidrag för det 
tredje barnet, 

2. ett helt barnbidrag för det 
fjärde barnet, 

3. etthundrafemtio procent av ett 
helt barnbidrag för det femte 
barnet och varje ytterligare barn. 

Flerbarnstillägg lämnas om 
någon uppbär allmänt barnbidrag 
för tre eller flera barn. Vid 
tillämpning av denna paragraf 
beaktas inte barn som avses i 4 § 
tredje stycket eller 7 §. 

Flerbarnstillägg lämnas med 
belopp som motsvarar 

I. ett halvt barnbidrag för det 
tredje barnet, 

2. ett helt barnbidrag för det 
fjärde barnet och varje ytterligare 
barn. 

Vid beräkningen av flerbarnstillägget skall de barn för vilka någon 
uppbär allmänt barnbidrag räknas samman med de barn för vilka någon 
annan uppbär allmänt barnbidrag om dessa barnbidragsmottagare stadig
varande sammanbor och är eller har varit gifta med varandra eller har 
eller har haft barn gemensamt. 

Den som önskar uppbära flerbarnstillägg med stöd av tredje stycket 
skall anmäla detta till den allmänna försäkringskassan. 

Om inte annat föreskrivs skall bestämmelserna om allmänt barnbidrag 
i denna lag eller i andra lagar eller författningar tillämpas på flerbarns
tillägg. 

Denna lag träder i kraft den l juli 1994. 

1 Lagen omtryckt 1973:449. 
2 Senaste lydelse 1990:491. 
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Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1981:49) om begränsning av 
läkemedelskostnader, m. m. 

Härigenom föreskrivs att 3 § lagen ( 1981 :49) om begränsning av 
läkemedelskostnader, m.m. skall ha följande lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

3 §I 
I andra fall än som avses i 2 och 

2 a §§ skall det fastställda priset 
för samtidigt på grund av sjukdom 
förskrivna och inköpta läkemedel 
sättas ned med hela det belopp 
som överstiger 120 kronor för ett 
läkemedel och med hela det be
lopp som överstiger JO kronor för 
varje ytterligare läkemedel. Ned
sättningen med hela det belopp 
som överstiger 120 kronor skall 
göras på det läkemedel som har 
högst pris. Nedsättning skall göras 
endast till den del det sammanlag
da priset för läkemedlen över
stiger 120 kronor med tillägg för 
JO kronor för varje läkemedel 
utöver det första. Om en förskriv
ning är avsedd att expedieras mer 
än en gång, gäller nedsättningen 
köpesumman vid varje avsett 
expeditionstillfälle. Vid beräkning 
av prisnedsättningen beaktas inte 
den avgift som kan ha uttagits för 
expedition av telefonförskrivna 
läkemedel. 

I andra fall än som avses i 2 § 
skall det fastställda priset för 
samtidigt på grund av sjukdom 
förskrivna och inköpta läkemedel 
sättas ned med hela det belopp 
som överstiger 125 kronor för ett 
läkemedel och med hela det be
lopp som överstiger 25 kronor för 
varje ytterligare läkemedel. Ned
sättningen med hela det belopp 
som överstiger 125 kronor skall 
göras på det läkemedel som har 
högst pris. Nedsättning skall göras 
endast till den del det samman
lagda priset för läkemedlen över
stiger 125 kronor med tillägg av 
25 kronor för varje läkemedel 
utöver det första. Om en förskriv
ning är avsedd att expedieras mer 
än en gång, gäller nedsättningen 
köpesumman vid varje avsett 
expeditionstillfälle. Vid beräkning 
av prisnedsättningen beaktas inte 
den avgift som kan ha uttagits för 
expedition av telefonförskrivna 
läkemedel. 

Bestämmelserna i första stycket tillämpas även när skyddsläkemedel i 
annat fall än som avses i 2 § andra stycket förskrivs till havande eller 
ammande kvinna eller till barn. 

Med det fastställda priset enligt första stycket avses ett pris som har 
fastställts av Riksförsäkringsverket. Om ett pris inte har fastställts på ett 
läkemedel i denna ordning omfattas läkemedlet inte av prisnedsättning. 

Regeringen eller den myndighet regeringen uestämmer meddelar före
skrifter 

1. om vilka receptfria läkemedel som 01r.fattas av prisncdsättningen, 
och 

2. om undantag från prisnedsättningen :ör ett visst receptbelagt läke
medel eller en viss grupp av så~ana läkemedel. 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995. 

1 Senaste lydelseJ992:1694. 
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Förslag till 
Lag om ändring i lagen ( 1988: 1465) om ersättning och 
ledighet för närståendevård 

Härigenom föreskrivs att 6 § lagen ( 1988: 1465) om ersättning och 
ledighet för närståendevård skall ha följande lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

6 §I 
Ersättning utges för högst 240 

dagar sammanlagt för vård av 
person som avses i 4 § första 
stycket andra och tredje me
ningarna och för högst 30 dagar 
sammanlagt för varje annan per
son som vårdas. 

Ersättning utges för högst 240 
dagar sammanlagt för vård av 
person som avses i 4 § första 
stycket andra och tredje mening
arna och för högst 60 dagar sam
manlagt för varje annan person 
som vårdas. 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994. 

1 Senaste lydelse 1993:333. 

15 Riksdagen 1993194. 1 sam/. Nr 100 Bilaga 6 
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Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring 

Härigenom föreskrivs att 19 kap. 2 § lagen (1962:381) om allmän 
försäkring 1 skall ha följande lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

19. kap. 
2 §2 

Sjukförsäkringen finansieras, 
förutom genom avgifter som avses 
i 1 §, av statsmedel. 

Statsbidrag lämnas med femton 
procent av kostnaderna för sjuk
försäkringsförmåner, inberäknat 
försäkringens kostnader enligt 
lagen (1974:525) om ersättning 
för viss födelsekontrollerande verk
samhet m.m., lagen (1988:1465) 
om ersättning och ledighet för 
närståendevård och lagen ( 1991 : 104 7) 
om sjuklön, samt för förvaltning. 

Sjukförsäkringen och de allmän
na försäkringskassornas förvalt
ning av denna finansieras, för
utom genom avgifter som avses i 
1 §, av stats medel. 

Statsbidrag lämnas med femton 
procer.t av kostnaderna för sjuk
försäkringsförmånu, inberäknat 
försäkringens kostnader c!lligt 
lagen (1974:525) om ersättning 
för viss födelsekontrollerande verk
samhet m.m., lagen (1988:1465) 
om ersättning och ledighet för 
närståendevård och lagen (1991: 104 7) 
om sjuklön. Statsbidrag lämnas 
också för förvaltning enligt första 
stycket. 

Statsbidrag lämnas vidare med femton procent av kostnaderna för den 
allmänna försäkringen för förmåner enligt lagen (1981 :49) om begräns
ning av läkemedelskostnader, m.m. samt för centrala studiestödsnämn
den med anledning av att sådana studielån som belöper på en studeran
des sjukperiod enligt studiestöds lagen ( 1973: 349) inte skall återbetalas. 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994. 

1 Lagen omtryckt 1982: 120. 
2 Senaste lydelse 1991: I 048. 
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Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter 

Härigenom föreskrivs att 4 kap. 6 § lagen (1981:691) om social
avgifter1 skall ha följande lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

4 kap. 
6 § 

Av influtna arbetsskadeavgifter 
förs en tjugondel till staten som 
bidrag till kostnaderna för försäk
ringens förvaltning. Återstoden 
förs till en fond, benämnd arbets
skade/ ond en med vars tillgångar 
kostnaderna för ersättningar enligt 
lagen (I 976:380) om arbetsskade
försäkring och motsvarande äldre 
bestämmelser skall täckas. Fonden 
förvaltas enligt grunder som 
riksdagen fastställer särskilt. 

Arbetsskadeavgifter förs till en 
fond, benämnd Arbetsskadefonden 
med vars tillgångar kostnaderna 
för ersättningar enligt lagen 
(1976:380) om arbetsskadeförsäk
ring och motsvarande äldre be
stämmelser samt förvaltningskost
nader skall täckas. Fonden för
valtas enligt grunder som riks
dagen fastställer särskilt. 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994. 

1 Lagen omtryckt 1989:633. 
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Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1976:380) om 
arbetsskadeförsäkring 

Härigenom föreskrivs att 7 ka;>. 2 §lagen (1976:380) om arbetsskade
försäkring1 skall ha följande lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

7 kap. 
2 § 

Avgiften till arbetsskadeförsäkringen skall utgå efter en procentsats som 
skall vara så avvägd att avgifterna tillsammans med andra tillgängliga 
medel täcker 
1. ersättningar enligt denna lag samt ersättningar på grund av obliga

torisk försäkring enligt lagen (1916:235) om försäkring för olycksfall i 
arbete, lagen (1929: 131) om försäkring för vissa yrkessjukdomar och 
lagen (1954:243) om yrkesskadeförsäkring, 
2. kostnader som föranleds av lagen (1955:469) angående omreglering 

av vissa ersättningar enligt lagen den 17 juni 1916 (nr 235) om försäk
ring för olycksfall i arbete m.m., lagen (1962:303) om förhöjning av 
vissa ersättningar i anledning av yrkesskada m.m., lagen (1967:919) om 
värdesäkring yrkesskadelivrl..'ltor m.m. oi:h kgen (1977:268) om upp
räkning av yrkesskadelivräntor m. m., 
3. förvaltningskostnader, 
4. behövlig fondbildning. 

Med förvaltningskostnader enligt 
första stycket 3 avses omkost
nader för Riksförsäkringsverkets 
och de allmänna försäkrings
kassornas verksamhet beträffande 
arbetsskadeförsäkringen. Den del 
av avgifterna som skall anses 
svara mot förvaltningskostnader 
fastställs genom särskild lag. 

Beslut om procentsats och för
valtningskostnadsandel för ett 
visst år skall fattas senast under 
året dessförinnan. 

Riksförsäkringsverket skall vart 
femte år föreslå procentsats och 
förvaltningskostnadsandel för de 
sju följande åren, i den mån 
beslut ej redan fattats. 

Med förvaltningskostnader enligt 
första stycket 3 avses omkost
nader för Riksförsäkringsverkets 
och de allmänna försäkrings
kassornas verksamhet beträffande 
arbetsskadeförsäkringen. 

Beslut om procentsats för ett 
visst år skall fattas senast under 
året dessförinnan. 

Riksförsäkringsverket skall vart 
femte år föreslå procentsats för de 
sju följande åren, i den mån 
beslut inte redan har fattats. 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994. 

1 Lagen omtryckt 1993:357. 
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Bilaga 6.7 

Socialförsäkringens kostnader och 
finansiering 





Socialförsäkringens kostnader och finansiering 
I denna del redovisas kostnader och finansiering av de socialförsäk
ringar och vissa andra förmåner som tillhör Socialdepartementets 
ansvarsområde. 

1. Inledning 

Riksdagens revisorer har i en rapport ( 1988/89: 16) Statistiken över 
socialavgifter framhållit angelägenheten av att riksdagen får en samlad redo
visning av socialförsäkringssektorn. Finansutskottet (bet. 1988/89:FiU23, 
rskr. 1988/89: 169) tillstyrkte revisorernas förslag och en med anledning 
därav väckt motion om att en översikt bör redovisas i statsbudgeten. 

Inledningsvis redovisas ett antal rapporter och andra ställningstaganden 
som presenterats under året eller på annat sätt är aktuella. 

Ekonomikommissionens betänkande 

Ekonomikommissionen framhöll i sitt betänkande Nya villkor för eko
nomisk politik (SOU 1993: 16) att reformeringen av socialförsäkringarna 
måste fortsätta. Därvid underströks att socialförsäkringarna inte allvar
ligt får skada samhällsekonomin genom felaktiga incitament eller stora 
underskott. Detta förutsätter bl.a. att systemen innehåller betydande 
självrisker. 

Vidare betonade kommissionen att systemen måste vara robusta mot 
politiska ingripanden från tid till annan, exempelvis i samband med 
stabiliseringspolitiska eller fördelningspolitiska överväganden. Därför 
bör socialförsäkringarna flyttas ut från statsbudgeten, antingen till sär
skilda fonder eller konkurrerande försäkringsbolag med valfrihet för den 
enskilde. 

Förmånssystemen bör vara enhetliga i de olika försäkringarna. De 
transfereringar som inte är försäkringar bör flyttas ut ur socialförsäk
ringssektorn. 

Riksförsäkringsverkets rapport En ny socialförsäkring 

Som ett led i sitt arbete uppdrog Ekonomikommissionen bl.a. åt Riks
försäkringsverket (RFV) att lämna ett underlag för dess överväganden 
angående socialförsäkringssystemet. I sin rapport underströk RFV att en 
ny socialförsäkring bör renodlas och vara autonom. Det skall finnas en 
tydlig koppling mellan vad som betalas in och vad som betalas ut. Sys
temet måste vara stabilt. Alla skall kunna lita på att de avgifter som 
betalats in verkligen ger de förmåner som utlovats. Försäkringarna får 
inte utgöra ett medel i den ekonomiska budgetpolitiken. Förmånerna bör 
delas upp i en del som utgör försäkringar och som betalas via avgifter 
och en annan del som utgör övriga förmåner och som betalas via all
männa skattemedel. 
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Ett nytt försäkringssystem bör grupperas under fyra huvudrubriker. 
- Sjuk- och handikappförsäkring 
- Arbetsskadeförsäkring 
- Åldersförsäkring 
- Arbetslöshetsförsäkring 

Enligt RFV:s förslag skall varje försäkringen ges en finansiell ram 
som blir beroende av de ekonomiska resurserna i samhället. Statsmak
terna avses besluta om normalnivån på utgående förmåner. 

Följande förmåner bör enligt RFV ej avgiftsfinansieras utan finan
sieras över statsbudgeten: barnbidrag, bidragsförskott, föräldraförsäk
ring (exkl. vård av sjukt barn), havandeskapspenning, närståendepen
ning, smittbärarpenning, kontaktdagar, ersättning till fader i samband 
med barns födelse, vårdbidrag, handikappersättning, ersättning till 
sjukvårdshuvudman, KBT, del pension och hustrutillägg. 

En omläggning föreslås finansieras genom att både den enskilde och 
arbetsgivaren betalar en avgift på lönedelar under ett tak på 7 ,5 bas
belopp. Arbetsgivaren tänks dessutom betala en avgift på hela lönesum
man. Denna särskilda löneskatt avses att minska omfördelningen inom 
företagen baserade på avgifter mellan lägre och högre löner. Arbets
givaren skall i RFV:s förslag utöver detta också betala hela avgiften till 
arbetsskadeförsäkringen. 

Till detta kommer arbetslöshetsförsäkringen som enligt RFV bör 
finansieras via avgifter som den enskilde, arbetsgivaren och staten 
betalar. RFV anser att arbetslöshetsförsäkringen skall vara allmän. 
Ersättningsnivåerna bör vara samordnade med sjukpenningen. 

Sjuk- och arbetsskadeberedningen 

Regeringen har, i enlighet med överenskommelsen med socialdemokra
terna hösten 1992, tillsatt en beredning för en ny ordning för sjuk- och 
arbetsskadeförsäkringarna, (dir 1993:44 och 1993:119). Beredningen 
har antagit namnet Sjuk- och arbetsskadeberedningen. Enligt direktiven 
skall i den nya ordningen försäkringen liksom hittills vara generell och 
de grundläggande villkoren skall garanteras i lag. Utgifterna för försäk
ringen skall i framtiden inte ingå i statsbudgeten och i den nya ord
ningen skall underskott inte kunna uppkomma. 

Beredningen har till uppgift att göra en allsidig belysning av olika för
säkringslösningar. De olika alternativ som skall övervägas är: 
- Överföring av försäkringarna till arbetsmarknadens parter för att där

med skapa förutsättningar för att kostnaderna för sjuk- och arbets
skadeförsäkringen beaktas inom ramen för lönebildningen, 

- Utveckling av nuvarande försäkringssystem, 
- Ett system där sjuk- och arbetsskadeförsäkringarna tecknas som 

obligatoriska försäkringar hos konkurrerande försäkringsgivare. 
Beredningen skall också överväga om förtidspensioneringen och den 

tillfälliga föräldrapenningen skall ingå i den nya ordningen. 

Prop. 1993/94: 100 
Bil. 6 
Bilaga 6.7 

232 



Riksförsäkringsverkets förslag till förändrad finansiering av 
försäkringarnas administration 

Försäkringskassornas verksamhet finansieras i dag med socialavgifter, 
statsbidrag samt vissa ersättningar. Därtill kommer att administrations
kostnaderna för ATP finansieras inom ramen för denna. Från arbets
skadeavgiften förs en tjugondel av avgiftsinkomsterna över till försäk
ringens administration. 

RFV har i sin anslagsframställning inför budgetåret 1994/95 föreslagit 
förändrade finansieringsprinciper för försäkringskassorna. RFV anser 
att försäkringsadministrationen bör finansieras på samma sätt som för
säkringsförmånerna och att för de försäkringar som finansieras med en 
socialavgift skall även administrationen finansieras med avgifter. För de 
förmåner som främst finansieras via anslag på statsbudgeten skall ad
ministrationen helt finansieras med statsbidrag. RFV anser att den all
männa sjukförsäkringsfonden bör aktiveras och att en löpande avräkning 
av försäkringsutgifterna och av giftsinkomsterna görs mot fonden. RFV :s 
förslag skulle medföra att sjuk- och föräldraförsäkringen, arbetsskade
försäkringen och delpensionsförsäkringen helt skulle få bära kostnaderna 
för sin egen administration. 

I denna proposition har förslagits att regeln om att en tjugondel av av
giftsinkomsterna från arbetsskadeavgiften skall tillföras förvaltningen 
slopas. Regeringen föreslår att den faktiska utgiften för arbetsskadeför
säkringens administration tillförs förvaltningen. 

Pensionsarbetsgruppens promemoria Ett reformerat pensionssys!em 

Pensionsarbetsgruppen som tillsattes under slutet av 1991 har till uppgift 
att mot bakgrund av pensionsberedningens betänkande (SOU 1990:76) 
Allmän pension och däröver inkomna remissyttranden utarbeta förslag 
till ett reformerat system för den allmänna pensioneringen. Som ut
gångspunkt för arbetet anges i direktiven att beslut rörande pensionssys
temet skall vara långsiktiga och präglas av stabilitet samt att förändring
arna skall bidra till ett starkare samband mellan avgifter och förmåner. 
En annan viktig utgångspunkt inför reformarbetet anges vara behovet av 
ett högre långsiktigt sparande och ett ökat arbetsutbud, i syfte att få till 
stånd den ökade ekonomiska tillväxt som är nödvändig bl.a. för finan
siering av pensionsutbetalningama. 

Pensionsarbetsgruppen har i en promeir.~ria, (Os 1992:89) E~t refor
merat pensionssystem, redovisat ett antal preliminära ställningstaganden. 

Pensionsarbetsgruppen anger beträffande grundläggande principer att 
de framtida pensionerna i högre grad tör relateras till inkomsterna 
under den yrkesverksamma perioden. Systemet skall även i framtiden 
ges en generell utformning och vara obligatoriskt. Pensionsåldern bör 
vara flexibel. Pensionssystemet bör även i framtiden innehålla ett antal 
fördelningsmässiga inslag. Desa skall ta hänsyn till bl.a. dem som är 
sjuka/handikappade eller av annat skäl t.ex. på grund av obetalt vårdar
bete, inte kan arbeta under vissa perioder. 
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Avgifter till det inkomstrelaterade pensionssystemet bör enligt arbets
gruppens promemoria betalas upp till ett tak. För inkomster över taket 
ges inget pensionsskydd inom det allmänna systemet, utan detta får 
lösas genom kollektivavtalsreglerade tjänstepensioneringarna och priva
ta, frivilliga pensionsförsäkringar. De fördelningspolitiska inslagen 
pensionssystemet skall i princip finansieras via allmänna skattemedel. 

2. Socialförsäkringsutgifterna som andel av 
samhällsekonomin 

Socialförsäkringarnas och vissa bidragssystems andel av BNP har i 
löpande priser stigit från ca 17, 6 3 år 1980 till drygt 21 3 år 1993. I 
denna andel inberäknas alla de förmåner som administreras av Riks
försäkringsverket och de allmänna försäkringskassorna. I följande tabell 
redovisas socialförsäkringssektorns utbetalningar från år 1980 till år 
1993. I tabellen ingår också utgifterna för ett antal arbetsmark
nadspolitiska åtgärder samt kostnader för administrationen. Däremot 
ingår ej utgifterna för dagpenning inom arbetslöshetsersättningen efter
som denna ej administreras av försäkringskassorna. 

Tabell I Socialförsäkringsutgifterna som andd relaterat till BNP (%). 

Socialförsäkr. 
inkl adm, totalt 

1980 

17,6 

* ekonomiskt stöd 2,00 
till barnfam. 
varav, barnbidrag 0, 95 

* ersättning 6,53 
vid sjukdom och 
handikapp 

varav, sjukpenning 2,39 

* ersättning 
vid ålderdom 7 ,98 
varav, folkpension 4.1-5 
varav, ATP 2.34 

* annan 
utbetalning 
varav KAS. 
utbildn.bidrag 

* administration 

Källa: RFV 

0,59 

0,48 

1985 

18,0 

2,04 

0,96 

6,71 

2,07 

8,37 
3,85 
3,33 

0,48 

0,39 

1988 1989 1990 1991 1992 

19,1 19,2 19,4 20,2 20,8 

2, 19 2,20 2.44 2.77 3, 10 

0,93 0,86 0,92 l.15 1.16 

7.48 7,61 7.48 7 ,30 6.50 

2,80 2,77 2,61 2,23 1,32 

8,57 8,61 8,63 9,10 9,70 
3,56 3,48 3,40 3,49 3,60 
3,81 3,95 4,05 4,33 4,70 

0,47 0.43 0,42 0,58 l, 10 

0,29 0,48 0.90 

0,38 0,38 0,41 0.41 0,43 
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1993 
(prog) 

21,50 

3.40 

1,19 

6,50 

1,26 

10,10 
3,60 
5,00 

1.10 

1,00 

0.42 
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3. Socialavgifter 

Socialavgifterna utgörs av arbetsgivar- o.::h egenavgifter. Arbetsgivarav
gift tas ut på hela lönesumman. Undantag görs för bl.a inkomster under 
1 000 kr/år och för personer som fyllt 65 år. Om nedsättning av social
avgift som ett regionalpolitiskt stöd finns särskilda bestämmelser. Rege
ringen har under hösten 1993 föreslagit (prop. 1993/94:66) vissa sänk
ningar av arbetsgivaravgifterna under inkomståret 1994 som ett led i 
arbetsmarknadspolitiken. En allmän sjukförsäkringsavgift (individavgift) 
infördes den 1 januari 1993 och uppgår till 0,95 3 på förvärvsinkoms
ter upp till 7 ,5 basbelopp. Regeringen har också föreslagit införande av 
en ny egenavgift som syftar till att finansiera ersättning från arbetslös
hetsförsäkringen och kontant arbetsmarkr.adsstöd (prop. 1993/94:80). 
Riksdagen har biträtt regeringens förslag (bet. 1993/94:AU6, rskr. 
1993/94: 101). Beslutet innebär att en avgift skall tas ut med 1 3 på 
förvärvsinkomster under 1994 och 2 % under 1995. 

Under år 1991 uppgick arbetsgivaravgifterna till 37,29 % och under 
1992 till 34,29 3. Under år 1993 uppgick arbetsgivaravgifterna till 
31,0 3. För dem som sysselsätter sjömän uttas dessutom en speciell 
pensionsavgift på 1,2 % . Arbetsgivaravgifterna år 1994 uppgår till 
31,36 3 som en följd av att sjukförsäkringsavgiften höjs i enlighet med 
tidigare beslut i samband med införandet av karensdag (prop. 
1992/93:31, bet. 1992/93:SfU9, rskr. 1993/94:56) samt som en konsek
vens av den fortsatta reformeringen av företagsbeskattningen (prop 
1993 /94: 50, bet. · 1993 /94: Sk U15, rskr. 1993 /94: 108 och 109). 

Egenavgift betalas av den försäkrade för dem som har s.k. F-skatte
sedel, dvs. oftast egenföretagare. Egenavgiften för egenföretagare 
uppgår för år 1994 till 29, 75 3 av av giftsunderlaget. Avgiften beräknas 
i regel på den vid taxeringen fastställda nettoinkomsten av aktiv närings
verksamhet. 

Särskild löneskatt betalas för arbetstagare och även av egenföretagare 
för dem som vid årets ingång är 65 år eller ä!dre. Avgiften är inte 
destinerad till den allmänna försäkringen utan är avsedd att motsvara 
skattedelen av socialavgifterna på inkomster som inte är förmåns
grundande. 

I följande tabell redovisas olika socialavgifter m.m. vad gäller, nivå 
och inkomster. De nytillkomna egenavgifterna inom sjukförsäkringen 
och arbetslöshetsförsäkringen redovisas ej i tabellen. Inkomsterna av 
den allmänna sjukförsäkringsavgiften beräknas uppgå till 3 988 miljoner 
kronor för inkomståret 1993. 
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Tabell 2 Socialavgifter och motsvarande inkomst 
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Inkomsttitel Avgift Avgiftsnivå 1994 Bruttoinkomst Bruttoinkomst 
(mkr) 1992/93 

1211 
1221 
1231 
1241 
1251 01 
1251 02 
1251 04 
1251 05 
1251 07 
1251 08 

1281 
1291 

Källa: RRV 

Folkpensionsavgift 
Sjukförsäkringsavgift 
Barnomsorgsavgift5 

Uthildningsavgift5 
Arhetsmarknadsavgift 
Arbetsskadeavgift4 

Lönegarantiavgift 
Arbetarskyddsavgift 
Delpensionsavgift 
ATP-avgift 

Summa1 

Allm. löneavgift5 

Särskild löneskatt 

Arbetsgiva-
re 

5,86 
8,43 

0 
0 

2,12 
1,38 
0,20 
0,17 
0,20 
13,0 

31,36 

17,89 

Egenföre- Prel. 

tagare utfall 

6,03 
9,12 

0 
0 
0 

1,40 
0 
0 

0,20 
13,0 

29,75 

17,89 

1 Avgifterna från egenföretagarna utgör ca 3,5 3 av de totala avgiftsinkomsterna. 
2 Utöver detta överfördes 4 038 (mkr) från kon~o i RiksgiUdskontoret. 
3 Utöver detta tillfördes inkomsttiteln 3 065 (mkr) från Arbetsskadefonden, vilket var 
en återbetalning av fondens skuld som möjliggjorts genom överföring från 
Delpensionsfonden. 
4 Inkl. bidraget på 5 3 som överförs till förvaltningen. 
5 Avgiften upphörde den 1/1 1993. 

42 676 
50 541 

8 533 
1 106 

13 0552 

6 984-' 
l 228 
1 745 
1 495 

82 248 

209 611 

174 
6 275 

(mkr) 1993/94 
prognos 

36 176 
53 192 

387 
2 

12 161 
8 012 
l 245 
1 087 
1 312 

82 274 

195 848 

0 
8 458 
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4. Översikt Prop. 1993/94: 100 

I följande tabell framgår social försäkrings förmånernas övriga 
Bil. 6 

samt 
Bilaga 6.7 

trygghetssystems finansiering för budgetåren 1993/94 (anvisat) och 
1994/95 (förslag). 

Tabell 3 Finansieringen av socialförsäkringsförmåner budgetåren 1993/94 och 

1994/95 (mkr) 

Verksamhet 1993194 (anvisat respektive beräknat) 1994195 (förslag) 

Totalt Statsb. Soc.avg Övrigt Totalt Statsb. Soc.- Övrigt 
avg 

Ekonomiskt stöd till 
barnfamiljer 

Barnbidrag 17 000 17 000 0 0 17 300 17 300 0 0 

Bostadsbidrag 8 560 111 8 560 0 0 6 57014 6 570 0 0 

Föräldraförsäkring 18 390 2 759 15 631 0 18 39014 2 759 15 631 0 

Bidragsförskott 4 615 3 110 0 1 505 12 4 716 3 187 0 I 529 12 

Bidrag vissa adop-
tio ner 8,5 8,5 0 0 8,5 8,5 0 0 

Bidrag för kostnader 
internationella adop-
tio ner 28,8 28,8 0 0 26,4 26,4 0 0 

Bampensioner 2 855 133 585 1373 903 142 614 1473 

Vårdbidrag 1 285 1285 0 0 I 405 I 405 0 0 

Ersättning vid sjuk-
dom och handikapp 

Sjukpenningförsäkring 18 650 2 795 15 855 0 18 545 2 782 15 763 0 

Rehabilitering 2 560 384 2 176 0 3 243 486 2 757 0 

Ersättning sjukvårds-
huvudmän 2 564 385 2 179 0 986 148 838 0 

Läkemedelsfönnåner 8 120 1 218 6 902 9 584 1 438 8 146 

Tandvård 3 805 571 3 234 3 068 460 2 608 

Närståendepenning 22,4 3,4 19 0 22,8 3.4 19.4 0 

Förtidspensioner 36 290 7 015 24 045 5 2301 39 552 7 570 26 198 5 784' 

Handikappers. 933 933 0 0 915 915 0 0 

Arbetsskadeförsäkring 9 910 16 46215 7 612 1 8367 8 034 16 450" 7 584 0 

Bilstöd 206 206 0 0 191 191 0 0 

Assistansersättning 1 200 1 200 0 2 527 2 527 0 
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Verksamhet 1993/94 (anvisat respektive beräknat) 1994/95 (förslag) 

Totalt Statsb. Soc.avg Övrigt Totalt 

Ersättning vid ålder-
dom: 

Ålderspension' 125 409 25 570 82 412 17 4271 131 730 

Efterlev .pension 
vuxna' 11 458 843 8 297 2 3181 12 072 

Del pension 2 473 1 0 1 312 161' 2 395 1 

Särskilt pensionstillägg 12 12 0 0 12 

KBT (inkl. SKBT) 10 100 6 700 0 3 400'' 10 100 14 

Administration 

RFV 639 600 34 5 Il 642 

Försäkringskassorna 4 716 4 105 611 1.1 4 773 

Porto 260 231 29 0 218 

Prognos utgifter för delpensionsförsäkringen 
Inklusive ATP, prognos 
Avkastning från AP-fonden 
20 3 tillkommer som de försäkrade betalar. 
De försäkrade betalar ca 4,2 miljarder kr för sin tandvård 
Kommunernas utgift för KBT 
Underskott i fonden som löpande täcks av s:atsbudgetcn 
Kommunerna betalar assistansersättning om be'lovet understiger :W tim/v. 
Kapital och avkastning från deipensior.sfonde!1. 

10 Budgeterat belopp på 8 560 avser 1,5 år. 
Il Ersättning till RFV från affärsverk 
12 Inbetalningar av de underhållsskyluiga 
13 Avgiftsinkomster, kommuner m.rn. 
14 Prel. i avvaktan på särskild proposition. 
15 Utbetalningar staten LAF. YFL och LSP. 
16 Exkl. bidraget till förvaltningen. 

5. Sjuk- och föräldraförsäkringarna 

Sjukförsäkringen finansieras genom socialavgifter, inkomster från den 
allmänna sjukförsäkringsavgiften och allmänna skattemedel via anslag 
på statsbudgeten. Avgiftsintäktema används för att täcka försäkringarnas 
utgifter för sjukpenning, rehabilitering, ersättning till sjukvårdshuvud
männen och kostnader för tandvård och läkemedel, föräldraförsäkring 
samt ersättning till närståendevå1d. 

Sjukförsäkringsavgiftens sto!"lek skall en~igt 19 kap 2§ AFL \'arn sål!an 
att avgiftsinkomstema täcker 85 3 av förnäkringens utgifter. 

Statsb. Soc.- Övrigt 
avi! 

26 073 86 812 18 845-' 

808 8 763 2 501 3 

0 1 313 082' 

12 0 0 

6 700 0 3 400' 

603 34 5" 

4 178 595 13 

198 21 0 
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Avgiften till försäkringen är för år 1993 8,27 % för arbetsgivare och 
9, 12 för egenföretagare. 1994 höjs avgiften till 8,43 % för arbetsgivare. 

Utvecklingen för sjuk- och föräldraförsäkringarna 1992/93 - 1993/94 
vad gäller utgifter och inkomster redovisas i följande tabell. 

Tabell 4 Sjuk- och föräldraförsäkringen (mkr) 

Budgetår 1992/93 1993/94 1994/95 
utfall prognos förslag 

Utgiftet5 
Sjukförsäkring 38 833 36 910 35 426 
varav 
- sjukpenning' 17 199 18 499 18 545 
- rehabilitering l 907 2 098 3 243 
- ersättning till sjuk-
vårdshuvudmän 7 002 3 304 9862 

- läkemedel 8 990 9 309 9 584 
- tandvård 3 735 3 700 3 068 

Föräldraförsäkring 19 035 19 757 18 3903 

N ärståendepcnning 13 18 23 

Summa 57 881 56 685 53 839 

lnkonmer 
Statsbidrag 8 682 8 503 8 076 
varav 
- sjukförsäkring 5 825 5 536 5 3144 

- föräldraförsäkring 2 855 2 964 2 7593 

- närståendevård 2 3 3 
Socialavgifter 50 541 53 192 55 411 
Allmän sjukförsäkrings-
avgift6 0 0 3 988 

Summa 59 223 61 695 67 475 

1 Inkl. frivillig sjukpenningförsäkring 
2 Den särskilda ersättningen på 510 miljoner kr för rehabiliterings- och bchandlings
insatser redovisas under rubriken rehabilitering 
3 Prelimärt belopp 
4 Fr.o.m. bå 1994/95 är anslaget uppdelat i två anslag, BI och B2. 
5 Kostnaderna för administrationen redovisas i tabell 3. 
6 Avgiften infördes den 1/1 1993 och omförs två år efter inkomståret till inkomst
titeln. 

6. Arbetsskadeförsäkringen 

Arbetsskadeförsäkringen (LAF) trädde i kraft den 1 juli 1977 och er
satte därvid den tidigare yrkesskadeförsäkringen (YFL). M~nga livrän
tor och annan ersättning utges fortfarande enligt lagen om yrkesskade
försäkring. Ersättning för arbetsskada utges också enligt lagen om stat
ligt pensionsskadeskydd (LSP) för skador vid militä:-tjänstgöring m.m .. 

Reglerna för ersättning från arbetsskadeförsäkringen har förändrats 
betydligt under de senaste åren. Den l januari 1992 förlängdes arbets
skadeförsäkringens samordningstid med sjukförsäkringen från 90 till 
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180 dagar. Den 1 juli 1993 upphörde i huvudsak rätten till arbetsskade
sjukpenning. Den 1 januari 1993 infördes skärpta bestämmelser vad 
gäller kravet på skadlighet vid bedömning av arbetsskada. 

De förmåner som numera utges från arbetsskadeförsäkringen är egen
livräntor, efterlevandelivräntor, begravningshjälp, sjukpenning i vissa 
fall, sjukhusvård utom riket, tandvård och särskilda hjälpmedel. 
Arbetsskadeförsäkringen skall finansieras genom en socialavgift och 
avkastning från arbetsskadefonden. Fondtn uppvisar sedan år 1987 ett 
underskott. Vid ingången av år 1993 var underskottet drygt 20 miljarder 
kronor. Fr.o.m. 1995 b~räknas utgifterna vara mindre än inkomsterna. 
Avgiften till arbetsskadeförsäkringen höjdes den 1 juli 1992 från 0,9 3 
till 1,2 3 och den 1 januari 1993 till 1,38 3. Dessutom tillfördes 
arbetsskadefonden 8,3 miljarder kronor under första halvåret 1993 från 
delpensionsfonden. Statens ersättningar till arbetsskadade och avsätt
ningar till LSP finansieras till 100 3 över statsbudgeten. 

Tabell S Arbetsskadeförsäkringen (mkr) 

Verksamhet 1992/93 1993/94 1994/95 
utfall prognos prognos 

Utgifter 
Arbetsskadefonden. 
-sjukpenning/vård LAF 6 542 3 500 1 192 
- livräntor LAF 4 115 4 767 5 248 
- ers. en!. äldre 
lagstiftning 1 215 1 181 1 144 
- administration 
(1/20 schablon) 349 400 3881 

Summa 12 221 9 848 7 972 

Inkomster: 
- socialavgifter. -
inkl.adm. 6 984 8 012 8 438 
- överföring från 
delpensionsfond 8 300 0 0 

Summa 15 284 8 012 8 438 

Över/underskott + 3 063 - 1 836 + 466 

Fondens storlek vid 
budgetårets ingång -24 000 - l! 000 - 23 000 

Utbetalnin~ar staten för 
LAF, YFL 401 390 380 
Utbetalningar staten för 
LSP m.m. 74 72 70 

1 Fr.o.m budgetåret 1994/95 föreslås att faktisk kostnad för administrationen belastar 
fonden. 
2 Statens ersättningar till arbetsskadade finansieras över statsbudgeten. 
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7. Pensioner 

J<'olkpensioner 

Folkpensionerna finansieras dels genom en socialavgift, dels via all
männa skattemedel över statsbudgeten. Arbetsgivaravgiften uppgår f.n 
till 5,66 % och för egenföretagare till 5,83 % . Denna höjs till 5,86 
resp. 6,03 den I januari 1994. Inom folkpensionen finns ett antal sär
skilda förmåner som i sin helhet finansieras via statsbidrag. Dessa är 
särskilt pensionstillägg. handikappersättning, vårdbidrag, hustrutillägg, 
barntillägg m.m. 

Tabell 6 Folkpensioner (mkr) 

Buugetår 

Utgifter 
Folkpension 
- åluerspension ' 
- förtidspension 
-efterlevandepension till 
vuxna' 
- barnpension 

Swnma 

Inkomster 
- socialavgift 
- statsbidrag 

Smnma 

Särskilua förmåner, som helt 
skattefinansieras 
- särskilt pensionstillägg 
- hanuikappers. 
- vårubidrag 

KBT 
Totalt 
varav: 
statsbidrag 
kommuner 

1992/93 1993/94 
utfall prognos 

52 155 52 470 
14 006 14 816 

1 678 1 650 
280 283 

68 119 69 249 

42 676 36 176 
25 443 33 073 

68 119 69 249 

10 12 
893 931 

1 192 I 332 

8 896 10 100 

4 151 6 700 
4 745 3 400 

1 Inkl. pensiormillskott, barntillägg och hu.mutillägg m.m. 
' Ankepension, omställningspension och särskilu efterlevanllepension 
i Förstatliganue under 1995, prel. belopp 

Allmän tilläggspension, ATP 

1994/95 
förslag 

53 210 
15 450 

1 650 
290 

70 600 

37 343 
33 257 

70 600 

12 
915 

I 405 

10 100 

6 "iOO' 
3 400 

Den allmänna tilläggspensionen (ATP) finansieras dels genom en avgift 
som f.n utgör 13 % av avgiftsunderlaget, dels genom avkastning från 
allmänna pensionsfonden (AP-fonden). AP-fonden uppgick till 499 
miljarder kronor den I januari 1993. AP-for.dens förvaltning är upp
delad i fem delfonder. l-3:e AP-fonden placerar främst si:rn mi::del i 
obligationer. 4:e och 5 :e AP-fonden placerar sina rncd;!l främst i aktier. 
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Tabell 7 Allmän tilläggspension, ATP (mkr) 

ÅR 1993 1994 1995 

prognos prognos prognos 

Utgifter 
ATP 102 238 110 501 117 971 
varav 
- ålderspension 70 880 76 080 80 960 
- förtidspension 20 850 23 120 25 019 
- efterlevandepension 
vuxna1 

9 446 10 108 10 735 
- barnpension 560 595 630 
- administration 502 598 627 

Inkomster 138 065 138 756 139 305 
varav 
- socialavgifter 82 456 85 358 89 383 
- ränteinkomster 55 609 53 398 49 922 

Under/överskott + 35 827 + 28 255 + 21 334 
AP-fondens 
storlek vid årets ingång 499 176 527 431 548 765 

1 Änkepension, omställningspension och särskild efterlevandepension 

Del pension 

Delpensionsförsäkringen finansieras till 100 % genom en socialavgift 
som för närvarande uppgår till 0,2 % av avgiftsunderlaget. Delpen
sionsfondens behållning den 1 januari 1993 uppgick till ca 14 miljarder 
kronor. Riksdagen beslutade under våren 1992 att en viss del av behåll
ningen skulle användas till att finansiera underskottet i arbetsskadeför
säkringen. Därför har 8,3 miljarder kronor överförts dit. 

Tabell 8 Delpension (mkr) 

Budgetår 1992/93 1993/94 1994/95 
utfall prognos prognos 

Utgifter JO 748 2 473 2 395 
varav 
- försäkringsutgifter 2 448 2 473 2 395 
- överföring till Arbets- 8 300 
skadefond 

Inkomster 3 150 2 243 I 701 
varav 
- socialavgifter 1 495 1 312 1 313 
- ränteinkomster 1 655 931 388 

Under/överskott - 7 598 - 230 - 694 

Delpensionsfon dens storlek 
vid årets ingång 14 036 6 208 5 514 
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Bilaga 6.8 

Allmänna arvsfonden 





Allmänna arvsfonden 
Allmänna arvsfondens ändamål är att främja vård och fostran av barn 
och ungdomar samt omsorg om handikappade. Fonden förvaltas av 
Kammarkollegiets fondbyrå som en särskild fond, skild från statskapita
let. För budgetåret 1992/93 var det utdelningsbara beloppet ca 
166 miljoner kronor. 

Medlen fördelas genom beslut av regeringen och Barn- och ungdoms
delegationen i första hand till föreningar och organisationer som be
driver utvecklingsverksamhet rörande barn, ungdomar och personer 
med funktionshinder 

Socialdepartementet ansvarar för handläggningen av ansökningar som 
rör barn under 7 år, ungdomar som har sociala problem och personer 
med funktionshinder i alla åldrar. 

För ansökningar som rör fostran av ungdom i åldrarna 7-25 år dispo
nerar Civildepartementet och Barn- och ungdomsdelegationen 25 % av 
det utdelningsbara beloppet. Budgetåret 1992/93 innebar det 41,5 
miljoner kronor. 

Under budgetåret 1992/93 har regeringen efter förslag av socialminis
tern beviljat stöd till 274 projekt med ett sammanlagt belopp av ca 
134 miljoner kronor. Detta belopp inkluderar medel som återbetalats 
eller återförts till fonden. 

Stödet till omsorg om vuxna funktionshindrade har uppgått till 
96,4 miljoner kronor medan stöd till projekt som särskilt riktar sig till 
barn och ungdomar (med och utan funktionshinder) utgått med samman
lagt 37, 7 miljoner kronor. 

Huvuddelen av stödet till personer med funktionshinder har under 
budgetåret 1992/93 omfattat försöks- och utvecklingsarbete. Projekt för 
ökat självbestämmande och oberoende har omfattat ca 9 miljoner 
kronor. Här ingår exempelvis flera projekt med syfte att utveckla bra 
personlig assistans samt försök med kooperativ verksamhet för personer 
med psykiska störningar. 

För området datateknik och handikapp har stöd beviljats med ca 
18 miljoner kronor. Bland annat pågår försök med användning av 
datateknik för kommunikation, datorstöd i hemm~t och särskilda "data
tek" som gör det möjligt för barn och ungdomar med omfattande 
funktionshinder att kommunicera, reagera och agera men också leka 
med hjälp av dator. Handikappinstitutet har en samordnande funktion 
och fördelar också en del av dessa medel då vissa projekt berör flera 
olika handikapporganisationer. 

Projekt som rör kultur/fritid och handikapp omfattar ca 14 miljoner 
kronor. Av dessa har 5 miljoner kronor avsatts för insatser inom 
området handikappidrott. 

Information, utbildning och ökade kunskaper om olika handikapp till 
allmänhet och olika personalgrupper är viktiga medel för att ändra 
attityder i samhället och därmed förbättra villkoren för personer med 
funktionshinder. Handikapporganisationerna har därför beviljats stöd till 
projekt med denna inriktning med sammanlagt ca 23 miljoner kronor. 
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Till projekt inom området allmänt utvecklings- och försöksarbete har 
ca 42 miljoner kronor utgått. Här återfir..ns ett stort ar.tal projekt, bland 
annat med syfte att förbättra samhällsstödet till funktionshindrade, att 
utveckla handikapporganisationernas möjligheter att påverka medlem
marnas levnadsförhållanden samt att pröva nya metoder för utbildning 
eller rehabilitering. 

Stöd till handikapporganisationernas rekreationsanläggningar samt viss 
kansliutrustning har beviljats med sammanlagt ca 9 miljoner kronor. 

Stödet till utvecklingsprojekt som rör barn och ungdomar utan 
funktionshinder har uppgått till ca 19 miljoner kronor. Bland dessa 
projekt kan särskilt nämnas försöksverksamhet med föreningars med
verkan inom barnomsorgen i det mångkulturella samhället samt ut
vecklingsarbete av t.ex. Rädda barnen och BRIS för barn som far illa. 

Regeringen kommer i februari att lämna riksdagen en fylligare redo
visning för fördelningen av medel från Allmänna arvsfonden under 
budgetåret 1992/93 

Proposition om Allmänna arvsfonden 

Regeringen beslutade den 24 januari 1991 att tillkalla en särskild ut
redare (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 
(SOV 1992: 120). Betänkandet har remissbehandlats. 

En proposition om Allmänna arvsfonden kommer inom kort att över
lämnas till riksdagen. I denna föreslås bl.a. att en ny lag om Allmänna 
arvsfonden från den I juli 1994 skall ersätta den nuvarande lagen från 
1928. 
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Rättsdatablad 





Rättsdatablad 

Författnings rubrik Bestämmelser som 
inför, ändrar, upp
häver eller upp
repar ett normgiv
ningsbemyndigande 

Lag om ändring i 3 § 
lagen ( 1981 :49) om 
begränsning av läke
medels kostnader' 
m.m. 
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Register 





Register Kronor Prop. 1993/94: 100 
Bil. 6 

Sid 

3 Inledning 

7 A. Familjer och barn 

23 1. Allmänna barnbidrag, förslagsanslag 17 300 000 000 
26 2. Bostadsbidrag, förslagsanslag* 6 570 000 000 
27 3. Bidrag till föräldraförsäkringen, 

förslagsanslag* 2 759 500 000 
28 4. Bidragsförskott, förslagsanslag 3 187 000 000 
29 5. Särskilt bidrag för vissa adoptivbarn, 

förs lagsanslag 8 500 000 
30 6. Bidrag till kostnader för internationella 

adoptioner, förslagsanslag 26 400 000 
30 7. Bampensioner, förslagsanslag 290 000 000 
31 8. Vårdbidrag för handikappade barn, 

förslagsanslag 1 405 000 000 

31 546 400 000 

33 B. Ekonomisk trygghet vid sjukdom, handikapp 
och ålderdom 

56 1. Bidrag till sjukpenning och rehabilite-
ring, förslagsanslag 3 268 000 000 

58 2. Bidrag till sjukvårdsförmåner m.m., 
förslagsanslag 2 046 000 000 

62 3. Bidrag till ersättning vid närståendevård, 
förslagsanslag 3 420 000 

64 4. Förtidspensioner, förs lagsanslag 15 450 000 000 
65 5. Ålderspensioner, förs lagsanslag 53 210 000 000 
66 6. Efterlevandepensioncr till vuxna, 

förs lagsanslag 1 650 000 000 
67 7. Bidrag till kommunala bostadstillägg 

till folkpension, förslagsanslag* 6 700 000 000 
68 8. Handikappersättningar, förslag sans lag 915 000 000 
69 9. Särskilt pensionstillägg, förslagsanslag 12 000 000 
70 10. Vissa yrkesskadeersättningar m. m., 

förslagsanslag 3 300 000 
71 11. Ersättning till Posten AB m. m., 

förslagsanslag 197 539 000 

83 445 259 000 

* Beräknat belopp 
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73 c. Hälso- och sjukvård Prop. 1993/94: 100 

99 1. Bidrag till hälso- och sjukvård, 
Bil. 6 

förs lagsanslag 779 350 000 
102 2. Insatser mot aids, reservationsanslag 185 220 000 
105 3. Funktionen Hälso- och sjukvård m.m. 

i krig, ramanslag 167 916 000 
107 4. Bidrag till Spri, förslagsanslag 26 900 000 
108 5. Bidrag till WHO, förslagsanslag 29 800 000 
108 6. Bidrag till WHO-enheten för rapporte-

ring av läkemedelsbiverkningar 2 591 000 
109 7. Bidrag till husläkarsystem m. m., 

reservationsanslag 200 000 000 

1 391 777 000 

112 D. Omsorg om äldre och handikappade 

122 1. Stimulansbidrag inom äldreomsorgen, 
reservationsanslag 900 000 000 

124 2. Vissa statsbidrag inom handikappområdet, 
reservationsanslag 672 500 000 

126 3. Bostadsanpassningsbidrag m.m., 
förslagsanslag 4 900 000 

127 4. Statsbidrag till vårdartjänst m.m., 
förslagsanslag 146 000 000 

130 5. Bidrag till viss verksamhet för personer 
med funktionshinder, reservationsanslag 70 124 000 

136 6. Bidrag till handikapporganisationer 129 248 000 
138 7. Bidrag till pensionärsorganisationer 2 446 000 
138 8. Ersättning för texttelefoner, förslagsanslag 72 700 000 
140 9. Bilstöd till handikappade, förslagsanslag 191 000 000 
141 10. Kostnader för statlig assistansersättning, 

förs lagsanslag 2 527 000 000 
142 11. Sveriges Hundcenter AB - Statens 

Hundskola, förslagsanslag 1 000 

4 715 919 000 

143 E. Socialt behandlingsarbete, alkohol- och 
narkotikapolitik 

157 1. Bidrag till missbrukarvård och ungdomsvård, 
reservationsanslag 480 000 000 

159 2. Bidrag till organisationer, reservationsanslag 31 630 000 
160 3. Bidrag till Centralförbundet för alkohol-

och narkotikaupplysning 7 964 000 

519 594 000 
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162 F. Myndigheter under Socialdepartementet Prop. 1993/94: 100 

164 I. Riksförsäkringsverket, ramanslag 603 174 000 
Bil. 6 

168 2. Allmänna försäkringskassor, ramanslag 4 177 642 000 
172 3. Socialstyrelsen, ramanslag 347 353 000 
179 4. Folkhälsoinstitutet, ramanslag 160 039 000 
183 5. Smittskyddsinstitutet, ramanslag 82 764 000 
186 6. Läkemedels verket I 000 
189 7. Rättsmedicinalverket, ramanslag 162 105 000 
196 8. Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, 

ramanslag 15 680 000 
199 9. Statens institut för psykosocial miljö-

medicin, ramanslag 7 474 000 
201 10. Statens beredning för utvärdering av 

medicinsk metodik, ramanslag 15 566 000 
204 I I. Barnombudsmannen, ramanslag 7 708 000 
206 12. Statens nämnd för internationella adop-

tionsfrågor, ramanslag 6113000 
209 13. Nämnden för vårdartjänst, ramanslag 8 856 000 
211 14. Statens handikappråd, ramanslag* 5 829 000 
213 15. Statens institutionsstyrelse: Central förvalt-

ning, ramanslag 20 572 000 
214 16. Statens institutionsstyrelse: Vård verksamhet, 

ramanslag 450 000 000 
216 17. Socialvetenskapliga forskningsrådet: 

Förvaltning, ramanslag 5 651 000 
216 18 Socialvetenskapliga forskningsrådet: 

Forsknings medel, reservationsanslag 86 772 000 
216 19. Avveckling av Statens bakteriologiska 

laboratorium I 000 
6 163 300 000 

218 G. Jämställdhetsfrågor 

218 I. Jämställdhetsombudsmannen m. m., 
ramanslag* 6 544 000 

219 2. Särskilda jämställdhetsåtgärder, 
reservationsanslag * 10 556 000 

17 100 000 

Totalt för socialdepartementet 127 809 349 000 

Undcrbilagor 

223 6.1 - 6.6 Lagförslag 
231 6.7 Socialförsäkringens kostnader och finansiering 
245 6.8 Allmänna arvsfonden 

249 Rättsdatablad 

* Beräknat belopp 
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Bilaga 7 till budgetpropositionen 1994 

Kommunikationsdepartementet 
(sjätte huvudtiteln) 

Inledning 

Kommunikationer för ökad tillväxt och välfärd 

Satsningar inom kommunikationssektom är en viktig del i regeringens 
långsiktiga politik för välfärd och en uthållig ekonomisk tillväxt. En 
förbättring av kommunikationerna bidrar till ökad produktivitet och kon
kurrenskraft i näringslivet. De kraftfulla satsningar på utbyggnad och 
modernisering av infrastrukturen på transportområdet och av tele
kommunikationerna som regeringen nu långsiktigt fullföljer, är en hörn
sten i det arbetet. Åtgärder inom kommunikationssektom är nödvändiga 
för att lösa miljöproblemen. Ett miljöanpassat transportsystem måste på 
sikt utvecklas. 

De satsningar som görs inom teleområdet har därtill en betydande po
tential tör industriell utveckling. Infrastrukturinvesteringama bidrar 
också till att mildra arbetslösheten. 

En förbättrad hushållning med nationens samlade resurser måste även 
åstadkommas. Inom kommunikationssektom skapas betydande effekti
vitetsvinster genom den avreglering som pågår. Förbättringar inom 
kommunikationsväsendet främjar också utvecklingen i landets olika 
delar och därmed den regionala balansen. 

Sverige är starkt integrerat i det europeiska ekonomiska systemet, 
inte minst genom en omfattande utrikeshandel. Regeringen arbetar med 
att slutföra förhandlingarna om Sveriges medlemskap i Europeiska uni<r 
nen. Utöver de direkta medlemskapsfrågorna har det blivit allt mer 
angeläget att också verka tör att svenska satsningar i transportsystemet 
koordineras med de satsningar på ett transeuropeiskt nätverk av vägar 
och järnvägar som pågår inom EU. Samtidigt är det viktigt att också 
frarnhå.lla luft- och sjöfu.rtens betydelse för transporterna. Ett allsidigt 
sammansatt transportsystem är inte minst viktigt för den omfattande 
handeln inom Norden. För näringslivet har förbättrade kommunika
tioner med övriga Europa ökat i betydelse. På längre sikt kan utveck
lingen i Östeuropa medföra viss förändring av våra transportmönster. 

De pågående och planerade infrastruktursatsningarna i Sverige bidrar 
till att minska avståndshandikappet såväl inom landet som i förhållande 
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till andra delar av Europa. För näringslivet är även rationella trans- Prop. 1993/94:100 
porter mellan olika delar av landet en utveck:lingsförutsättning som Bilaga 7 
bidrar till regional balans. 

Regeringen har nu kommit en god bit på väg i arbetet med att effekti
visera resursanvändningen i kommunikationssektom med hjälp av av
rcg]ering och ökad konkurrens. Ytterligare steg återstår dock i detta 
effektiviseringsarbete. Samtidigt skärps kraven på uppföljning och 
tillsyn av den genomförda avregleringen. Detta gäller även marknader 
som tidigare avreglerats exempelvis den yrkesmässiga vägtrafiken där 
tillsynen och kraven nu skärps. Vad gäller den statliga verksamheten 
inom kommunikationssektom pågår ett långsiktigt arbete med att ratio
nalisera, avmonopolisera och avreglera samt bolagisera lämplig verk
samhet. 

För människors välfärd lr goda kommunikationer betydelsefulla. 
Rörlighet och valfrihet när det gäller kommunikationssått är väsentliga 
inslag i ett välfärdssamhälle. Goda kommunikationer underlättar arbets
pendling och ökar möjligheterna att kombinera en god boendemiljö med 
en större arbetsmarknad. I tätorter och i glesbygden är arbetsresor, 
resor till och från serviceställen och fritidsaktiviteter nödvändiga för ett 
fungerande vardagsliv. 

Det allrnännas insatser för att underlätta kommunikationsmöjligheter
na för vissa grupper med särskilda behov, såsom funktionshindrade och 
äldre, är också nödvändiga i ett välfärdssamhälle. Den 1 januari 1994 
kommunaliseras riksfärdtjänsten vilket ökar förutsättningarna för en 
förbättrad samordning och därmed effektivisering av färdtjänsten. Rege
ringen går nu vidare och lämnar förslag till inriktning för det fortsatta 
arbetet med åtgärder för att underlätta för handikappade att använda 
kollektiva färdmedel. 

Arbetet med trafiksäkerheten och med att reducera trafikens miljöpå
verkan är andra exempel på uppgifter inom kommunikationssektom med 
stor betydelse för välfärden. 

Regering och riksdag beslutade under våren 1993 om inriktningen för 
trafiksäkerhetspolitiken. Trafiksäkerhetsarbetet drivs nu vidare med 
dessa nya utgångspunkter. 

Vältarden kan på sikt hotas om inte miljöarbetet förstärks. En av de 
samhällssektorer som fortfarande svarar för stora miljöstörningar är 
transportsektorn. Dessa störningar utsätter människor, natur och klimat 
för stora påfrestningar som inte är acceptabla, även om stora insatser 
gjorts för att motverka dessa problem. Kulturmiljövärdena måste också 
beaktas i samband med trafikens miljöpåverkan. 

Ett viktigt mål för miljöarbetet är strävan att förverkliga ett långsik
tigt hållbart transportsystem. Detta kan f1 en avgörande inverkan på 
miljön och tillväxten. De initiativ regeringen har tagit vad gäller trafik 
och miljö skall nu fullföljas. Ett samlat utvecklingsarbete för att fast
ställa kraven på ett långsiktigt bärkraftigt transportsystem har påbörjats. 
Kortsiktiga och långsiktiga miljömål som är förenliga med en långsiktigt 
hållbar utveckling bör fastställas för varje trafikslag. Trafikverken har 
under senare år fått ett utökat ansvar bl.a. för miljörapporteringen. 4 



Regeringens syn på sambanden mellan miljö och ekonomi redovisas Prop. 1993/94:100 
mer ingående i finansplanens bilaga "Uthållig utveckling". I denna Bilaga 7 
bilaga behandlas även regeringens kommande arbete när det gäller att 
ublyttja möjligheterna att styra miljöarbetet genom att använda miljö-
skatter samt förutsättningarna att ublyttja skatteväxling. 

Det finns även en viktig koppling mellan nationella och internatio
nella åtgärder på miljöområdet för att nå uppsatta mål. Detta gäller ex
empelvis riksdagens mål avseende koldioxid, kväveoxider och svavel
dioxid. 

Riksdagen (prop. 1992/93:170, bet. 1992/93:TU34, rslcr. 
1992/93:397) har under våren 1993 beslutat om en ny forskningspolitik. 
På kommunikationsområdet är forskning och utveckling (FoU) ett prio
riterat område. FoU-insatser kan exempelvis medverka till att nya lös
ningar på trafikens miljö- och trängselproblem kan utvecklas. I enlighet 
med regeringens förslag på kommunikationsområdet har resurserna till 
FoU väsentligt ökat fr.o.m. innevarande budgetår, vilket även gäller 
FoU för vissa frågor som gäller telekommunikationer. Regeringen 
kommer nu att tillsätta en särskild informationsteknologidelegation för 
att i ett vidare perspektiv belysa frågeställningar och lämna förslag 
beträffande användningen av informationsteknologi på transportområdet. 

På uppdrag av Kommunikationsdepartementet har en expert kartlagt 
vilka regler som försvårar utövandet av hobbyfordonsverksamhet samt 
övervägt vilka regeländringar som kan underlätta denna verksamhet. 
Regeringen anser att det finns skäl att ändra förutsättningarna för 
hobbyfordonsverksamheten, främst vad gäller beskattningen. Rege
ringen kommer under våren att lämna förslag om regeländringar inom 
skatteområdet som syftar till att underlätta hobbyfordonsverksamhet. 

Utgiftsutvecklingen inom den anslagsfinansierade delen av kommuni
kationssektorn blir sammantaget följande (miljoner kronor): 

Anvisat enligt Förslag FöräOO-
regleringsbrev 1994/95* ring 
1993/94 

Kommunikationsdepartementet m.m. 145,5 -145,5 
Infrastruktur 26 383,0 26 506,7 123,7 
Sjöfart 683,8 698,6 14,8 
Luftfurt 82,5 101,6 19,1 
Post- och telekommunikation 902,3 931,6 29,3 
Kollektivtrafik och samhällsköpta 788,7 675,2 -113,5 
tjänster m.m. 
Kommunikationsforskning 165,4 202,3 36,9 
~eteorologi, geoteknik m.m. 207,7 163,3 -44,4 
Ovriga ändamål 8,0 8,0 

Totalt Kommunikations- 29 358,9 29 287,3 -71,6 
departementet 

• Kommentarer till tabellen: 
Stora förändringar 'IN anslagsindelningen har skett i regeringens förslag för bud
getåret 1994/95 i förhållande till anslagsindelningen budgetåret 1993/94. Tabellen 
ovan har i kolumnen för budgetåret 1993/94 anpassats efter dessa förändringar för 5 



att medge sakområdesvisa jämförelser mellan budgetåren. Förändringarna enligt 
regeringens förslag innebär bl.a. att littera A. Kommunikationsdepartementet 
m.m. 1993/94 helt utgår eftersom medlen för anslagen A 1. Kommunikations
departementet och A 2. Utredningar m.m. Hyttas till första huvudtiteln. Vidare 
har anslagen till vägar och järnvägar samlats under beteckningen Infrastruktur. En 
ny beteckning för Post- och telekommunikation innehåller samtliga anslag med 
anknytning till dessa sakområden. Beteckningen Kollektivtrafik och samhällsköpta 
tjänster m.m. inbegriper bl.a. anslag till SJ samt köp av jämvägstrafik. Beteck
ningen Transportforskning föreslås byta namn till . Kommunikationsfurskning. 
Meteorologi, geoteknik m.m. betecknas 1993/94 övriga ändamål. Förslaget 
innebär att beteckningen övriga ändamål 1994/95 i stället innehåller anslag till 
internationell verksamhet samt anslag för att täcka kostnader för avveckling av 
styrelsen för riksfärdtjänst. 

Investeringar i trafikens infrastruktur 

Riksdagen beslutade på förslag av regeringen i juni 1993 om en lång
siktig inriktning av infrastrukturens utbyggnad i landet. Riksdagen 
beslutade även om ekonomiska ramar för perioden 1994-2003 samt om 
ekonomiska ramar för den närmaste treårsperioden. 

Riksdagens beslut innebär att planer för väg- och jämvägsinvestering
ar för totalt 98 miljarder kronor upprättas för tioårsperioden 
1994-2003. För närvarande pågår planeringsarbetet på Vägverket, Ban
verket och länsstyrelserna med att upprätta de tioåriga investeringspla
nema. Planerna kommer att redovisas för regeringen senast den 31 
januari 1994. Regeringen skall fastställa planerna och kommer att redo
visa innehållet för riksdagen under våren 1994. 

I samband med att riksdagen beslutade om den tioåriga investerings
inriktningen och anvisade medel för innevarande budgetår och en kost
nadsram för verksamheten för den närmaste treårsperioden, beslutade 
riksdagen att de tidigare anvisade anslagen Investeringar i trafikens 
infrastruktur och Vissa produktivitets- och sysselsättningsfrärnjande 
åtgärder inom Kommunikationsdepartementets område skulle upphöra. 
Erforderliga medel anvisas i stället över Banverkets och Vägverkets 
ordinarie anslag. 

Mot bakgrund av gjorda anslagsjusteringar kommer investeringarna 
på stomjämvägarna under den kommande tioårsperioden att omfatta ca 
38 miljarder kronor. Därtill kommer de investeringar som finansieras 
genom avgifter på trafiken såsom utbyggnaden av Arlandabanan med 
privat kapital och byggandet av den planerade fasta förbindelsen över 
Öresund. Jämvägsinvesteringama kommer således att vara drygt 40 
miljarder kronor under den kommande tioårsperioden. 

Investeringarna i stamvägar och övriga riksvägar beräknas också till 
ca 40 miljarder kronor under den kommande tioårsperioden. Därtill 
kommer de investeringar som är planerade att finansieras med avgifter 
på vägtrafiken i Stockholm och Göteborg, totalt ca 30 miljarder kronor. 

Kollektivtrafiken i storstäderna kommer under den kommande tioårs
perioden att byggas ut och rustas upp. Utbetalningen av statens extrabi
drag till Stockholm och Malmö har beslutats och utbyggnaden pågår. 

Prop. 1993/94: 100 
Bilaga 7 

6 



Regeringen inrättade i juli 1993 en delegation för prognoser och ut- Prop. 1993/94: 100 
vecklingsarbete inom transportsektorn (DPU). Den skall bl.a. ta fram Bilaga 7 
underlag för det långsiktiga planeringsarbetet inom transportsektorn och 
ansvara för beställning av statistik.. 

Avreglering och ökad konkurrens 

Ett långsiktigt arbete pågår inom kommunikationssektom för att öka 
effektiviteten, genom att bl.a. avreglera marknaderna och öka konkur
rensen. Regeringens förslag har som yttersta syfte att underlätta det 
dagliga livet för människorna i Sverige. Den avreglering som pågår bör 
vidare kunna ske utan negativa regionalpolitiska konsekvenser. Efter 
hand som avregleringen nu successivt genomförs skärps kraven på 
uppföljning och tillsyn. Detta är nödvändigt bl.a. från konkurrenssyn
punkt för att tillse att de spelregler som tillskapats för att erhålla funge
rande marknader efterlevs men också för att kunna upprätthålla regio
nalpolitiskt angelägen service. Det behövs även underlag för att om 
nödvändigt komplettera regelverket samt för att kunna vidta andra upp
följningsåtgärder. 

Den inrikes luftfarten avreglerades i juni 1992. Avregleringen har 
hittills medfört att det uppstått en ökad konkurrens framför allt på 
sträckor med omfattande trafikunderlag. Nya aktörer har kommit in på 
marknaden. Sammantaget har avregleringen av inrikesflyget inneburit 
många positiva effekter för resenärerna genom ett större utbud och 
lägre priser. Regeringen följer emellertid mycket noga effekterna av 
avregleringen så att de trafikpolitiska målen kan upprätthållas även 
fortsättningsvis. Regeringen har också tidigare uttalat (prop. 1992/93: 
100 bil. 7, bet. 1992/93 :TUl 9, rskr. 1992/93 :245) att samhället har ett 
särskilt ansvar för att flygtrafik kan bedrivas i Norrlands inland till orter 
som i många fall saknar tillfredsställande transportalternativ. Uppfölj
ningen har resulterat i att riksdagen på regeringens förslag nyligen 
godkänt (prop. 1993/94:42, bet. 1993/94:TU8, rskr. 1993/94:114) att 
viss olönsam flygtrafik får upphandlas på sträckan Östersund-Umeå för 
9 ,3 miljoner kronor innevarande budgetår. Staten har uttalat ett ansvar 
för ett grundläggande flygtrafikutbud på denna sträcka. Denna trafik har 
med hänsyn till sjukvårdens organisation en särställning som motiverar 
särskilda insatser för att trygga en direkt flygförbindelse. 

En ytterligare avreglering av den utrikes luftfurten har också skett 
inom EU genom det s.k. tredje luftfiutspaketet. Detta tillämpas sedan 
augusti 1993 även i Sverige till följd av ändringar i avtalet mellan 
Sverige och Norge och EEG om civil luftfart. 

Efter ett omfattande utredningsarbete, förslag från regeringen våren 
1993 och riksdagsbeslut (prop. 1992/93:200, bet. 1992/93:TU30, rskr. 
1992/93:443), började en telelag gälla den 1 juli 1993. Därmed blev det 
möjligt att ombilda Televerket till aktiebolag vilket skedde vid samma 
tidpunkt. Telestyrelsen är ansvarig för myndighetsuppgiftema på tele
området och svarar dessutom för upphandlingen av vissa samhällsåta
ganden på teleområdet. 7 



I sluact av år 1992 beslutade riksdagen (prop. 1992/93:132, bet. Prop. 1993/94:100 
1992/93:TU11, rskr. 1992/93:152) att avskaffa Postverkets ensamrätt Bilaga 7 
på brevbefordran vilket skedde den 1 januari 1993. Dänned blev post-
marknaden helt avreglerad. Postlagsutredningen avlämnade i februari 
1993 sitt betänkande (SOU 1993:9) Postlag. Riksdagen beslutade i 
december 1993 (prop. 1993/94:38, bet. 1993/94:TU11, rskr. 
1993/94:119) att inrätta en postlag som träder i kraft den 1 mars 1994. 
Därmed skapas förutsättningar för en ombildning av Postverket till 
aktiebolag vilket enligt riksdagsbeslut också skall ske den 1 mars 1994. 
Beslutet innebär att myndighetsuppgifterna på postområdet överförs till 
nuvarande Telestyrelsen som därmed ombildas till Post- och telestyrel-
sen. 

Inom Vägverket pågår ett arbete med att effektivisera organisationen. 
Syftet med omställningsarbetet är ytterst att verksamheten skall mark
nadsanpassas och utsättas för en fullständig konkurrens. Väghållnings
divisionen skall bli en kompetent beställare. Produktionsdivisionen skall 
enligt riksdagsbeslut (prop. 1992/93: 100 bil. 7, bet. 1992/93 :TU24, 
rskr. 1992/93 :272) bolagiseras med inriktning på genomförande år 
1995. En utredning har tillsatts med uppgift att ta fram förslag för 
genomförandet av bolagiseringen av produktionsdivisionen. 

En särskild utredare har lämnat förslag (SOU 1992:115) om hur AB 
Svensk Bilprovnings monopol på kontrollbesiktning av vägtrafikfordon 
skall avskaffas. Regeringen planerar att lämna förslag om detta under 
våren 1994. Regeringen har tidigare beslutat om att efterkontroll hos 
AB Svensk Bilprovning kan ersättas med verkstadsintyg vilket gäller 
fr.o.m. den 1 januari 1993. 

Regeringen återkommer till riksdagen under våren med förslag till 
bolagisering av entreprenaddelen vid Banverkets materiel- och industri
division. 

Arbetet med avreglering av jämvägsmarknaden pågår. Enligt riksda
gens beslut (prop. 1991192:130, bet. 1991/92:TU21, rskr. 1991192:314) 
sker upphandling av olönsam interregional jämvägstrafik i konkurrens 
fr.o.m. trafikåret 1993. Detta innebär att andra aktörer än SJ kan ges 
trafikeringsrätt på sträckor som de kan a i uppdrag att trafikera. Den 
första upphandlingsomgången - dvs. för trafikåret 1993 - medförde att 
SJ erhöll fortsatt entreprenad på ett resp. fem år på olika jämvägs
sträckor i hela det upphandlade nätet. Kostnaderna för den upphandlade 
trafiken, som belastar budgetåret 1993/94 och i princip motsvarar trafi
ken året innan, minskade med ca 100 miljoner kronor vilket motsvarade 
20%. Riksdagen har nyligen godkänt (prop. 1993/94:42, bet. 
1993/94:TU8, rskr. 1993/94:114) upphandlingen för trafikåret 1994 
som medför ytterligare besparingar. 

Riksdagen beslutade (prop. 1992/93:132, bet. 1992/93:TU11, rskr. 
1992/93: 152) att ge LKAB trafikeringsrätten på malmbanan. Avtal 
mellan SJ /NSB och LKAB har tecknats på grundval av dessa nya vill
kor. 

Kommunikationsdepartementet har under hösten 1993 remissbehand-
lat en rapport om avreglering av jämvägstrafik (Ds 1993:63). 8 



Regeringen avser under våren 1994 lämna förslag till åksdagen om Prop. 1993/94:100 
avreglering och ökad konkurrens inom jämvägstrafiken. Regeringen har Bilaga 7 
tidigare till åksdagen aviserat att denna avreglering bör kunna ske den 
1 januari 1995. 

Regeringen återkommer också till åksdagen under våren 1994 med 
förslag om inriktning för SJ:s framtida verksamhet. 

Riksdagen har i december 1993 beslutat om sjöfartspolitiska åtgärder 
(prop. 1993/94:69, bet. 1993/94:TU7, rskr. 1993/94:99). Åtgärderna 
syftar till att skapa långsiktiga förutsättningar för en svensk handels
flotta av rimlig omfattning. Beslutet omfattar ett bidrag till svenska 
rederiers handelsfartyg som huvudsakligen går i fjärrfart. Bidraget avser 
dels återbetalning av inbetald sjömansskatt dels ett bidrag för sociala av
gifter. 

Vid åksdagens behandling av förra årets budgetproposition (prop. 
1992/93: 100 bil. 7, bet. 1992/93 :TUl 8, rskr. 1992/93 :244) beslutades 
att en parlamentarisk kommitte skulle tillsättas med uppgift att föreslå 
långsiktiga lösningar för färjetrafiken till och från Gotland. Regeringen 
tillsatte den 17 juni 1993 en sådan kommitte (dir. 1993:69). Kommitten 
har under hösten inlett sitt arbete. Uppdraget skall redovisas senast den 
1 december 1994. 

Det obligatoriska statliga fritidsbåtsregistret upphörde att gälla vid 
utgången av år 1992 enligt riksdagens beslut (prop. 1992/93: 102, bet. 
1992/93:TU10, rskr. 1992/93:108). Initiativ har dock tagits av stöld
skyddsföreningen till att driva ett frivilligt fritidsbåtsregister i privat 
regi. 

Styrning av affärsverksamhet inom 
Kommunikationsdepartementets område 

Inom Kommunikationsdepartementets område förvaltas ägandet av flera 
affärsverksamheter inom transport- och kommunikationssektom. Det 
finns både aktiebolag, exempelvis AB Svensk Bilprovning och Telia AB 
samt affärsverken Luftfartsverket, SJ, Sjöfartsverket och Postverket 
varav det sistnämnda ombildas till aktiebolag den l mars 1994. Affärs
verksamhet bedrivs också i stor omfattning vid Statens meteorologiska 
och hydrologiska institut (SMHI), Statens geotekniska institut (SGI) och 
Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI). 

I det arbete som bedrivits och bedrivs med ombildande av affärsver
ken Posten och Televerket till aktiebolag har vissa principer utarbetats 
för hur Kommunikationsdepartementet som representant för ägaren skall 
se på sina verksamheter. 

Samhällsmålen för post- och telekommunikationer garanteras genom 
ny lagstiftning som fastställer grunden för omfattningen av den post
och teleservice som skall tillhandahållas allmänheten. 

Utgångspunkten för staten som ägare av aktiebolagen Posten och 
Telia är att staten i princip inte bör skilja sig från andra ägare. Ur 
ägarens perspektiv bör en tillfredsställande ekonomisk avkastning upp
nås på den förmögenhetsmassa, som aktiebolagen har att förvalta. Mål- 9 



sättningen bör samtidigt vara att verksamheterna skall bedrivas under Prop. 1993/94:100 
aff'"arsmässiga villkor och förutsättningar och därvid också uppvisa en Bilaga 7 
marknadsmässig avkastning jämförbar med den som välskötta större 
svenska företag i motsvarande branscher uppvisar. 

Mot bakgrund av detta bör staten som ägare erhålla avkastning på det 
egna kapitalet. Det primära ekonomiska målet för Posten AB och Telia 
AB är dänned att ge en räntabilitet på eget kapital och utdelning till 
ägaren. Det är även viktigt att företagens effektivitet och finansiella 
styrka utvecklas gynnsamt. Ekonomiska nyckeltal för att följa upp detta 
är bl.a. räntabilitet på sysselsatt kapital och soliditet. 

Det synsätt som kännetecknat processen med styrning av Posten AB 
och Telia AB bör i relevanta delar kunna tillämpas även för den övriga 
aftärsverksamheten i Kommunikationsdepartementet. 

För beräkning av avkastningskrav har en modell tillämpats som 
består av tre komponenter, inflation, realränta och en riskpremie. Dessa 
komponenter definieras samt adderas. 

Vid bedömning av lämpliga mått för de ingående komponenterna har 
följande beaktats. 

Långsiktiga statsobligationer (fem års återstående löptid) kan be
traktas som i princip riskfria. Den effektiva marknadsräntan för dylika 
obligationer uttrycker i princip marknadens krav på real avkastning och 
på ersättning för bedömd inflation - sett i ett längre perspektiv. 

Den riskpremie som ingår i modellen ovan, skall i princip täcka 
aff'"arsrisk och finansiell risk. 

Aflarsrisken är uttryck för den osäkerhet som finns i verksamheten 
(variationer mellan åren, risk för avvikelser i bedömningar etc), medan 
den finansiella risken sammanhänger med att det egna kapitalet normalt 
har en efterställd ställning vid finansiella svårigheter för företaget. Vid 
bedömning av lämpligt mått på riskpremien för resp. verksamhet har 
särskild prövning skett. 

En utgångspunkt har varit att utdelningen i Posten och Telia åt
minstone bör kunna motsvara den utdelning på justerat eget kapital som 
ett genomsnitt av större svenska börsföretag uppvisar. 

Det är samtidigt av vikt att företagens finansiella styrka utvecklas 
gynnsamt. Detta kräver en långsiktig tillväxt av det egna kapitalet. Ut
delningspolitiken bör beakta detta krav och den faktiska långsiktiga 
avkastningen. 

Det är regeringens bedömning att enhetliga styrparametrar bör efter
strävas för aff'"arsverken och bolagen. Detta innebär att aflarsverken bör 
inleverera ett belopp motsvarande bolagsskatt, dvs. en skattemotsvarig
het på 30 % av resultatet före skatt. Vidare skall pensionsskuld och 
löneskatt föras in i balansräkningen. Vidare anser regeringen att staten 
bör ställa samma krav på aflarsverken som på bolagen att erhålla av
kastning på det egna kapitalet och en årlig utdelning på justerat eget 
kapital motsvarande den som ett genomsnitt av större svenska börsföre
tag uppvisar. Utdelningens storlek bör slutligt fastställas av regeringen 
i samband med fustställandet av resultat- och balansräkningarna. 
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Regeringen återkommer under våren 1994 till riksdagen med en Prop. 1993/94:100 
redogörelse för bolagsverk:sarnheten inom Kommunikationsdeparte- Bilaga 7 
mentets verksamhetsområde. 

Trafiksäkerhet 

Riksdagen har sommaren 1993 beslutat om inriktningen av trafiksäker
hetsarbetet inför 2000-talet. Beslutet innebär att trafiksäkerhetsmålen 
ligger &st. Trafikantens kunskaper och erfårenheter skall tas till vara. 
Detta skall bl.a. ske genom en dialog mellan myndigheter och trafikan
ter. Vägverket, polisen och kommunerna utpekas som huvudaktörer. 

Vägverket har det övergripande nationella ansvaret för trafiksäker
heten på vägarna. Som en följd härav avser regeringen att av verket 
utkräw ett resultatansvar för att målen uppnås. 

Som ett led i trafiksäkerhetsarbetet tillåts övningskörning med person
bil från 16 års ålder. 

Till följd av den nya inriktningen av trafiksäkerhetsarbetet har rege
ringen uppdragit åt Vägverket att utarbeta ett nationellt trafiksäker
hetsprogram som skall innehålla ett verksamhets- och åtgärdsprogram. 

Trafikonykterheten är ett stort problem. Vägverket har därför fått i 
uppdrag att till regeringen komma in med förslag till hur en försöks
verksamhet med alkolås bör initieras och utfontlaS. 

Riksdagen har beslutat att förarprövarverksamheten skall föras bort 
från Vägverket. Inom departementet pågår ett arbete med denna fråga 
och regeringen återkommer senare med förslag till riksdagen. 

Miljöfrågor 

I regeringens ekonomiska politik för ökad tillväxt och välfärd är ut
vecklingen av kommunikationerna i vid bemärkelse viktig. Denna ut
veckling kan dock endast ske om den på lång sikt är förenlig med vad 
miljön tål. 

De miljö- och trafikåtgärder som hittills vidtagits har givit avsevärt 
resultat bl.a. inom vägtrafiken. Av dagens personbilar är 39 % försedda 
med katalysatorer. Bättre dieseloljekwliteter har inneburit avsevärt 
minskade utsläpp av hälsofarliga ämnen från den tunga trafiken. Trafik
verkens miljörapporter och rapporter från Statens naturvårdsverk visar 
dock att ytterligare åtgärder kommer att krävas. 

Regeringen har mot denna bakgrund redan tagit flera initiativ. Rege
ringen tillsatte våren 1993 en särskild utredning om att begränsa utsläp
pen av koldioxid från trafiken. Utredningen skall även behandla förut
sättningarna för att införa miljözoner. Utredningens arbete skall vara 
avslutat i juni 1994. Regeringen har vidare tillsatt en utredare med upp
gift att vidareutveckla miljöklasserna för bilar m.m. 

Sjöfurtsverket har i september 1993 getts i uppdrag att redovisa förut
sättningarna för och konsekvenserna av att införa avgaskrav och renare 
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bränslen för inrikes sjöfart. Förutsättningarna för att införa differentie
rade landningsavgifter inom luftfarten prövas. 

Boverket har uppdraget att gemensamt med länsstyrelserna se över 
bl.a. trafikens planeringsförutsättningar på regional nivå. Bullerutred
ningens förslag (SOU 1993:65) bereds för närvarande inom regerings
kansliet liksom Naturvårdsverkets förslag rörande miljöklassificering av 
bensin. 

Kommunikationsforskningsberedningen (KFB) har på regeringens 
uppdrag lämnat ett förslag om hur det av riksdagen beslutade fyraåriga 
utvecklingsprogrammet för el- och hybridfordon skall genomföras. 

Det internationella arbetet har även intensifierats under det gångna 
året. Trafikens långsiktiga miljöeffekter ställer krav på att det pågående 
arbetet breddas och fördjupas. I Särskilda frågor, avsnitt A. Inrikt
ningen mot ett långsiktigt bärkraftigt transportsystem, redovisar rege
ringen sina överväganden rörande inriktningen av detta arbete. 

Sverige och den europeiska integrationen 

Resultatet av folkomröstningen i Schweiz kom att förskjuta EES-avtalets 
ikraftträdande med ett år. För svenska operatörer på transportmarkna
derna i EU och EFTA har det försenade ikraftträdandet inneburit nack
delar från konkurrenssynpunkt. EU:s medlemstater har under detta år 
kunnat utnyttja fördelarna av en så gott som avreglerad inre transport
marknad. EES-avtalets ikraftträdande innebär att svenska operatörer nu 
ges vidgade möjligheter att konkurrera. Flera viktiga beslut om genom
förandet av den fria transportmarknaden har emellertid fattats sent 
under år 1992 eller i vissa fall först under år 1993. För att svenska 
operatörer skall få del av dessa beslut måste det s.k. tilläggspaketet 
träda i kraft. Sverige och Norge har på luftfartsområdet genom ett 
särskilt trilateralt avtal med EEG fått marknadstillträde enligt de senaste 
liberaliseringsreglerna i det s.k. tredje luftfartspaketet. Detta ger svens
ka operatörer förutsättningar att delta i konkurrensen på Europamark
naden på samma villkor som EU-ländernas operatörer. 

Marknaden öppnas undan för undan för svenska transportföretag. 
När de nationellt betingade restriktioner som under flera decennier 
hämmat de internationella transporterna försvinner skapas nya förutsätt
ningar för effektivare, säkrare och miljövänligare transporter. 

Förhandlingarna om medlemskap i Europeiska unionen har i stort 
varit okontroversiella när det gäller områdena transportpolitik, telekom
munikationer och post. 

Maastrichtfördragets ikraftträdande ger ny näring åt frågeställ
ningarna kring de europeiska nätverken och transportsäkerheten. Detta 
kan förväntas öka det expertsamarbete som i olika former inletts sedan 
EG-kommissionen Jämnade sitt utlåtande över Sveriges ansökan om 
medlemskap. Svenska experter har i stigande utsträckning erbjudits 
delta i EU:s expertgrupper inom transport- och telekommunikationsom
rådena. Därutöver ger EES-avtalet formell rätt att delta under bered
ningsfasen i ett stort antal grupper. Genom detta får vi möjlighet att 

Prop. 1993/94: l 00 
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påverka framtida gemenskapslagstiftning. Nya former för beslutsfattan- Prop. 1993/94:100 
de inom transport- och kommunikationssektorema håller på att växa Bilaga 7 
fram vilket medför ökat behov av insatser för samordning och infomia-
tionsspridning. 

Sveriges kontakter med Östeuropa blir allt intensivare. Östersjösam
arbetet inleddes vid Ronnebykonferensen i september 1990. Vid trans
portministerkonferensen i Szcr.ecin i mars 1992 beslutades att tre arbets
grupper skulle presentera rapporter om infrastruktur, trafiksäkerhet och 
miljö och trafik. Dessa rapporter, som nu föreligger, kommer att ligga 
till grund för uttalandena vid en andra transportministerkonferens inom 
ramen för Östersjösamarbetet under våren 1994. Troligen kommer tolv 
stater att vara representerade. 

Det s.k. Barentssamarbetet grundlades genom utrikesministerkon
rerensen i Kirkenes i januari 1993 och är ett forum för bl.a. staterna 
intill Buents hav, dvs. Ryska Federationen, Finland, Norge, Danmark 
och Sverige. Utrikesministrarna ville ha en översyn av möjligheten till 
samarbete om villkoren för transporter och kommunikation inom om
rådet. Transportministrarna möttes därför den 8 september 1993 i Alta 
och enades om en deklaration om den framtida utvecklingen på trans
portområdet. 

Under år 1993 har det nordiska samarbetet på transportområdet i stor 
utsträckning berört infrastrukturfrågor. Transportministrarna har under 
år 1993 tagit initiativ till en rapport, som nu är slutförd, om möjligheter 
till samarbete vad gäller konkreta infrastrukturprojekt i Norden. 
Sveriges kommunikationsminister och Norges samferdselsminister har 
dessutom tagit ett gemensamt initiativ om bilateralt infrastruktursam
arbete för projekt som berör södra Norge och Sverige. 

Y rkestrafikfrågor m.m. 

Beslutet om avregleringen av taxi ligger låst. Effekterna av avregle
ringen får trots problem vad gäller efterlevnaden av ett antal bestämmel
ser inom bl.a. yrkestrafiklagstiftningen och skattelagstiftningen bedömas 
som övervägande positiva. 

Den slopade behovsprövningen har i stort sett lett till avsett resultat 
vad gäller tillgången till taxitjänster. Det är sällan svårt att få tag i taxi, 
framför allt inte i storstadsregionerna. Kundernas väntetid vid telefonbe
ställning av taxi har i allmänhet minskat liksom också tiden för att få en 
bil framkörd. De befarade bristerna i glesbygd synes i stort sett ha 
uteblivit, bl.a. till följd av de villkor beträffande trafikutbud som ställs 
av kommuner och trafikhuvudmän vid upphandling av bl.a. skolskjutsar 
och färdtjänst. 

Det kan emellertid också konstateras att avregleringen kommit att 
medföra en del oegentligheter och missförhållanden inom taxi vad avser 
den privata kundens ställning, den privata kundens säkerhet och villko
ren för konkurrensen. 
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Tillsynen över den yrkesmässiga trafiken har därför successivt Prop. 1993/94:100 
skärpts. Det är därvid viktigt att samarbetet mellan länsstyrelserna och Bilaga 7 
andra berörda myndigheter underlättas. Viktiga steg i den riktningen har 
redan tagits men samarbetet behöver formaliseras i vissa avseenden. 

Regeringen har nyligen beslutat om en remiss till Lagrådet med titeln 
Ökad tillsyn av den yrkesmässiga trafiken. Tre lagändringar föreslås: 
- Skärpt uppföljning av lämpligheten hos dem som f!tt tillstånd till 

taxitrafik. 
- Sambearbetning av yrkestrafikregistret med kronofogdemyndighetens 

s.k. utsökningsregister. 
- Vandelsprövning av taxiförare. 

Avsikten är att en proposition om tillsynen av yrkestrafiken skall pre
senteras för riksdagen i februari 1994. 

En viktig förutsättning för att de föreslagna åtgärderna skall a effekt 
är att länsstyrelserna får ökade resurser för sitt tillsynsarbete. Rege
ringen föreslår därför under trettonde huvudtiteln att ramanslaget till 
länsstyrelserna förstärks. 

Slopandet av linjetrafiktillstånden för busstrafiken i länen medför suc
cessiva besparingar för trafikhuvudmännen. Inledningsvis har kostnads
sänkningar på 10-15 % kunnat noteras. Den marknadsmässiga upphand
lingen omfattar i allt större utsträckning också de områden där de stora 
kommunala kollektivtrafikföretagen verkar. Möjligheterna till effektivi
seringar med en fri upphandling synes vara betydande. Den uppdelning 
i beställar- och utförarroller som sker bidrar till ökade möjligheter till 
en bättre trafikförsörjning till oförändrade kostnader. 

Den 1 januari 1993 trädde den ändrade lagstiftningen i kraft beträf
fande tillståndsprövningen för den långväga busstra.fiken. Det ankommer 
nu på järnvägsföretaget eller trafikhuvudmannen att göra sannolikt att 
de ekonomiska förutsättningarna att driva den berörda trafiken skadas i 
betydande mån om det sökta tillståndet beviljas. Vidare gäller att till
stånd skall beviljas oavsett skada för något jämvägsföretag eller någon 
huvudman om den sökta trafiken enligt tillståndsmyndighetens bedöm
ning kommer att medföra en väsentligt bättre trafikförsörjning. I detta 
sistnämnda begrepp ligger också väsentligt lägre respriser. 

Handikapp frågor 

Efter förslag i proposition 1992/93:150 beslutade riksdagen under våren 
1993 att riksfärdtjänsten skulle kommunaliseras fr.o.m. den 1 januari 
1994. Riksdagen beslutade även en särskild lag om kommunal riksf"ard
tjänst. De grundläggande målen för riksf"ardtjänsten ligger fast. 

För att pröva förutsättningarna att effektivisera trafiken och förbättra 
det sammanlagda trafikutbudet inom ramen för de resurser som nu finns 
tillgängliga inom kommunernas och landstingens ansvarsområden till
kallade regeringen i juli 1993 en särskild utredare med uppdrag att 
lämna förslag till samordning av olika slag av offentligt betalda resor. 
Bakgrunden är de betydande medel som anslås till kommunal färdtjänst, 
riksfärdtjänst samt sjukresor vid sidan av vad kommuner och landsting 14 



betalar för den lokala och regionala kollektivtrafiken. Enligt regeringens Prop. 1993/94:100 
mening är en effektivare trafikorganisation i länen av avgörande be- Bilaga 7 
tydelse för möjligheterna att uppfylla trafikpolitikens mål om tillgäng-
lighet för bl.a. funktionshindrade. 

Redan i årets budgetproposition lägger dock regeringen fram en rad 
förslag som syftar till att göra kommunikationerna mera tillgängliga för 
funktionshindrade. En redogörelse för dessa förslag lämnas i Särskilda 
frågor, avsnitt B. Funktionshindrades resemöjligheter. 
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A. Infrastruktur 

Strategi för infrastrukturen 

Sammanfattning av regeringem överväganden: 

- Den kommande 10-årsperioden kommer 150 miljarder kronor 
att investeras i vägar och järnvägar. 

- En analys av hur planeringen för sjö&rt, luftfart, post och 
telekommunikationer på ett bättre sätt kan integreras med plane
ringen för väg- och järnvägstrafik skall initieras. 

- Väg- och järnvägskapitalet skall förvaltas på sådant sätt att inte 
värdet urholkas. 

Väg- och järnvägsnätets omfattning och standard 

Det svenska vägnätet omfattar drygt 400 000 km varav ca 100 000 km 
utgörs av statsvägar. 15 % av statsvägama utgörs av riksvägar (stam
vägar och övriga riksvägar) och 85 % av statsvägama utgörs av läns
vägar. På det statliga vägnätet utförs 73 % av det totala vägtrafikar
betet. Pl det kommunala vägnätet utförs 24 % av trafikarbetet och på 
enskilda vägar endast 3 % av trafikarbetet. 

Riksvägarna har en central roll i transportsystemet. Av trafikarbetet 
på statens vägnät sker 61 % på riksvägar och 39 % på länsvägar. 

Motorvägarnas andel av riksvägnätet var år 1992 ca 1 % , en sträcka 
på motsvarande 96 mil motorväg. Av trafikarbetet på statens vägnät 
skedde 16 % på dessa motorvägar. 

Andelen grusvägar på statsvägnätet är 28 % . Drygt 2 % av trafik
arbetet på det statliga vägnätet utförs på detta grusvägnät. 

Av nedanstående tabeller framgår längder och trafikarbete på det 
statliga vägnätet. 

Fig. 1 Längder på det statliga vägnätet 

Vägbredd 

Motorväg 
13-m väg (> 12 m) 
9-m väg (8 m-11,9 m) 
Övriga vägar ( < 8 m) 
Totalt 

Riksvägar (mil) 

96 
380 
539 
444 

1460 

Länsvägar (mil) 

3 
60 

472 
7800 
8340 
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Fig. 2 Trafikarbetets fördelning på det statliga vägnätet 

Vägbredd 

Motorväg 
13-m väg(> 12 m) 
9-m väg (8-11,9 m) 
Övriga vägar ( < 8 m) 
Tutalt 

Riksvägar 
(andel,%) 

16 
23 
lS 
6 

61 

Linsvägar 
(andel,%) 

0,5 
3 
9 

26 
39 

Allvarliga brister i framkomlighet förekommer på 17 % av riksvägar
na och pl 7 % av länsvägarna. 

Det svenska järnvägsnätet omfattar drygt 10 000 km. Av statens 
spåranläggningar är 7 000 lem elektrifierad bana. Av det totala trans
portarbetet på järnväg utförs 9S % på den elektrifierade delen. Av 
statens spåranläggningar utgörs 6S % av stomjärnvägar och 3S % av 
läns järnvägar. 

Av den totala banlängden i Sverige består 1 200 km av dubbelspår. 
Dubbelspår är helt utbyggt mellan Stockholm och Göteborg, Stockholm 
och Uppsala samt mellan Stockholm och Malmö, via Katrineholm. 
Dessutom finns dubbelspår på delar av Västkustbanan, Målarbanan, 
Ostkustbanan, godsstråket genom Bergslagen och Norra stambanan. 

Planerade investeringar i vägar, järnvägar och kollektivtrafik 
under 1990-talet 

Investeringarna i infrastruktur har under en lång följd av år varit 
mycket begränsade. Mätt som andel av bruttonationalprodukten sjönk 
investeringarna på 1980-talet till en nivå på ca 0,5 % • Som en jämförel
se utgjorde investeringarna i infrastruktur ca 2 % av bruttonationalpro
dukten på 1960-talet. 

I början på 1990-talet ökade dock medvetenheten om infrastrukturens 
betydelse tör näringslivets utveckling. Som en del i näringspolitiken, 
och med det uttalade målet att skapa goda förutsättningar tör ekonomisk 
tillväxt, beslutade riksdagen på regeringens förslag att öka infrastruk
rurinvesteringarna radikalt. Härigenom lades grunden för den fortsatta 
planeringen och genomförandet av ett antal större väg- och järnvägspro
jekt. Flera av dessa projekt är nu under genomförande. 

Emellertid visade det sig att de resurser som riksdagen anvisat tör 
ökade investeringar i infrastrukturen inte var tillräckliga. Fortfårande 
kvarstod finansieringen av ett antal mycket centrala och viktiga väg- och 
järnvägsprojekt. Regeringen redovisade därför tör riksdagen våren 1993 
ett förslag till hur väg- och järnvägsinvesteringama långsiktigt skulle 
inriktas och hur detta skulle finansieras. 

Riksdagen beslutade med anledning av regeringens förslag i juni 1993 
om en långsiktig inriktning av infrastrukturens utbyggnad i landet. 

2 Riksdagen 1993194. I sam/. Nr 100 Bilaga 7 
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Riksdagen beslutade även om ekonomiska ramar tör perioden 
1994-2003 samt om ekonomiska ramar för den nännaste treårsperioden. 

Riksdagens beslut innebär att planer för väg- och jämvägsinvestering
ar för totalt 98 miljarder kronor upprättas för tioårsperioden 
1994-2003. För närwrande pågår arbetet på Vägverket, Banverket och 
länsstyrelserna med att upprätta de tioåriga investeringsplanerna. Pla
nerna kommer att redovisas för regeringen senast den 31 januari 1994. 
Regeringen har för avsikt att redovisa innehållet i planerna för riks
dagen senare under våren 1994. 

I samband med att riksdagen beslutade om den tioåriga investerings
inriktningen och anvisade medel för innevarande budgetår och en kost
nadsram för verksamheten för den nännaste treårsperioden, beslutade 
riksdagen att de tidigare anvisade anslagen Investeringar i trafikens 
infrastruktur och Yissa produktivitets- och sysselslJttningsfrtJmjande 
dlgarder Inom Knmmunikationsdepartementets omrtule skulle upphöra. 
Erforderliga medel anvisas i stället över Banverkets och Vägverkets 
ordinarie anslag. 

Investeringarna i stamvägar och övriga riksvägar beräknas till ca 41,6 
miljarder kronor under den kommande tioårsperioden ( 40 miljarder kro
nor i nya investeringar och 1,6 miljarder kronor i redan tidigare be
slutade investeringar). Därtill kommer de investeringar som är planera
de att finansieras med avgifter på vägtrafiken såsom utbyggnaden av 
Ringen och Yttre tvärleden i Stockholm, väginvesteringama i Göteborg 
och den nya förbindelsen över Svinesund på väg E 6, totalt drygt 30 
miljarder kronor. 

År 1988 startade ett program för särskilda bärighetshöjande åtgärder 
på statsvägnätet. Bärighetsprogrammet omfattar ca 1 000 st ny- och 
ombyggnadsobjekt under en tioårsperiod. Fram t.o.m. år 1992 hade 
45 % av bärighetsprograrnmet genomförts och till år 1997 beräknas hela 
bärighetsprograrnmet vara genomfört. Som en etapp i genomförandet av 
bärighetsprograrnmet höjdes år 1993 drivaxeltryck/boggietryck/brutto
vikt från 10/16/56 till 11,5/18(19)/60 ton på det s.k. BK 1 vägnätet 
(vägnätet med högsta bärighetsstandard). 

Genom den planeringsram om 7 miljarder kronor på tio år som riks
dagen har anvisat för bärighetshöjande åtgärder kan bärighetsprogram
met utökas med 4 miljarder kronor jämfört med det nu pågående pro
grammet. 

Mot bakgrund av gjorda anslagsjusteringar kommer investeringarna 
på stomjämvägama under den kommande tioårsperioden att omfatta ca 
38 miljarder kronor (dels 32 miljarder kronor i nya investeringar, dels 
ca 6 miljarder kronor i redan tidigare beslutade investeringar). Därtill 
kommer de investeringar som finansieras genom lån såsom Grödingeba
nan, investeringar i eldrifts- och teleanläggningar samt de som finan
sieras genom avgifter på trafiken såsom utbyggnaden av Arlandabanan 
med privat kapital och byggandet av den planerade förbindelsen över 
Öresund. Regeringen bedömer därför att de totala järnvägsinvesteringar
na kommer att vara drygt 40 miljarder kronor under den kommande 
tioårsperioden. 

Prop. 1993/94: 100 
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Fig. 3 Planerade investeringar totalt under perioden 1991-2003 
~ .--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--. 

20 

5 

0 
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

• [nvesteringar finansierade med anslag ~ investeringar finansierade med avgifter 

Pågående större investeringsprojekt 

Genom de beslut om tidigareläggning av investeringar i vägar och järn
vägar som riksdag och regering har medverkat till är utbyggnadslakten 
för närvarande mycket hög. Under år 1993 har en stor del av de tidiga
relagda investeringarna tärdigställts. Genom riksdagens initiativ har 
dessutom ett antal nya projekt påbörjats under våren 1993. 

Sedan de första besluten om tidigareläggning av olika vägprojekt be
slutades av den tidigare regeringen under sommaren och hösten 1991, 
har 1 695 tidigarelagda investeringsprojekt påbörjats. Därav beräknas 
1 470 projekt vara avslutade vid utgången av år 1993. För riksdagens 
kännedom redovisas i det följande de större vägbyggnadsprojekt som 
utpekats av regering och riksdag i särskilda beslut om tidigareläggning 
för ökad sysselsättning. 

Fig. 5 Vid utgången av år 1993 pågående vägprojekt som utpekats av 
regering och riksdag i särskilda beslut om tidigareläggning för ökad 
sysselsättning. 

Väg Projekt mkr Byggtid 

E4 Förbifart Värnamo 225 1993-1995 
Förbifart Vaggeryd 540 1991-1995 
Förbifart Norrköping 715 1993-1996 
E länsgräns-Gammelstad 455 1992-1994 
6 körfält söder om Stockholm 600 1993-1996 
Mehedeby-Gävle 300 1993-1995 
Norrala-norrut 340 1994-1996 
Sävar-Djäkneboda 90 1993-1995 
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Investeringar i länstrafikanläggningar, dvs. investeringar i länsvägar, Prop. 1993/94: 100 
länsjärnvägar och vissa kollektivtrafikanläggningar, har av riksdagen Bilaga 7 
anvisats en planeringsram för den kommande tioårsperioden på 9 miljar-
der kronor. Vid länsstyrelserna pågår för närvarande arbetet med att 
uppräua tioåriga investeringsplaner för länstrafikobjekt. I den redovis-
ning som regeringen kommer att lämna till riksdagen om innehållet i 
Vägverkets nationella väghållningsplan och Banverkets stomnätsplan 
kommer regeringen även att översiktligt redovisa innehållet i länssty-
relsernas planer för investeringar i länstrafikanläggningar. 

Kollektivtrafiken i storstäderna kommer under den kommande tioårs
perioden att byggas ut och rustas upp som en följd av de särskilda 
uppgörelser som träffats om trafik- och miljöförbättrande åtgärder i 
Stockholm, Göteborg och Malmö. Utbetalningen av statens extra.bidrag 
till Stockholm och Malmö har beslutats av regeringen i enlighet med 
vad som aviserades i budgetpropositionen år 1993 och utbyggnaden av 
ett flertal projekt har påbörjats. Samtidigt arbetar berörda huvudmän 
med planering och projektering för övriga projekt. 

Vad gäller utbyggnaden av kollektivtrafiksystemet i Göteborg har 
Vägverket avslutat sitt uppdrag med att slutförhandla den s.k. 
Adelsohnöverenskommelsen. Uppgörelsen är också godkänd av alla 
berörda kommuner. Överenskommelsen remissbehandlas för närva
rande. Regeringen har även för avsikt att av länsstyrelsen och berörda 
kommuner begära en redovisning enligt 6 kap. 2 § naturresurslagen. 
Med överenskommelsen som grund avser regeringen återkomma med 
förslag till riksdagen om dels lånegarantier för de avgiftsfinansierade 
vägutbyggnaderna, dels utbetalning av de statliga bidragen till investe
ringarna i kollektivtrafiksystemet. Regeringen kommer även att redovisa 
förslag till utformning av en lag om vägtullar för att finansiera de av
giftsfinansierade vägutbyggnaderna. 

Riksdagen anvisade våren 1991 en planeringsram på 5 ,5 miljarder 
kronor att disponeras för slutförandet av de tre storstadsförhandlingarna. 
I samband med att riksdagen i juni 1993 anvisade nya planeringsramar 
för investeringar i trafikens infrastruktur för perioden 1994-2003 drogs 
det aktuella anslaget in. I stället anvisades nya medel för utbyggnaden 
av storstädernas trafiksystem dels via anslagen investeringar i vägar och 
nyinvesteringar i stomjärnvägar, dels via anslaget investeringar i läns
trafikanläggningar i den del staten ej var huvudman för genomförandet. 
De medel som här avses är för Stockholmsregionens del 2 440 miljoner 
kronor och för Malmöhusregionens del ca 308,6 miljoner kronor. För 
Göteborgsregionens del beräknas bidraget vara ca 1 500 miljoner kro
nor. 

Regeringens bedömning av de här redovisade planerna för utbyggna
den av trafikens infrastruktur ger följande totala investeringsnivå under 
perioden 1991-2003. 
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Bygdeå-Sikel 4S 1993-199S Prop. 1993/94: 100 
Byske-BD-länsgräns 71 1992-199S Bilaga 7 
Förbifart Piteå 144 1992-1994 
Råneå-Jämtön 32 1993-199S 
TplJämtön 13 1992-1994 
Tpl Töre 3S 1993-1994 
Delen vid Lampen 13 1993-1994 
Lampen-Sangis 43 1993-1994 

E6 Södia Halland 27S 1991-1994 
Gullbranna-Halmstad S 106 1992-1994 
Halmstad C-Halmstad N 47 1992-1994 
Förbi Ljungskile 18S 1992-1994 
Ljungskile-Stinneröd 4S 1993-1994 

E18 Vafuäs-Slottsbron 30S 1993-1996 
Linnebäck-I<arlskoga 70 1993-1994 
Arboga-Köping 292 1993-199S 

E20 Förbi V retstorp 19S 1993-1995 
Arphus-Härad 120 1991-1994 

Rv26 Förbi Gislaved 111 1993-1994 
Rv45 Delen vid Akkavare 2S 1993-1994 
Rv4S Gällivare-Muddus 7S 1993-1994 
Rv50 Ängesby-Nykyrka 30 1993-1994 
Rv67 Skärsjö-Mälby 54 1993-1994 

Järnvägar: 

Fig. 6 Nyinvesteringar i större jämvägsprojekt som pågår vid utgången 
av år 1993. 

Järnvägsprojekt Period Utfall Total 
t.o.m. kostnad 
1993 mkr 

Västra stambanan 
Herrljunga, bangårdsombyggnad 1993-1994 23 42 
Grödingebanan 1992-1995 2494 2782 
Södra stambanan 
Stockholm-Malmö, snabbtågs- 1990-1995 894 1701 
anpassning 
Nässjö-Eslöv, spårupprustning/spår- 1992-1996 78 269 
byte 
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Västkustbanan Prop. 1993/94: 100 
Trönninge-Båstad, dubbelspår via 1993-1996 77 900 Bilaga 7 
Laholm 
Skottoqr-Förslöv, dubbelspår genom 1991-1996 186 1288 
Halland såsen 
Heberg-öringe, dubbelspår 1993-1995 30 HiO 
Lekare kulle 1993-1994 2S 66 
Kust till Kustbanan 
Göteborg-Borås, fjärrblockering 1991-1994 76 78 
Ostkustbanan 
Arlandabanan, fyrspår till 1991-1996 751 1932 
Rosersberg 
Odensala-Uppsala, snabbtågs- 1993-1995 6S 222 
anpassning 
Uppsala-Gävle, hastighetsanpass- 1991-1996 523 1434 
ning och partiellt dubbelspår 
Gävle-Söderhamn, hastighetsan- 1992-1996 37 539 
passning och partiellt dubbelspår 
Söderhamn-Sundsvall, hastighets- 1992-1996 114 941 
anpassning 
Dalabanan 
Borlänge-Mora, Fjb 1993-1994 so 55 
Avesta/Kry lbo-Borlänge/Falun 1993-1995 8 2S 
Stambanan genom Övre Norrland 
Bastuträsk-Iöm, Kusfors 1991-1994 168 173 
Öre älv, tunnel och linjerätning 1993-1995 44 261 
Gide älv 1993-1995 114 185 
Norra Stambanan 
Järvsc>-Ånge, hastighetsanpassning 1992-1994 28 33 
Godsstråket genom Bergslagen 
Avesta-Storvik, brobyte 1993-1994 24 32 
Norge/VänernJänken 
Ransundet 1993-1995 9 55 
Eriksstadssvängen 1993-1995 10 245 
Värmlands banan 
Laxå-Karlstad, hastighetsanpassning 1993-1994 2 18 
160 km/h 
Mälarbanan 
Målarbanan 1991-1999 1286 4231 
Svealands banan 
Svealandsbanan 1992-1997 267 2882 
Nynäsbanan 
Älvsj~ Västerhaninge, dubbelspår 1993-1997 134 1095 
Malm banan 
Ganunelstad-Luleå, spårupprustning 1992-1994 26 28 
Råtsl-Svappavaara, spårupprustning 1993-1994 46 104 
Stockholm 
Centralstation-Karlberg, A1C 1993-1994 2 17 22 



Större rangerbangårdar 
Hallsberg, ombyggnad personbang. 
Boden, nytt lokalställverk 
L~ärnvägar 

1993-1994 
1992-1994 

24 
20 

Prop. 1993/94:100 
105 Bilaga 7 

Malmi>-Ystad, upprustning och 
elektrifiering 
Storuman-Hällnäs, upprustning 

1993-1996 

1992-1994 

Bidrag till investeringar i storstädernas trafiksystem: 

Stad Period 

Stockholm (SL-investeringar) 
Upprustning av tunnelbanan 
Ro slagsbanan 

1992->2000 
pågår 
pågår 

Snabb spårvägen 
Malmö (Malmöhus Trafik) 

planeras 
1993-1998 

planeras 
planeras 

Principavtal föreligger 
pågår 

Busstrafik 
Regional tågtrafik 
Göteborg 
Upprustning av spårvägen 

Samordnad investeringsplanering 

43 

43 150 

56 

Tutalt bidrag 

2440 

309 

Ej beslutat 
200 

Regeringen redovisade för riksdagen våren 1993 ett förslag till inrikt
ning för investeringar i trafikens infrastruktur. Riksdagen godkände i 
allt väsentligt regeringens förslag till investeringsinriktning och am
bitionsnivå för de kommande tio åren. Regeringens förslag till inrikt
ning och riksdagens beslut därom, lade tonvikten pl investeringar i 
vägar och järnvägar eftersom det inom ftygselctorn och sjöf.artsselctorn i 
stort inte kunnat påvisas väsentliga kapacitetsbrister eller andra brister 
som skulle föranleda särskilda ingripanden från regering och riksdag. 

Riksdagen uttryckte dock generellt ett önskemål om en utökad inves
teringsplanering (bet. 1992/93:TU35, rskr. 1992/93:446). Riksdagen 
önskade bl.a. att sjöfart, luftfurt, post och telekommunikationer på ett 
bättre sätt skall integreras i investeringsplaneringen. Sjöfart och luftfurt 
ingår i dag i den planeringsprocess som kallas samordnad investerings
planering. Enligt regeringens uppfattning fungerar detta system väl och 
inget tyder på att dessa trafikslags behov på något sätt skulle ha för
ringats i den planering som för närvarande sker. Enligt regeringens 
uppfattning förekommer inga kapacitetsbrister inom de uppräknade 
sektorerna. De investeringar som är planerade motiveras huvudsakligen 
av andra skäl än kapacitetsbrist när det gäller sjöfart och luftfurt och 
inom teleområdet sker en snabb och marknadsanpassad utveckling och 
utbyggnad helt i takt med kundernas önskemål. 

Verksamheten vid Sjöfartsverket och Luftfurtsverket finansieras helt 
genom avgifter pl brukaren och inte som vid Vägverket och Banverket, 23 



genom anslag på statsbudgeten. Staten har valt att styra dessa verksam- Prop. 1993/94: 100 
heter på annat sätt än via statsbudgeten. Villkoren för post- och tele- Bilaga 7 
kommunikationer finns i postlagen och i telelagen. Statens möjligheter 
att helt integrera sjöfart, luftfurt, post- och telekommunikationer med 
väg- och järnvägsplaneringen är därför begränsade. 

Naturligtvis utgör alla av de ovan nämnda verksamheterna delar i ett 
integrerat transport- och kommunikationssystem. Investeringar i en 
sektor kan påverka verksamheten inom en annan sektor. Ibland utgör 
verksamheterna substitut men oftast komplement till varandra. Analys
situationen är således komplex. 

Enligt regeringens uppfattning kräver riksdagens önskemål att ett 
vidare perspektiv anläggs inom ramen för den s.k. samordnade investe
ringsplaneringen än vad som hittills ansetts omfattas av begreppet. Det 
gäller således inte enbart att studera och analysera hur olika investering
ar påverkar trafikströmmarna, utan även att väga in dels hur alternativ 
trafikering skulle kunna bidra till att uppnå de trafikpolitiska målen i 
högre grad än enbart åtgärder i infrastrukturen, dels hur olilca former av 
styrning skulle kunna påverka transportsystemets utveckling. 

Regeringen kommer med anledning av riksdagens önskemål att låta 
Delegationen för prognos- och utvecklingsverksamhet (DPU) analysera 
hur sjöfart, luftfart, post och telekommunikationer kan samspela med 
vägar och järnvägar i ett integrerat kommunikationssystem. Det är inte 
nu möjligt att avgöra huruvida styrning är förenlig med de trafikpolitis
ka mål och principer som riksdagen har lagt till grund för gällande 
trafikpolitik. Det är emellertid regeringens ambition att redovisa resulta
tet av genomförda studier och analyser i samband med att investerings
planerna revideras om tre år. 

En långsiktig strategi för drift och underhåll 

Väg- och järnvägsnätens nuvarande utbredning och standard är ett resul
tat av flera generationers mödosamma strävan mot ett gemensamt mål -
att knyta samman hela Sverige med bra kommunikationer. De svenska 
väg- och järnvägsanläggningarna representerar ett betydande värde och 
riksdagen beviljar årligen stora belopp för underhåll och reinvesteringar 
i anläggningarna. 

De omfattande investeringar som genomförs under 1990-talet innebär 
att vissa befintliga anläggningar ersätts av helt nya. Under de närmaste 
åren kommer behovet av underhållsinsatser att vara ganska begränsade 
på dessa anläggningar. På sikt kommer dock 1990-talets investeringar 
att medföra ett behov av resurser för drift och underhåll. I takt med att 
de av riksdagen beslutade investeringarna i vägar och järnvägar slutförs 
kommer också ett ekonomiskt utrymme att skapas för uthålliga under
hållsåtgärder. Regeringen bedömer att det också finns stora möjligheter 
till effektivisering och rationalisering av drift och underhåll vid Väg
verket och Banverket. Genom bolagisering, och ett tydligt köp/säljför
hållande vid upphandlingen av drift och underhållsverksamhet kommer 
resurser att frigöras. 24 



Mot bakgrund av den betydelse som det samlade väg- och järnvägs- Prop. 1993/94: 100 
kapitalet har för landets välstånd anser regeringen att en grundläggande Bilaga 7 
princip bör vara att väg- och jämvägskapila1et skall förvalms på sådant 
sätt att inte värdet urholkas genom eftersatt underhåll. Vad tidigare 
generationer byggt upp måste vidmakthållas till kommande generatio-
ner. 

För att kunna upprätthålla en sådan princip krävs en långsiktig strate
gi för drift och underhållsåtgårder. En sådan strategi bör grundas på ett 
stabilt och väl underbyggt underlagsmaterial såväl vad gäller behoven 
som möjligheten att rationalisera verksamheten vid Vägverket och Ban
verket. Regeringen kommer därför att uppdra åt de båda verken att när
mare analysera de framtida behoven av drift och underhåll på väg- och 
järnvägsnäten. 

Regeringen avser att återkomma till riksdagen med en analys och 
förslag till strategi för drift och underhåll i ett långsiktigt perspektiv i 
samband med att de långsiktiga investeringsplanema skall revideras om 
tre år. 
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Vägverket 

Sammanfattning av regeringens överväganden: 

Övergripande mål 

- 1993 lrs beslut om investeringar i trafikens infrastruktur och de 
övergripande målen för Vägverket bör ligga fast. Vägverket har 
ett samlat ansvar för att åstadkomma ett effektivt vägtransport
system som uppfyller högt ställda krav på trafiksäkerhet med 
hänsyn tagen till miljö och regional balans. 

- I avvaktan på regeringens överväganden om en bolagisering av 
Vägverkets produktionsverksamhet finns det inte skäl att ändra 
på målen om konkurrensutsättning vid upphandling. 

Resurser 

- Anslaget till drift och underhåll bör långsiktigt läggas fast på en 
nivå där det samlade vägkapitalet bibehålls. En långsiktig strate
gi för drift och underhåll bör därför utarbetas. 

- Nivån på investeringsanslagen bör beräknas i enlighet med riks
dagens tidigare beslut om investeringar i trafikens infrastruktur. 

- Vägverket bör få överlåta viss överskottsmateriel till sitt dotter
bolag SweRoad för att ställas till de baltiska vägmyndigheternas 
förfogande. 

Vägverket 

Vägverket är central förvaltningsmyndighet för frågor om väghållning. 
Verket har ett samlat ansvar för den statliga väghållningen med ansvar 
för trafiksäkerhet och miljö vilket i huvudsak inkluderar planering, 
byggande och drift av det statliga vägnätet samt fördelning av vissa 
statsbidrag. Vidare förvaltar Vägverket statens aktier i ett antal bolag. 
Vägverkets Investerings Aktiebolag Väginvest (Väginvest AB) svarar 
för Vägverkets ägarfunktion för avgiftsfinansierade vägobjekt. Svensk
Danska Broförbindelsen SVEDAB Aktiebolag (SVEDAB) svarar för 
bl.a. drift, byggande och finansiering av de svenska anslutningarna till 
den planerade Öresundsförbindelsen. 

För Vägverkets investeringsverksamhet rattade riksdagen våren 
1993 ett beslut om treåriga ramar (prop. 1992/93: 176, bet. 
1992/93 :TU35, rskr. 1992/93 :446). För verkets övriga verksamhet 
rattades ett ettårigt beslut (prop. 1992/93: l 00 bil. 7' bet. 
1992/93:TU24, rskr. 1992/93:272). 

Prop. 1993/94:100 
Bilaga 7 
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Vägverkets övergripande mål är att bidra till att uppfylla de väg- och Prop. 1993/94:100 
trafikpolitiska målen. Investeringarna i vägsystemet bör inriktas mot en Bilaga 7 
ökad trafiksäkerhet med hänsyn tagen till miljö och regional balans. 
Vägverket har beträffande måluppfyllelsen redovisat följande. 

- Trafiksäkerhet: Antalet döda och skadade minskar årligen sedan år 
1989. År 1989 dödades eller skadades 12 615 personer och år 
1992 11 223 personer. 

- Effektivitet: Den totala restidsminskningen på riksvägnätet uppgick 
år 1992 till 32 minuter per fordon varav 12 minuter var ett resultat 
av satsade extra.medel. 

- Miljö: Det övergripande målet för utsläppen av koldioxid är att de 
år 2000 inte skall överstiga 1990 års nivå. Detta mål uppnås inte 
utan ytterligare åtgärder. Antalet bullerstörda lägenheter har min
skat med 800 stycken. Det återstående antalet bullerstörda lägen
heter med en bullernivå över 65 dBA är ca 13 000. 

- Regional balans: Mellan 25 % och 40 % av länsvägama i skogslä
nen har brister beträffande bärighet och ytstandard. I södra Sverige 
är motsvarande siffror mellan 5 och 25 % • För vägkapaciteten är 
förhållandet närmast det motsatta med den största kapaciteten i 
skogslänen och den minsta i storstadsregionerna. 

- Vägstandard: Andelen riksvägar som uppfyller eftersträvad stan
dard har ökat med 3 % • Bärigheten har förbättrats under de senas
te fem åren med en stigande andel vägar som klarar de högsta 
bärighetskraven. Tjällossningen· var under år 1992 besvärligare än 
under de närmast föregående åren, vilket innebar fler bärighetsre
striktioner än nonnalt. Ytstandarden har förbättrats bl.a. genom att 
längden grusvägar minskat med nära 4 % • 

För Vägverkets produktionsverksamhet godkände riksdagen år 1993 
följande mål. All produktion i Vägverket skall marknadsanpassas och 
utsättas för full konkurrens och föras till en annan huvudman. Under år 
1993 skall minst 75 % av Vägverkets nyinvesteringar upphandlas i 
konkurrens av väghållningsdivisionen. Fr.o.m. år 1994 skall 100 % av 
Vägverkets nyinvesteringar upphandlas av väghållningsdivisionen på 
atrarsmässiga grunder och under konkurrens. Motsvarande siffra för 
drift- och underhållsverksamheten skall vara minst 50 % år 1994. 
Vidare skall Vägverkets produktionsverksamhet bolagiseras med in
riktning mot år 1995. Bolaget skall vara ett självständigt bolag direkt 
ägt av staten. 

Vägverket har överlämnat sin årsredovisning för år 1992. Riksrevi
sionsverkets (RVV:s) revisionsberättelse för 1992 års årsredovisning 
innehåller inga invändningar. I årsredovisningen redovisas bl.a. ett 
arbete med att utveckla en effektivare och mera kompetent beställaror
ganisation. År 1992 var det första året som Vägverket var uppdelat i en 
beställardel - väg- och trafikdivisionen - och en produktionsdel - pro
duktionsdivisionen. Under år 1992 utfördes produktion för totalt 9 186 
miljoner kronor. Av den produktion som beställdes under året utsattes 
32 % av upphandlingen för konkurrens. 
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Konkurrensutsättningen av olika verksamheter fördelade sig på följan- Prop. 1993/94: 100 
de vis: Bilaga 7 
- vägbyggnation 
- drift- och underhåll 

(varav underhåll 
- projektering 

44 % 
21 % 
37 %) 
45 % 

De upphandlingar som gjordes under år 1992 har givit i genomsnitt 
20-30 % lägre priser jämfört med år 1991 med anledning av den hård
nande konkurrensen inom entreprenadbranschen. 

övriga större händelser år 1992 inom Vägverket var tillskapandet av 
en bolagsenhet med uppgift att svara för verksamheten i Vägverkets 
dotterbolag. Året präglades också av de stora satsningar på infrastruktu
ren som riksdag och regering beslutat om samt förberedelser med an
ledning av riksdagens beslut om att överföra Trafiksäkerhetsverkets 
uppgifter till Vägverket fr.o.m. den 1 januari 1993. 

Vägverket har i sin anslagsframställning redovisat förslag till inrikt
ning av verksamheten för perioden 1994/95-1996/97. Anslagsfram
ställningen redovisar i första hand anslagsbehoven för den kommande 
treårsperioden, vilka behandlas nedan under rubriken Anslag. Dessutom 
hemställer Vägverket att de förslag om en framtida finansiering och 
avgiftssystem som Vägverket redovisat för regeringen genomförs. Dessa 
förslag innebär att den statliga väghållningen finansieras direkt med 
generella vägavgifter som bör utfonnas enligt särskilda villkor samt att 
Vägverket i och med införandet av en sådan finansieringsfonn ombildas 
till affärsverk. 

Regeringens överväganden 

Resultatbedömning 

Vägverkets årsredovisning visar i vilken omfattning Vägverket bidrar 
till att uppnå de trafikpolitiska målen. Verksamheten bedrivs på ett 
sådant sätt att Vägverket väl bidrar till denna måluppfyllelse. Regering
en konstaterar också att RRV inte haft några invändningar i revisionsbe
rättelsen för Vägverket. 

Sammanslagningen av Vägverket och Trafiksäkerhetsverket har nu 
genomförts fullt ut. Vägverket har i dag ett samlat ansvar, utöver väg
hållningsuppgiftema, även för övergripande frågor som rör trafiksäker
heten. Verket har sedan tidigare ett sektorsansvar för ett miljöanpassat 
vägtrafiksystem. Dessutom är Vägverket statens företrädare i frågor 
som rör kollektivtrafik på väg, verket har ett samordningsansvar för 
handikappanpassning av kollektiva färdmedel, liksom föreskriftsansvar 
för handikappanpassning av vägfordon, samt ansvar för frågor om 
yrkesttafik och internationella transporter. Vägverket har därmed ett 
samlat ansvar för att åstadkomma ett effektivt vägtransportsystem som 
uppfyller högt ställda krav på trafiksäkerhet med hänsyn tagen till miljö 
och regional balans. 28 



Vägverket skall senast den 31januari1994 till regeringen redovisa ett Prop. 1993/94:100 
förslag till en nationell väghållningsplan för perioden 1994-2003. Rege- Bilaga 7 
ringen skall efter godkännande redovisa förslaget för riksdagen. 

De ökade kraven på resultatstyrning i statsförvaltningen har initierat 
ett arbele även i Vägverket med att utveckla resultatmått för att mäta r 
villren mm verket kan uppfylla av statsmakterna uppställda mål. I regle
ringsbrevet till Vägverket för innevarande budgetår angavs ett antal 
resultatmått som relaterar till de väg- och trafikpolitiska målen. En 
utförlig redovisning av hur väl Vägverket har bidragit till att uppfylla 
nämnda mål mätt med dessa mått förväntas i årsredovisningen för verk
samhetsåret 1993. Regeringen vill understryka vikten av att arbetet med 
resultatstyrningen och utvecklingen av relevanta resultatmått för verk
samheten fortsätter. 

Detsamma gäller målen för konkurrensutsättning av upphandlingen av 
produktionen där en fullständig redovisning också förväntas för verk
samhetsåret 1993 i kommande årsredovisning. Frågor som rör Väg
verkets produktionsverksamhet i övrigt utreds av den kommitti! 
(K 1993 :05) som för närvarande arbetar med att föreslå åtgärder inför 
en bolagisering av Vägverkets produktionsverksamhet (dir. 1993:66). 
Regeringen planerar att till våren återkomma med förslag till riksdagen 
om nödvändiga åtgärder inför en bolagisering. Mot bakgrund härav 
ligger tills vidare uppsatta mål för Vägverkets verksamhet fast. 

Vägverket har hemställt om att ombildas till aflarsverk och finansie
ras direkt med generella vägavgifter. Regeringen är inte beredd att 
behandla den frågan innan regeringen har f.attat beslut med anledning av 
vad som anförts i finansutskottets betänkande (bet. 1992/93 :FiU30) 
angående utredning av statsbudgetens omf.attning och uppdelning av 
statens utgifter i en drift- och en kapitalbudget. 

Vi2gverkets dotterbolag 

Regeringen har under året f.attat beslut om en ändring av bolagsord
ningen för Väginvest AB. Beslutet grundar sig på riksdagens bemyndi
gande med anledning av förslag i 1993 års budgetproposition om att 
Väginvest under en övergångsperiod bör äga och förvalta aktier i samt
liga Vägverkets hel- och delägda bolag med undantag för SVEDAB. 
Ytterligare överväganden beträffande Vägverkets dotterbolag avseende 
bl.a. ägarfunktionen görs för närvarande i kommi~n om bolagiseringen 
av Vägverkets produktionsverksamhet. 

Vägverket har i en skrivelse till regeringen informerat om ett samar
bete med dåvarande Televerket, numera Telia AB, om att vidareutveck
la och marknadsföra vägsvarstjänsten, att på försök etablera och driva 
en rikstäckande trafikantinformationscentral samt att utreda vissa frågor 
rörande bl.a. finansieringen av RDSrrMC (traffic management 
channel). Om projekten f.aller väl ut är det Vägverkets avsikt att fort
sätta och fördjupa arbetet, bl.a. genom att gå in som majoritetsägare i 
ett gemensamt bolag. Om denna senare fråga blir aktuell avser Väg
verket att återkomma till regeringen. Regeringen förutsätter att detta 29 



blir aktuellt först när de framtida formerna för Vägverkets dotterbolag Prop. 1993/94:100 
har lagts &st. Bilaga 7 

Vissa trajilcslJkerhetsåtgtlrder 

Riksdagen har uttalat att det är väsentligt att göra en tydlig organisaur 
risk åtskillnad mellan uppgifter av föreskrivande resp. tillämpande 
karaktär. Med anledning härav beslutade riksdagen (bet. 1992/93:TU4, 
rskr. 1992/93:58) att förarprövningen skall flyttas ut från Vägverket och 
att regeringen bör överväga vem som bör svara för denna verksamhet i 
framtiden. 

En särskild utredare har lämnat förslag till hur frågan om förar
prövarverksamheten bör lösas. I avvaktan på regeringens ställnings
tagande till utredarens förslag har regeringen uppdragit åt Vägverket att 
organisera förarprövarverksamheten så att den operativa delen organisa
toriskt hänförs till Produktionsdivisionen. 

Riksdagen har vidare beslutat (bet. 1992/93 :TU29, rskr. 
1992/93:426) att regeringen skall redovisa åtgärder som leder till att 
skoJbam kan t1 sittplats vid skolskjutsning i buss. 

På regeringens uppdrag har Vägverket kartlagt frågan om omfatt
ningen av persontransporter med bussar där skolungdomen färdas ståen
de till eller från skolan. Verket har i sin rapport redovisat att såväl 
stadsbussar som bussar för annan linjetrafik används för skolskjutsar. 
Tillgänglig statistik är otillräcklig som underlag för bedömning av even
tuella åtgärder inom området. Ca 250 000 elever utnyttjar skolskjuts i 
buss under huvudmännens ansvar. 

Vägverket har genom sticksprovsundersökningar funnit att i de fall 
bussar används uteslutande för skolskjutsning är huvudprincipen att alla 
skall ha sittplats. En stor del av skolskjutsarna görs dock med ordinarie 
linjetrafik. Att i dessa fall särskilja villca kategorier som inte kan be
redas sittplats är enligt verket inte möjligt. 

För att undvika stående i bussar krävs betydande investeringar i fler 
bussar samt fler bussförare. Den totala årliga kostnadsökningen beräk
nas till ca 300 miljoner kronor. Den olycksstatistik som finns och den 
riskanalys som har gjorts pekar dock entydigt på att det inte finns något 
säkrare sätt att transporteras på än att åka buss. 

Transporter med linjebuss är inte att betrakta som skolskjuts. Ett krav 
på att alla skolungdomar skall beredas sittplats skulle därför sannolikt 
leda till att fler skolskjutsturer linjeläggs. En effekt kan då bli att fler 
skolungdomar i stället kommer att gå eller cykla ute på vägarna och 
därmed utsättas för en ökad olycksrisk. Mot denna bakgrund är rege
ringen inte beredd att verka för ett förbud för passagerare i skolskjutsar 
att färdas stående. Regeringen utgår dock från att Vägverket verkar för 
att säkerheten vid skolskjutsning är så god som möjligt. 
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Internatumellt samarbete Prop. 1993/94: 100 

Vägverket bedriver ett omfattande internationellt arbete, i huvudsak Bilaga 7 

avseende konsult- och utbildningsverksamhet. Denna verksamhet riktar 
sig bl.a. till de baltiska staterna. Finansieringen av denna verksamhet 
sker inom ramen för verkets ordinarie verksamhet. 

Samtidigt genomgår Vägverket en omorganisation och i samband med 
denna har ett överskott uppstått av bl.a. vägmaskiner och lastbilar. 
överflödiga maskiner säljs ut men för viss äldre materiel är dock detta 
inte möjligt eftersom värdet på maskinerna är för lågt. Inom de bal
tiska staternas vägmyndigheter råder samtidigt stor brist på denna typ 
av materiel. Det är därför rimligt att Vägverket får överlåta sådan 
överskottsmateriel, som efterfrågas av de baltiska vägmyndigheterna 
och som inle kan säljas, till sitt dotterbolag SweRoad för att SweRoad 
skall kunna ställa maskiner till de baltiska vägmyndigheternas förfogan
de. De kostnader som uppstår för transporter och administrativ hante-
ring förutsätts Vägverket svara för. · 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
1. godkänner vad regeringen förordar om inriktningen av Väg

verkets verksamhet, 
2. godkänner att Vägverket utan ersättning överlåter viss 

överskottsmateriel till sitt dotterbolag SweRoad för att ställas till 
de baltiska vägmyndigheternas förfogande. 

Anslag tör budgetåret 1994/95 

A 1. Vägverket: Administrationskostnader 

1993/94 Anslag* 458 540 000 
1994/95 Förslag 475 055 000 
• Anslaget benämnes budgetåret 1993/94 B 1. Vägverket: Administrationskost-
nader. 

Från anslaget betalas kostnader för Vägverkets administration inom 
verkets huvudkontor och väghållningsenhet. 

Vägverket 

Vägverket beräknar ett anslag på 511 miljoner kronor för budgetåret 
1994/95 avseende verksamheten år 1995. 
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Regeringens överväganden 

Riksarkivet (RA) tar emot arkiv för slutlig förvaring från statlig verk
samhet. RA tar betalt dels i fonn av en direkt ersättning för engångs
kostnader vid mottagandet och dels i fonn av en nivåhöjning av RA:s 
anslag och en motsvarande sänkning av överlämnande myndighets 
anslag för löpande driftskostnader. Vägverket har slutit avtal med RA 
om överlämnande av arkiv vilket innebär minskade anslag för Vägver
ket om 326 000 kronor. 

Vägverkets anslag skall dessutom minskas med 40 000 kronor till 
följd av riksdagens beslut våren 1993 om nettobudgetering av förvalt
ningsanslag med anledning av införande av avgifter för postbefordran. 

För att skapa incitament för att hålla administrationskostnaderna på 
en låg niv4 bör det vara möjligt för regeringen att med medel från detta 
anslag låta bestrida kostnader som annars skulle belasta anslaget A 2. 
Drift och underhåll av statliga vägar. Detta bem~digande bör gälla 
även för efterföljande år utan att regeringen återkommer till riksdagen. 

Regeringen beräknar medelsbehovet för budgetåret 1994/95 till 
475 055 000 kronor. Fr.o.m. innevarande budgetår tillämpas en modell 
med generell räntebeläggning av statliga medelsflöden. Vägverket har 
med anledning härav tilldelats ett räntekonto med kredit i Riksgäldskon
toret. Medlen under detta anslag skall föras till detta konto. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
1. bemyndigar regeringen att med medel från detta anslag låta 

bestrida kostnader som annars skulle belasta anslaget A 2. Drift 
och underhåll av statliga vägar, 

2. till Vagverket: Administrationskostnader för budgetåret 1994/95 
anvisar ett ramanslag på 475 055 000 kronor. 

A 2. Drift och underhåll av statliga vägar 

1992/93 Utgift 5 477 390 432 Reservation 3 196 958 839 
1993/94 Anslag* 5 581 728 000 
1994/95 Förslag 5 762 055 000 
• Anslaget benämnes budgetåret 1993/94 B 2. Drift och underhåll 'iN statliga 
vägar. 

Från anslaget betalas vissa kostnader för drift och underhåll och för
bättringsarbeten av statliga vägar samt verkets räntekostnader för kredit 
i Riksgäldskontoret för köp av vissa omsättningstillgångar och för inköp 
av anläggningstillgångar. 

Prop. 1993/94:100 
Bilaga 7 

32 



Vägverket 

Vägverket hemställer om ett anslag på 9 886 miljoner kronor för bud
getåret 1994/95 avseende verksamheten år 1995. Vägverket har dess
utom redovisat inriktningen av olika anslagsnivåer enligt följande 
(miljoner kronor): 

Nivå Nivå Nivå 

Atdm LA& ~ ~ 

- väglagstjänster 1 271 1 381 1434 
- underhåll 2 797 3 048 3 717 
- vägmiljötjänster (skötsel av 

väganordningar m.m.) 361 393 393 
- trafikledning, rastplatser, färjor 663 722 722 
- trafiksäkerhetsåtgärder på väg 117 127 531 
- åtgärder för ökad bärighet, beläggning 

och ytstandard på länsvägarna 2050 
- övrigt trafiksä.kerhetsarbete 223 244 531 
- riktade miljöåtgärder 59 64 212 
-FoU 174 190 190 
- samhällsplanering 97 106 106 
Summa miljoner kronor 5762 6275 9 886 

Anslagsframställningen har också kompletterats med en skrivelse från 
Vägverket där man särskilt redogör för konsekvenserna av olika nivåer 
på drift- och underhållsanslaget. 

Regeringens överväganden 

Staten har ett samlat ansvar för trafikens infrastruktur och har, inom 
ramen för detta ansvar, i första hand att vidmakthålla det samlade väg
och järnvägskapitalet. De positiva effekterna av satsningen på investe
ringarna i infrastrukturen går förlorade om det väg- och järnvägskapital 
de skall komplettera inte motsvarar högt ställda kvalitetskrav. För att 
uppnå detta krävs att medlen för drift och underlulll av infrastrukturen 
läggs f.a.st på en nivå där man bibehåller den uppnådda standarden på 
väg- och järnvägsnäten. Det bör understrykas att staten har ett samlat 
ansvar för infrastrukturen både vad avser investeringar och drift och 
underhåll. Att regeringen, mot bakgrund av statens ansvar för infra
strukturen, finner skäl för ytterligare resurser till drift och underhålls
verksamheten har sin grund i att regeringen anser att effektiviseringen i 
utnyttjandet av de nuvarande resurserna måste fullföljas. 

Regeringen utgår från följande resonemang. Staten har över tiden en 
viss kostnad, på grund av att väg- och järnvägssystemet över huvud 
taget finns till, avseende framkomlighet, säkerhet, miljö och regional 
balans. Denna kostnad är antingen indirekt i form av många trafik
olyckor, mycket utsläpp, lång restid m.m. Den finns också som en 
direkt kostnad i form av utgifter för investeringar i och drift och under-

3 Riksdagen 1993194. I sam/. Nr 100 Bilaga 7 

Prop. 1993/94: 100 
Bilaga 7 
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håll av väg- och järnvägsnätet. De indirekta kostnaderna år svåra att Prop. 1993/94: 100 
beräkna och fördelade över hela samhällsekonomin. De direkta kost- Bilaga 7 
nadema däremot är öppet och samlat redovisade på statsbudgeten med 
en avsevärt större möjlighet till kontroll och uppföljning. För att minska 
de indirekta kostnaderna krävs att staten direkt betalar underhåll av 
vägsystemet och avväger investerings- och underhållsnivån så att den 
totala kostnaden för samhället av väg- och järnvägssystemet blir så låg 
som möjligt. Detta resonemang har sin utgångspunkt i principen om att 
ett ökat underhåll bör betalas av brukarna. Eftersom anslagen till drift 
och underhåll av de statliga väg- och järnvägsnäten under en lång rad 
av år har varit kraftigt eftersatta är läget för närvarande sådant att, om 
de direkta kostnaderna för underhåll ökades, skulle samhällets totala 
kostnader för väg- och järnvägssystemet minska i form av minskat antal 
olyckor, minskade utsläpp, kortare restid m.m. 

Det är därför av stor vikt att nivån på drift- och underhållsanslagen 
långsiktigt anpassas så att resurserna kan utnyttjas på effektivast möjliga 
sätt. En anpassning av anslaget kan därför göras när ett tillräckligt 
underlag finns för bedömning av hur stora drift- och underhållsanslagen 
egentligen bör vara samt hur användningen av medlen bör inriktas. 

Våren 1994 skall den nationella planen för trafikens infrastrukturin
vesteringar för perioden 1994-2003 läggas fast. Denna plan skall 
genomgå en teknisk revidering om tre år. I samband med denna revide
ring bör en långsiktig plan för drift- och underhållsverksamheten läggas 
fast för den återstående delen av planperioden. Vägverket bör ges i 
uppdrag att redovisa ett underlag med förslag till en sådan plan. Syftet 
är att fl fram ett bra och heltäckande underlag inför ett beslut om en 
långsiktig strategi för drift- och underhållsverksamheten. Verkets för
slag till plan bör redovisa alternativa strategier och deras konsekvenser 
beträffande omfu.ttningen och inriktningen av drift- och underhållsverk
samheten. Verket bör vid framtagandet av planen ta hänsyn till de 
effektivitetsvinster som kan uppstå med anledning av den ökade konkur
rensutsättningen av verksamheten och därmed möjliga rationaliseringar 
och besparingar. Planen skall utgöra en samlad strategi för användning
en av medel till drift och underhåll t.o.m. år 2003. 

I avvaktm på att en sådan plan utarbetas föreslår regeringen endast 
marginella ökningar av drift- och underhållsanslaget. Det är först när en 
plan för anslagets långsiktiga utnyttjande finns och när analyser av 
nuvarande medelsanvändning har slutförts som riksdagen kan ta ställ
ning till en långsiktig underhållsplan. 

Regeringen har inget att erinra mot Vägverkets förslag till inriktning 
av drift- och underhållsanslaget. Vägverket erhåller anslag enligt nivå 
låg. Det är rimligt att medlen, utöver de baskrav som skall uppfyllas, 
inriktas så att de kompletterar den inriktning av väginvesteringarna som 
riksdagen (prop. 1992/93:176, bet. 1992/93:TU35, rskr. 1992/93:446) 
har beslutat om. De bör därför inriktas mot trafiksäkerhet och regional 
balans med hänsyn tagen till att miljön långsiktigt förbättras. 

Det är viktigt att en regelbunden uppföljning av användningen av 
detta anslag görs. Regeringen förutsätter att Vägverket i årsredovis- 34 
ningen för år 1993 redovisar användningen av anslaget, uppdelat på de 



anslagsposter som återges ovan under rubriken Vägverkets anslagsfram
ställning. 

Vägverket har i en särskild rapport redovisat hur vägtrafiksektorn 
bidrar till att uppfylla riksdagens mål för miljön. Verket har dessutom 
redovisat vilka miljöåtgärder verket har vidtagit samt presenterat en 
analys av tänkbara åtgärder och styrmedel för att ytterligare uppfylla 
kraven pl ett miljöanpassat transportsystem. För att klara målen för 
luftföroreningar krävs ytterligare minskningar av utsläppen. Beträffan
de buller finns en handlingsplan mot buller (SOU 1993:65) som är 
under beredning. Påverkan på naturresurser, markanvändning, kemilca
lieanvändning, avfallshantering och dagvatten uppmärksammas intensivt 
inom Vägverket. Bl.a. har användningen av miljökonsekvensbeskriv
ningar utökats. Ytterligare åtgärder bör dock vidtas för att minska 
vägtrafikens påverkan på miljön. En rad överväganden beträffande trafi
kens miljöproblem tas upp i Särskilda frågor, avsnitt A. Inriktning mot 
ett långsiktigt bärkraftigt transportsystem. 

I de fåll Vägverket saknar medel under anslaget A S. Bidrag till drift 
och byggande av enskilda vägar i samband med att vägar som Väg
verket tidigare varit väghållare för övertas av enskilda, bör det under 
det kommande budgetåret vara möjligt för Vägverket att disponera 
medel som motsvarar gällande statsbidrag under detta anslag för kost
nader som annars skulle belasta anslag AS. 

Riksdagen anförde år 1993 (prop. 1992/93:161, bet. 1992/93:TU29, 
rskr. 1992/93:426) om trafiksäkerheten på vägarna inför 2000-talet att 
Vägverket och polisen bör träffa överenskommelser om i vilken ut
sträckning automatisk hastighetsövervakning behövs från trafiksäker
hetssynpunkt. Myndigheterna bör också komma överens om formerna 
för finansieringen av investeringar i sådan verksamhet. Kostnader för 
automatisk hastighetsövervakning, vilka dock inte fh överstiga de me
del som tidigare avsatts för verksamheten om S miljoner kronor per år, 
får betalas från detta anslag. 

Regeringen bedömer medelsbehovet för budgetåret 1994/95 till 
S 762 OSS 000 kronor. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
1. till Drift och underMU av statllga vagar för budgetåret l 994/9S 

anvisar ett reservationsanslag på S 762 OSS 000 kronor, 
2. medger att regeringen när allmän väg, för vilken staten är väg

hållare övergår till enskild väghållning, fh låta Vägverket dis
ponera medel motsvarande gällande statsbidrag under deua 
anslag för kostnader som annars skulle belasta anslaget A S. 
Bidrag till drift och byggande av -enskilda vägar, 

3. godkänner vad som anförts om användning av delar av anslaget 
för investeringar i utrustning för automatisk hastighetsöverwk
ning. 

Prop. 1993/94:100 
Bilaga 7 
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A 3. Byggande av vägar 

1992/93 Utgift• 1 831 672 344 
1993/94 Anslag**6 395 226 000 
1994/95 Förslag 5 600 735 000 
•Anslaget benamndes budgetåret 1992/93 8 3. Byggande IN riksvagat. 
• • Amlaget benämnes budgetåret 1993194 B 3. Byggande IN vagat. 

Från anslaget betalas kostnaderna för investeringar i riksvägar och 
för särskilda bärighetshöjande åtgärder. 

Vägverket 

Vägverket hemställer om ett anslag på S 64 l miljoner kronor för bud
getåret 1994/95. 

Regeringens överväganden 

Kapitalkostnaden för krediten i Riksgäldsk:ontoret för finansieringen av 
utbyggnaden av väg E 6 till motorväg mellan Stenungsund och Ljungs
kile belastar årligen detta anslag. Genom ett förbiseende vid omlägg
ningen av anslaget våren 1993 från kalenderår till budgetår har kapital
kostnaden för första halvåret 1993 inte finansierats och kapitalkostnaden 
för deruia period bör därför få belasta kommande års anslag tillsammans 
med kapitalkostnaden för budgetåret 1994/95. 

Med hänsyn till svårigheterna att beräkna kostnaderna för investering
arna bör en anslagskredit för anslaget uppgå till 10 % • 

Regeringen bedömer medelsbehovet för den kommande treårsperio
den till följande. 

1994/95 
1995/96 
1996/97 

Bedömt anslagsbehov 

5 600 735 000 kr 
5 120 000 000 kr 
s 396 000 000 kr 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
1. till Byggande av vllgar för budgetåret 1994/95 anvisar ett ram

anslag på 5 600 735 000 kronor, 
2. godkänner vad som anförts om användningen av anslaget för att 

täcka viss kapitalkostnad för utbyggnaden av väg E 6 till motor
väg på delen Stenungsund-Ljungskile. 

Prop. 1993/94: 100 
Bilaga 7 
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A 4. Byggande av länstrafikanläggningar 

1992/93 Utgift 1 155 975 837 
1993/94 Anslag* 2 123 ()()() ()()() 
1994/95 Förslag 2 242 000 000 
• Amlaget benllmnes budgetåret 1993/94 B 4. Byggande IN lllnstrafikan
laggningar. 

Från anslaget betalas Vägverkets kostnader för byggande av läns
vägar och Banverkets kostnader för investeringar i länsjämvägar. Vida
re lämnas från anslaget bidrag till fullföljande av pågående byggande av 
statskommunvägar, till väg- och gatuanläggningar samt till spåranlägg
ningar för kollektiv persontrafik. 

Vägverket 

Vägverket hemställer om ett anslag på 2 294 miljoner kronor för bud
getåret 1994/95. 

Regeringens överväganden 

Skärgårdstrafik. för personbefordran fyller en viktig uppgift för att u~ 
fylla samhällets ansvar att möjliggöra boende i skärgården. Så lilca 
villkor som möjligt bör råda mellan boende i skärgården och på filst
landet. Transportkostnaderna till öar är i allmänhet högre än transport
kostnader på fustlandet. Dessutom har många skärgårdsöar av bl.a. 
miljöskäl bilförbud. Av den anledningen finns inte heller någon regelrätt 
trafik med bilfärjor till dessa öar. Det finns därför skäl att med statliga 
medel stödja kollektiv persontrafik till skärgården. 

Det är dock inte möjligt att ge bidrag till denna färje- och båttrafik 
enligt förordningen (1989:891) om statsbidrag till enskild väghållning. 
Denna förordning är endast avsedd för bidragsgivning till enskilda vägar 
som hålls öppna för allmän biltrafik. 

Länsstyrelserna skall enligt förordningen ( 1991 : 1809) om rikstäck
ande väghållningsplan, regionala väghållningsplaner och planer för 
länstrafikanläggningar upprätta en flerårsplan för resp. län avseende 
bl.a. anläggningar för vilka statsbidrag kan lämnas enligt 2 § förord
ningen (1988: 1017) om statsbidrag till vissa regionala kollektivtrafikan
läggningar. I syfte att förbättra skärgårdsbefolkningens möjligheter till 
kollektiva persontransporter bör det kunna lämnas statsbidrag enligt den 
sistnämnda förordningen till byggande av kajanläggningar och investe
ringar i filrtyg för regional kollektiv persontrafik som tillgodoser ett 
allmäntkommunikationsbehov. 

För de anslagsposter som tidigare år avsåg statsbidrag till investe
ringar i trafikmedel m.m. samt statsbidrag till handikappanpassning av 
viss kollektivtrafik gäller följande. De åtgärder som enligt tidigare 
beslut har erhållit statsbidrag skall före den l juli 1994 vara tärdig-

Prop. 1993/94:100 
Bilaga 7 
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ställda och slutredovisade till Vägverket. Om så inte sker skall kvar
stående medel återföras till Kommunikationsforskningsberedningen. 

Med hänsyn till svårigheterna att beräkna kostnaderna för investering
arna bör en anslagskredit för anslaget uppgå till 10 % • 

Regeringen bedömer medelsbehovet för den kommande treårsperio
den till följande. 

1994/95 
1995/96 
1996/97 

Bedömt anslagsbehov 

2 242 000 000 kr 
l 516 000 000 kr 
l 716 000 000 kr 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
1. godkänner vad som anförts om att statsbidrag får lämnas till 

byggande av kajanläggningar och investeringar i filrtyg för 
regional kollektiv persontrafik som tillgodoser ett allmänt kom
munikationsbehov, 

2. till Byggande av lanstrafikanUJggningar tör budgetåret 1994/95 
anvisar ett ramanslag på 2 242 000 000 kronor. 

A 5. Bidrag till drift och byggande av enskilda vägar 

1992/93 Utgift 1 055 165 875 Reservation 100 348 000 
1993/94 Anslag* 647 756 000 
1994/95 Förslag 657 449 000 
* Anslaget benämnes budgetåret 1993/94 B S. Bidrag till drift och byggande iw 

enskilda vlgar. 

Från anslaget betalas bidrag till drift och byggande av vissa enskilda 
vägar. 

Vägverket 

Vägverket hemställer om ett anslag på 917 miljoner kronor för bud
getåret 1994/95 avseende verksamheten år 1995. 

Prop. 1993/94: 100 
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Regeringens överväganden 

Regeringen beräknar medelsbehovet till 657 449 000 kronor. FörbruJc:
ningen Ar 1995 beräknas i stort fördela sig enligt följande. 

Plan 

- administration och rådgivning 
- bidragsbelopp 

Summa 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 

kronor 1995 

34 700 ()()() 
622 749 ()()() 

657 449 ()()() 

till Bidrag till drift och byggande av enskilda vagar för budgetåret 
1994195 anvisar ett reservationsanslag på 657 449 000 kronor. 

A 6. Vägverket: Försvarsuppgifter 

1992/93 Utgift 10 543 000 Reservation 66 788 000 
1993/94 Anslag* 47 561 ()()() 
1994/95 Förslag 42 079 000 
• Anslaget benä.mnes budgetåret 1993/94 B 6. Vll.gverket: Försvarsuppgifter. 

Från anslaget betalas Vägverkets kostnader för planering m.m. samt 
investeringar inom totalförsvarets civila delar. 

Vägverket 

Vägverket hemställer om ett anslag på 41,2 miljoner kronor för bud
getåret 1994/95 avseende verksamheten år 1995. Vägverket hemställer 
vidare om ett beställningsbemyndigande för att anskaffa reservbromate
riel år 1995 avseende år 1996 på 10 miljoner kronor. 

Regeringens överväganden 

Vägverket bör ges ett beställningsbemyndigande på I 0 miljoner kronor 
för att anskaffa reservbromateriel år 1995 som avser år 1996. 

Regeringen beräknar medelsbehovet efter pris- och löneomräkning till 
42 070 000 kronor. 

Prop. 1993/94:100 
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Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
1. till Vllgverket: Försvarsuppgifter för budgetåret 1994/95 anvisar 

ett reserwtionsanslag på 42 079 000 kronor, 
2. godkänner att Vägverket ges ett beställningsbemyndigande på 

10 000 000 kronor för att anskaffa reservbromateriel år 1995 
som avser år 1996. 

A 7. Vägverket: Kostnader för registerverksamhet 

1993/94 Anslag* 506 929 000 
1994/95 Förslag 522 331 000 
• Anslaget ben!mnes budgetåret 1993/94 B 7. Vlgverket: Kostnader för register
vetlcsamhet. 

Från anslaget betalas kostnaderna för upprätthållande av registerverk
samheten. 

Vägverket 

Vägverket hemställer om ett anslag på 570 miljoner kronor för bud
getåret 1994/95. 

Regeringens överväganden 

Regeringen har beslutat om en remiss till Lagrådet med titeln Ökad 
tillsyn av den yrkesmässiga trafiken där en rad åtgärder föreslås för att 
förbättra tillsynen av yrkestrafiken. För att åtgärderna skall fl effekt bör 
länsstyrelserna få ökade resurser för sitt tillsynsarbete. Regeringen 
föreslår därför under trettonde huvudtiteln att ramanslaget till länsstyrel
serna förstärks med 6 miljoner kronor. Utökningen skall finansieras 
med en höjning av den årliga avgiften för yrkestrafilanärket med 70 
kronor. Till detta kommer att antalet tillståndsärenden kan beräknas öka 
vilket i sin tur ger en inkomstförstärkning. Avgiften för yrkestrafik
märket beslutas av Vägverket. 

Regeringen beräknar medelsbehovet för budgetåret 1994/95 till 
522 331 000 kronor. Regeringen har givit Vägverket, Statskontoret, 
Riksrevisionsverket samt tre länsstyrelser i uppdrag att utreda hur den 
framtida registerverksamheten bör organiseras. I samband härmed skall 
man överväga finansieringen av verksamheten och föreslå ett system där 
avgifterna mer direkt knyts till de faktiska kostnaderna för verksam
heten. I samband med att regeringen återkommer till riksdagen med 
sina överväganden om bl.a. finansieringen av registerverksamheten kan 
justeringar av anslaget bli aktuella. 

Prop. 1993/94: 100 
Bilaga 7 
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Fr.o.m. innevarande budgetår tillämpas en modell med generell Prop. 1993/94: 100 
räntebeläggning av statliga medelsflöden. Vägverket har med anledning Bilaga 7 
härav tilldelats ett räntekonto med kredit i Riksgäldskontoret. Medlen 
under detta anslag skall föras till detta konto. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till VlJgverket: Kostnader flJr registerverksamhet för budgetåret 
1994/95 anvisar ett ramanslag på 522 331 000 kronor. 

A 8. Vägverket: Uppdragsverksamhet m.m. 

1993/94 Anslag* 1 ()()() 
1994/95 Förslag 1 000 
* Anslaget benämnes budgetåret 1993/94 B 8. Vägverket: Uppdragsverksa.mhet 

m.m. 

Regeringens överväganden 

Vägverket får utföra uppdrag åt utomstående samt utföra vissa uppgifter 
som finansieras med avgifter under förutsättning att full kostnadstäck
ning uppnås. Denna verksamhet redovisas under detta anslag. Vägverket 
skall särredovisa varje verksarnhetsgren för sig. Inom ramen för an
slaget betalas också Buss- och taxivärderingsnärnndens verksamhet. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Vagverket: Uppdragsverk.samhet m.m. för budgetåret 1994/95 
anvisar ett anslag på 1 000 kronor. 
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Banverket 

Sammanfattning av regeringens överväganden: 

övergripande mål 

- Konsumenterna bör ha så stor valfrihet som möjligt när det 
gäller utnyttjande av olika trafikmedel. Banverket har ett samlat 
ansvar för att åstadkomma ett effektivt jämvägstransportsystem 
som uppfyller högt ställda krav på trafiksäkerhet med hänsyn 
tagen till miljö och regional balans. Investeringsinriktning i 
enlighet med riksdagens beslut våren 1993. 

- Jämvägsinspektionen skall verka för att trafiksäkerheten inom 
spårtrafiken fortlöpande förbättras, bl.a. genom ökade insatser 
med föreskriftsarbete. 

Resurser 

- Anslaget för drift och vidmakthållande av statliga järnvägar bör 
läggas fust på en nivå där det samlade järnvägskapital~t bibe
hålls. En långsiktig strategi för drift och vidmakthållande bör 
utarbetas. 

- Nivån på investeringsanslaget bör beräknas i enlighet med riks
dagens tidigare beslut om investeringar i trafikens infrastruktur. 

Planeringsram 

Nyinvesteringar i stomjärnvägar: 

1994/95 1995/96 1996/97 
6 345 mkr 6 400 mkr 6 375 mkr 

Banverkets verksamhet 

Banverket är enligt sin instruktion (SFS 1988:707) central förvaltnings
myndighet för frågor som rör järnvägar. Verkets huvuduppgifter är att 
främja järnvägens utveckling, att driva och förvalta statens spåranlägg
ningar, att ha hand om säkerhetsfrågor för all spårtrafik i landet samt 
att främja en miljöanpassad järnvägstrafik. Banverket skall också med
verka till regional balans. I detta ligger bl.a. planering, projektering och 
prcxluktion av nya järnvägar samt drift och vidmakthållande av befint
liga statliga järnvägar. Banverket har formulerat sin verksamhetsid~ som 
att Banverket skall tillhandahålla ett bansystem som möjliggör att järn-

Prop. 1993/94:100 
Bilaga 7 
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vägstrafiken blir en konkurrenskraftig, miljövänlig och trafik.säker del Prop. 1993/94:100 
av transportsystemet. Bilaga 7 

&nverkets tredrsplan 

Banverket redovisade den 30 juni 1993 sin treårsplan för budgetåren 
1994/95-1996/97. Treårsplanen innehåller verkets anslagsframställning 
för budgetåret 1994/95 och verksamhetens inriktning. Det övergripande 
trafikpolitiska målet, att kunna erbjuda medborgarna och näringslivet i 
landets olika delar en så tillfredsställande, säker och miljövänlig trafik
försörjning som möjligt för samhället, innebär för Banverket en skyldig
het att inom givna resurser genomföra de åtgärder inom järnvägsnätet 
som ger största möjliga samhällsekonomiska nytta. 

Satsningar på järnväg bör i första hand ske där den kommer till sin 
rätt och kan utvecklas. Järnvägen är ett masstransportmedel som kräver 
stora trafikunderlag för att vara samhällsekonomiskt lönsam. Detta är 
särskilt pålagligt om betydande investeringar krävs för att B en funge
rande och attraktiv järnväg. Vidare är systemeffekterna betydande på 
sådant sätt att kvaliteten i hela utbudet avgör konsumenternas val av 
transportmedel. 

För att persontrafiken skall utvecklas är det nödvändigt att järnvägen 
kan erbjuda snabba, frekventa och tillförlitliga förbindelser. Effekter 
som hastighet, regularitet och punktlighet är avgörande för järnvägens 
konkurrenskraft. På motsvarande sätt är det möjligheten att minska den 
totala transporttiden, skräddarsy transportlösningar och förbättra punkt
lighet och effektivitet som avgör om godstransporterna på järnväg kan 
behålla och utveckla sina marknadsandelar. 

I första hand är det järnvägarnas prestanda i form av största tillåtna 
hastighet och axellast som är avgörande för tågets konkurrenskraft. 
Dessa förutsättningar är viktiga för de trafikutövare som trafikerar det 
svenska jämvägsnätet. Banverket har därför valt att använda dessa 
kriterier för att ange bansystemets prestanda. 

Enligt Banverket bör hastighetsstandarden för den viktigaste delen av 
stomnätet vara 160-200 km/tim. Detta innebär att triangeln Stock
holm-Göteborg-Malmö, Stockholm-Sundsvall, Stockholm-Dalarna, 
Stockholm-Karlstad samt Målar- och Svealandsbanorna bör ha denna 
standard. Vid nybyggnad bör dock möjligheten att uppnå hastigheter 
över 200 km/tim tas till vara. 

När det gäller axellasten har hög bärighet störst betydelse för gods
trafiken. Normal standard är 22,5 tons axellast vid 90 eller 100 km/tim. 
Denna standard uppfylls i huvudsak av stomnätet medan bärigheten är 
betydligt sämre på länsjärnvägsnätet. Malrnbanan har rustats för att 
klara 25 tons axellast på hela sträckan mellan Luleå och Riksgränsen. 
Av väsentlig betydelse för banans bärighet är järnvägens brobestånd. 
Under de kommande tio åren erfordras byte av ca 300 broar och ytter
ligare 300 st behöver åtgärdas genom förstärkningsåtgärder. Åtgärder i 
form av brobyte eller förstärkning är av utomordentlig betydelse både 
för kapacitet och trafiksäkerhet. 43 



En av Banverkets uppgifter är att tillhandahålla ett bansystem med Prop. 1993/94:100 
tillräcklig kapacitet för efterfrågade trafikvolymer. Kapaciteten kan Bilaga 7 
uttryckas som antalet tåg per tidsenhet vid en given standard. Kapaci-
teten bestäms så väl av banans utformning som av tågledningsmetoder, 
tågplan och tågtyper. För att skapa förutsättningar för en konkurrens-
kraftig järnvägstrafik inriktas Banverkets verksamhet mot att bygga ut 
trafikstarka interregionala linjer till dubbelspår. Kapacitets- och regula-
ritetsfrågor för godstrafiken ägnas särskild uppmärksamhet. 

En viktig fråga för järnvägens konkurrenskraft är driftsäkerhet och 
punktlighet. Tågsystemet blir alltmer komplicerat och känsligt för stör
ningar. En inträffad störning påverkar snabbt andra tåg, något som är 
särskilt tydligt på enkelspårsträckor. Ungsiktigt erhålls högre drift
säkerhet för infrastrukturen främst genom modernare anläggningar, nya 
konstruktioner och genom förebyggande underhåll. En viktig förutsätt
ning är att tid för arbeten avsätts i tillräcklig omfattning. Genom sam
ordnad planering mellan Banverket och trafikutövarna kan tiden utnytt
jas bättre, i vissa full med en planerad förlängning av tågens gångtider 
under den period som arbetena pågår. 

Trafiksäkerhet inom jämvägssektorn innebär säkerhet för passagerare 
och gods på järnvägen, personal inom trafikföretagen och Banverket 
samt övriga trafikanter. Denna verksamhet innebär att Banverket skall 
tillhandahålla ett bansystem med hög säkerhetsnivå, utarbeta säkerhets
rutiner och förstärka säkerhetsmedvetandet bland sin personal samt 
skapa trafiklösningar där kollisioner mellan spårburen trafik och övrig 
trafik i möjligaste mån elimineras. Här är behoven av förbättrade skydd 
vid plankorsningar särskilt stora, inte minst mot bakgrund av kraven på 
allt högre hastigheter för tågen. Vid hastigheter högre än 140 km/tim 
måste plankorsningar vara försedda med ljussignaler och bommar. Över 
160 km/tim förstärks skyddet vid en plankorsning genom bl.a. närvaro
detektorer eller också slopas plankorsningen och ersätts med bro eller 
vägport. Vidare sker fortsatt satsning på Banverkets särskilda program 
för slopande av plankorsningar samt säkerhetshöjande åtgärder vid de 
kvarvarande plankorsningarna. 

Miljöarbetet 

Järnvägens miljöeffektivitet och det förhållandet att en dominerande del 
av trafikarbetet utförs med elenergi ger järnvägen mycket goda egenska
per från miljösynpunkt. En utbyggnad och förbättring av järnvägen 
främjar den totala miljön genom överftyttningseffekter. De investerings
planer som nu färdigställs inom Banverket bidrar till att uppfylla miljö
målen genom sådana överflyttningseffekter mellan olika trafikslag samt 
genom minskning av störningar från banorna. Vidare har Banverket i en 
särskild rapport redovisat hur väl järnvägssektorn bidrar till att uppfylla 
riksdagens mål för miljön. Verket har dessutom redovisat vilka miljöåt
gärder verket har vidtagit samt presenterat en analys av tänkbara åt
gärder och styrmedel för att ytterligare uppfylla kraven på ett miljö
anpassat transportsystem. Beträffande buller finns en handlingsplan mot 44 



buller (SOU 1993:65) som är under beredning. Såväl påverkan på Prop. 1993/94:100 
naturresurser som inkluderar kulturmiljön, markanvändning, kemikalie- Bilaga 7 
användning och avf.allshantering som människors påverkan av buller och 
vibrationer uppmärksammas inom Banverket. Bl.a. har användningen av 
miljökonsekvensbeskrivningar utökats och underlättats genom utarbetan-
de av en särskild handbok. En rad överväganden beträffande trafikens 
miljöproblem tas upp i Särskilda frågor, avsnitt A. Inriktning mot ett 
långsiktigt bärkraftigt transportsystem. 

lerlcsamhetens utfall dr 1992 

Banverket har i verksamhetsberättelsen för år 1992 redovisat sin verk
samhet. Verksamheten har ökat betydligt från Banverkets första år fram 
t.o.m. år 1992. Förändringarna består i sin helhet av en kraftig ökning 
av nyinvesteringarna medan åtgärderna för vidmakthållande av befint
liga anläggningar realt har sjunkit. Trots en omfattande total ökning av 
verksamheten har antalet anställda varit i stort oförändrat. Nyinveste
ringarna har ökat från ca 600 miljoner kronor år 1988 till ca 3 ,6 miljar
der kronor år 1992. 

Under år 1992 har Banverket tagit 5 790,9 miljoner kronor i anspråk 
av anslagsmedel. Därutöver har Banverket haft intäkter från bl.a. entre
prenadverksamhet. Den totala intäkten för Banverket under år 1992 har 
varit 6 431,5 miljoner kronor. Kostnader för produktion och admi
nistration uppgår till 2 917,2 miljoner kronor. Jämfört med år 1991 är 
detta en minskning med knappt 200 miljoner kronor. Under verksam
hetsåret har Banverket direktavskrivit infrastrukturinvesteringar för 
2 694,5 miljoner kronor, i huvudsak stomjämvägar. Banverkets verks
kapital uppgick den 31 december 1992 till l 127,8 miljoner kronor. 

Under perioden 1989-1992 har underhållskostnaderna i relation till 
konsumentprisindex (KPI) minskat med ca 10 % • Genom produktivitets
ökningar och en volymanpassning till minskade resurser för underhåll 
har underhållskostnaderna per spårmeter på stomnätet minskat från ca 
115 kr år 1989 till ca 95 kr år 1992. Underhållskostnaderna på läns
banenätet har genom motsvarande åtgärder minskat från 62 kr/meter till 
51 kr/meter. 

I sin treårsplan för åren 1993/94-1995/96 angav Banverket att re
investeringar i form av spårbyten behöver ske på 250-300 km av stom
nätet per år under resten av 1990-talet. Under år 1992 har detta mål 
kunnat uppfyllas dels genom att besparingar på anslaget Investeringar i 
trafikens infrastruktur kunnat användas till vidmakthållandeåtgärder, 
dels genom att medel för särskilda investeringar har tillskjutits. 

Banverkets eget mål att 300 plankorsningar per år skall stängas 
genom att ersättningsvägar, broar och vägportar byggs har uppnåtts för 
tredje året i rad. Vidare har Banverket som mål att plankorsningar med 
en viss trafik skall förses med halvbommar före utgången av år 1995. 
Enligt Banverket kommer detta mål att uppnås med nuvarande ekono
miska förutsättningar. 
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Utslagsgiwnde för trafikutövarnas och resenärernas komfort är spår- Prop. 1993/94: 100 
lägeskvalitet och anläggningarnas driftsäkerhet. Spårlägeskvaliteten Bilaga 7 
anges som andelen bana som har godkänt spårläge. Banverkets mål är 
au minst 80 % av banan skall ha godkänt spårläge. Under år 1992 har 
ca 20 000 km av bannätet genomgått spårlägesmätningar. Från år 1990 
till år 1992 har spårlägeskvaliteten förbättrats från 63 % till 73 % • En 
bidragande orsak till detta är att volymen spårbyte kommit upp till 250 
km per lr. Antalet fel i signalanläggningar har stigit något samtidigt 
som felavhjälpningstiden har minskat mellan åren 1989 och 1992. För 
att följa upp bl.a. banupplåtelseavtalen mellan Banverket och trafikut-
övarna gör Banverket en kontroll av hur funktionsfelen på signalanlägg-
ningarna påverkar tågföringen. 

Med anledning av Riksrevisionsverkets (RRV:s) granskning av Ban
verkets underhåll av järnvägsnätet redovisade Banverket den 24 augusti 
1993 de åtgärder som verket vidtagit. Inom Banverket pågår ett över
gripande arbete med att beskriva, tydliggöra och avgränsa verkets olika 
roller och ansvarsområden. RRV:s förslag har inordnats i den föränd
ringsprocess som pågår och planeras inom Banverket, bl.a. pågår arbete 
med att ta fram en intern plan för drift, underhåll och reinvesteringar 
för åren 1994-1998 i anslutning till den nya tioårsplanen för inves
teringar som omfattar åren 1994-2003. Genom en sådan driftplan er
hålls ett bättre helhetsgrepp om verksamheten och en bättre samplane
ring mellan nyinvesteringar och vidmakthållande. Enligt vad regeringen 
erfarit har Banverket utvecklat denna driftplan till att gälla under samma 
period som den tioåriga investeringsplanen, dvs. åren 1994-2003, med 
en detaljerad beskrivning för åren 1994-1998. 

För att bredda marknaden för entreprenadupphandling inom det 
jämvägsspecifika området arbetar verket aktivt med bl.a. utbildning av 
entreprenörer vid Banskolan i Ängelholm. 

Jamvllgsinspektionens verksamhet 

Jämvägsinspektionen är tillsynsmyndighet för spårtrafiken i Sverige. 
Inspektionen är administrativt inordnad i Banverket men är i sin myn
dighetsutövning fristående. Inspektionens övergripande uppgift är att 
uppfylla det trafikpolitiska målet att trafiksäkerheten i spårtrafiken 
fortlöpande skall förbättras. För att uppnå detta mål verkar inspektionen 
för att varje spårinnehavare och trafikutövare så långt som möjligt 
utvecklar egna trafiksäkerhetsmål och etablerar intemkontrollrnål som 
skall säkra att trafiksäkerhetsmålen nås. Genom en offensiv satsning på 
dialog, information och utbildning återförs och sprids kunskaper och 
erfarenheter. 

Under år 1992 har tillstånd enligt järnvägssäkerhetslagen (1990: 1157) 
beviljats för 14 verksamhetsutövare i spårtra.fik. Bland dem som fått 
tillstånd kan nämnas Dalatåg AB samt BK Tåg AB. Vidare har ca 750 
ansökningar inkommit från företag, kommuner, föreningar m.fl. som 
redan bedriver verksamhet och som vill fortsätta efter år 1993. Bland de 
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sökande finns såväl stora trafilrutövare som SL Tunnelbanan AB och 
Göteborgs spårvägar AB som små industrispårsinnehavare. 

Jämvägsinspektionen har under år 1992 inlett samarbete med SOS 
Alarmering AB (SOSAB) som anmäler inträffade olyckor direkt till 
inspektionen. Under året har 220 olyckor och tillbud anmälts till Jäm
vägsinspektionen av SOSAB och spårtrafikföretag. Av dessa har 90 
behandlats i inspektionens utredningsverksamhet. 

Tillsyn av de olika verksamhetsutövamas trafiksäkerhetsarbete har 
skett genom granskning av internkonttoll samt inspektioner. 

Regeringens överväganden 

Den nu gällande trafikpolitiska inriktningen grundas i allt väsentligt på 
1988 års trafikpolitiska beslut (prop. 1987/88:50 bil. 1, bet. 
1987/88:TU13, rskr. 1987/88:159). Genom senare beslut av riksdagen 
våren 1991 (prop. 1990/91:87, bet. 1990/9l:TU24, rskr. 1990/91:286) 
och våren 1992 (prop. 1991/92: 100, bet. 1991/92:TU22, rskr. 
1991192:333) har 1988 års trafikpolitiska beslut och preciserats. De 
senare besluten fokuserar tydligare på infrastrukturens betydelse än 
1988 års beslut. 

Beträffande inriktningen av trafikpolitiken i stort gäller att konsumen
terna bör ha så stor valfrihet som möjligt när det gäller utnyttjande av 
olika trafikmedel. Det övergripande målet för samhällets trafikpolitik är 
att erbjuda medborgarna och näringslivet i landets olika delar en till
fredsställande, säker och miljövänlig trafikförsörjning till lägsta möjliga 
samhällsekonomiska kostnad. Regeringen delar bedömningen att Ban
verket inom givna resurser skall genomföra de åtgärder inom järnvägs
nätet som ger största möjliga samhällsekonomiska nytta. Sam
hällsplanering, strukturfrågor och regional balans har härvid en viktig 
betydelse. 

Banverket har brutit ned de trafikpolitiska målen i sex delmål, hastig
het, axellast, kapacitet, driftsäkerhet, trafiksäkerhet och miljö. Enligt 
regeringens bedömning svarar dessa mål mot omvärldens behov och 
krav på järnvägssektom. En viktig förutsättning för att dessa mål skall 
få avsedd styreffekt är att Banverket kan kvantifiera delmålen i reella 
nivåer. Regeringen delar den bedömning som Banverket härvid gjort i 
fråga om hastighet och axellast. Banverket bör söka att komplettera 
delmålen kapacitet och driftsäkerhet genom att även ange hur stor del 
av tiden som en bana är tillgänglig för trafik. 

För järnvägsinspektionen innebär det övergripande målet för sam
hällets trafikpolitik att inspektionen skall verka för att trafiksäkerheten i 
spårtrafikens fortlöpande förbättras. Regeringen har vid olika tillfällen 
vidtagit åtgärder för att underlätta för nya aktörer att komma in på 
järnvägsmarknaden. Redan i dag finns ett flertal mindre trafikutövare 
som i konkurrens eller samverkan med Statens järnvägar bedriver verk
samhet. Vidare har nyttjanderätten för inlandsbanan överförts till be
rörda kommuner, vissa delar av Mälarbanan byggs i privat regi genom 
Målarbanans intressenter AB och ett privat konsortium kommer att 

Prop. 1993/94: 100 
Bilaga 7 
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bygga vissa delar av Arlandabanan. Regeringen bedömer att detta Prop. 1993/94:100 
kommer att medföra ökade insatser med föreskriftsarbete bl.a. tör att Bilaga 7 
vägleda nya aktörer inom områdeL 

Regeringen delar den bedömning och de mål som Banverket har 
redovisat tör sin verksamhet. Målen bör därför ligga till grund tör den 
fortsatta inriktningen av Banverkets verksamhet. Från effektivitetssyn
punkt skall Banverket utnyttja marknaden inom bygg- och anläggnings
branschen i så stor utsträckning som möjligt vid nyinvesteringar och 
underhållsarbeten. Regeringen har tör avsikt att återkomma till riks
dagen under våren med ett förslag om bolagisering av entreprenaddelen 
vid verkets material- och industridivision. 

Drift och vidmaktlulllande 

Riksdagen beslutade våren 1993 om omfattande investeringar i trafikens 
infrastruktur. Mot bakgrund av statens samlade ansvar tör infrastruk
turen, mtlades en långsiktig inriktning tör utbyggnaden av landets väg
och järnvägsnät. En rad viktiga åtgärder vidtas nu tör att realisera detta 
ansvar och underlätta för människors resor och transporter så att de blir 
miljövänligare, säkrare och effektivare. 

Statens ansvar är i första hand att vidmakthålla det samlade järn
vägskapitalet. Genom att ta till vara och underhålla det järnvägsnät som 
under lång tid har byggts upp i Sverige kan dagens satsningar ge full 
utdelning. De positiva effekterna av de omfattande satsningarna går 
förlorade om det befintliga järnvägskapitalet, som skall komplettera 
nyinvesteringarna, inte motsvarar högt ställda kvalitetskrav. Regeringen 
anser därför att det är angeläget att medlen för drift och vidmakthål
lande av det statliga järnvägsnätet läggs &st på en nivå där den upp
nådda standarden i järnvägsnätet bn bibehållas. 

I sin bedömning utgår regeringen från att staten över tiden har en 
viss kostnad för infrastrukturen. För järnvägens del avser sådana kost
nader tillgänglighet, säkerhet, miljö och regional balans. Denna kostnad 
är antingen indirekt i form av kostnader för bl.a. restid, olyckor och 
buller eller direkt i form av kostnader för investeringar och underhåll av 
järnvägsnätet. De indirekta kostnaderna är svåra att beräkna och för
delade över hela samhällsekonomin. De direkta kostnaderna däremot är 
öppet och samlat redovisade i statsbudgeten med en avsevärt större 
möjlighet till kontroll och uppföljning. För att minska de indirekta 
kostnaderna krävs att staten direkt betalar underhåll av järnvägssystemet 
och avväger investerings- och underhållsnivån så att den totala kost
naden tör samhället blir så låg som möjligt. 

Anslagen till drift och vidmakthållande av det statliga järnvägsnätet 
har under en lång rad av år varit kraftigt eftersatta. Läget är för närva
rande sådant att, om de direkta kostnaderna för underhåll ökar, minskar 
samhällets totala kostnader för järnvägssystemet som en följd av högre 
tillgänglighet, kortare restid, minskade antal olyckor och totalt sett en 
bättre miljö. Regeringen vill också erinra om att de extra satsningar 
som gjorts inom järnvägssektom i huvudsak har destinerats till nyin- 48 



vesteringar i de större stråken. Undantaget ir att Banverket och Väg- Prop. 1993/94: 100 
verket under åren 1992 och 1993 tilldelats ca S miljarder kronor i Bilaga 7 
sysselsättningsfrämjande åtgärder för underhåll av länsjärnvägar och 
Jänsvägar. Huvuddelen av dessa medel har använts till Jänsvägar. 

Dagens järnvägsnät representerar ett mycket stort ekonomiskt värde. 
Genom att ta till vara de investeringar som tidigare generationer gjort i 
järnvägen kan vi bevara järnvägens konkurrenskraft även i framtiden. 
Det ir främst genom långsiktigt planerade åtgärder som järnvägen kan 
behållas som en stark part i den svenska och europeiska transport
sektorn. 

Med dagens nivå på anslaget far järnvägarnas drift och vidmakt
hållande finns utrymme för ungefär halva behovet av de långsiktiga 
åtgärderna för att vidmakthålla det investerade järnvägskapitalet. Detta 
leder till att långsiktiga åtgärder i form av reinvesteringar måste senare
läggas eller ges en lägre ambitionsnivå. Till följd av lägre ambitionsnivå 
och senareläggning av de långsiktiga åtgärderna ökar behoven av mer 
kortsiktiga, oplanerade och akuta åtgärder. Detta leder i sin tur till att 
utrymmet för långsiktiga åtgärder minskar allt mer villcet medför att 
järnvägskapitalet urholkas och kostnaderna för underhållet ökar i allt 
större omfuttning. 

Regeringen anser det angeläget att anslaget för drift och vidmakt
hållande av statliga järnvägar anpassas så att resurserna utnyttjas på 
bästa möjliga sätt. En sådan anpassning måste grundas på en väl avvägd 
bedömning och kan göras när Banverket redovisat ytterligare underlag 
för beräkning av hur stort vidmakthållandeanslaget på sikt bör vara samt 
hur användningen av medlen bör inriktas. 

Regeringen bedömer att det för närvarande inte finns tillräckligt 
underlag för att besluta om en mer långsiktig strategi för inriktningen av 
drift- och vidmakthållandeverksamheten. Det pågående arbetet inom 
Banverket med en intern drift- och underhållsplan för åren 1994-2003 
bör ligga till grund för en fortsatt utveckling av en långsiktig strategi. 
Åtgärderna bör komplettera den inriktning av investeringar i järnvägar 
som riksdagen har beslutat om (prop. 1992/93:176, bet. 1992/93:TU3S, 
rskr. 1992/93 :446). Verket bör redovisa alternativa strategier och deras 
konsekvenser beträffande omfuttningen och inriktningen av drift- och 
vidmakthållandeverksamheten. Hänsyn bör tas till effektivitetsvinster 
som kan uppstå med ökad konkurrens och därmed möjliga rationalise
ringar och besparingar. Planen skall utgöra en samlad strategi för an
vändningen av medel till drift och vidmakthållande t.o.m år 2003. 

I samband med regeringens skrivelse i vår till riksdagen om den 
långsiktiga infrastrukturplaneringen kommer regeringen att lämna en 
redovisning av hur planeringsarbetet för såväl investerings- som drift
plan bör bedrivas. 

4 Riksdagen 1993194. 1 sam/. Nr 100 Bilaga 7 
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Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
godkänner det som regeringen förordar om 
1. Banverkets verksamhet, 
2. en långsiktig strategi för drift och vidmakthållande av det stat

liga jämvägsnätet. 

Inlands banan 

Bakgrund 

Riksdagen beslutade den 15 december 1992 (bet. 1992/93:TU3, rskr. 
1992/93:113) att godkänna de riktlinjer för den framtida utvecklingen 
av inlandsbanan som förordades i propositionen 1992/93:9 om inlands
banan. Riksdagen beslutade också beträffande inlandsbanans infrastruk
tur att som sin mening ge regeringen till känna vad utskottet anfört. 
Utskottet hade bl.a. anfört att såväl banan som mstigheterna tills vidare 
borde förbli statlig egendom, att intressenterna i stället borde ges nytt
janderätt till banan och mstigheterna utan kostnad och att det fick an
komma på regeringen att träffa avtal med intressenterna om de nännare 
villkoren för upplåtandet av banan. Riksdagen fattade också vissa beslut 
beträffande medel för banunderhåll och banupprustning, drift- och 
investeringsbidrag samt om rullande materiel och vissa administrations
kostnader. Ett villkor för utbetalning av medel till upprustning och 
underhåll av inlandsbanan är att den tidigare beslutade upprustningen av 
de s.k. systemtågssträckorna fullföljs. Regeringen gavs möjlighet att 
bemyndiga Banverket att utbetala 250 miljoner kronor i upprustnings
bidrag fördelat på fem år och årliga underhållsbidrag på 47 miljoner 
kronor i rem år. 

Inlandskommunema har bildat Inlandskomrnunemas ekonomiska 
förening (IEF). IEF har bildat Inlandsbanan AB (IBAB) för att sluta 
avtal med staten om nyttjanderätt till banan samt för drift och underhåll 
av den. 

Utvecklingen under dr 1993 

Regeringen tillsatte den 4 februari 1993 en särskild förhandlare för att 
sluta avtal mellan staten och Inlandsbanans intressenter - inledningsvis 
kommunerna - om nyttjanderätt till inlandsbanan. En av utgångspunk
terna i förhandlingen med lnlandsbanans intressenter var att trygga upp
rustningen av systemtågssträckorna enligt Banverkets tidigare beslutade 
femårsplan. Den 14 april 1993 beslutade regeringen att godkänna ett 
avtal om ändrat huvudmannaskap för inlandsbanan mellan staten och 
Inlandsbanan AB. Avtalet innehåller bl.a. bestämmelser om bidrag till 
banupprustning och banunderhåll. Sanuna dag beslutade också rege
ringen att ge Förhandlaren (K 1991:02) för statens köp av persontrafik 
på järnväg m.m. i uppdrag att företräda staten i frågor rörande avtalet. 

Enligt vad regeringen erfar har främst godstrafiken på inlandsbanan 
utvecklats positivt. Genom ett samarbete mellan IBAB och SI Gods har 

Prop. 1993/94:100 
Bilaga 7 
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nya förutsättningar skapats. SJ har bildat en särskild resultatenhet för Prop. 1993/94:100 
inlandsbanan, SJ Inlandsgods. Under andra halvåret 1993 har godsvoly- Bilaga 7 
mema ökat med 45 000 ton. Denna ökning består främst i sågade trä-
varor och timmer. Målet till år 1995 ir att öka godsvolymema med 
1 {)() ()()() ton. 

I det trafikutbud som erbjuds på inlandsbanan ingår både reguljära 
turer och ett speciellt vildmarkståg. Kraftfulla insatser har gjorts för att 
marknadsföra inlandsbanan både inom och utom Sverige. Detta har 
resulterat i att ca 30 000 personer rest på inlandsbanan under som
maren. 

Genom den uppriktiga vilja som finns hos olika intressenter i inlandet 
att utveckla trafiken bedömer regeringen att inlandsbanetrafiken kan ge 
positiva effekter för inlandets näringslivsutveckling. Mot bakgrund av 
de kraftfulla satsningar på marknadsföring som planeras finns goda 
förutsättningar för en utvecklad turism. 

Utbetalningen av upprustningsbidraget, 250 miljoner kronor fördelat 
över fem budgetår, sker från anslaget C 2. Drift och vidmakthållande 
av statliga järnvägar mot räkning i den takt som IBAB låter utföra 
upprustningsarbete och i den omfattning som framgår av Banverkets 
femårsplan. Hittills har 50 737 456 kronor utbetalats i upprustnings
bidrag till IBAB från detta anslag. Av dessa medel har 49 893 558 
kronor använts till sträckan Mora-Sveg, 337 911 kronor till sträckan 
Östersund-Ulriksfors, 6 000 kronor till sträckan Hoting-Dorolea, 
484 788 kronor till sträckan Vilhelmina-Storuman och 15 199 kronor 
till sträckan Storuman-Arvidsjaur. 

Utbetalning av underhållsbidraget sker kvartalsvis i förskott till IBAB 
från anslaget C 2. Drift och vidmakthållande av statliga järnvägar. 
Hittills har 45 miljoner kronor utbetalats under budgetåret 1993/94 från 
detta anslag. 

För att säkerställa att SJ:s trafikeringsrätt på systemtågssträckoma 
inte inskränks samt att IBAB genomför den beslutade upprustningen och 
vidmakthåller en tillfredsställande standard enligt de riktlinjer som följer 
av Banverkets femårsplan skall Förhandlaren (K 1991 :02) för statens 
köp av persontrafik på järnväg m.m. lämna sitt godkännande innan 
utbetalning av medlen sker. 

Under avsnitt E. Kollektivtrafik och samhällsköpta tjänster m.m. 
anslag E 2. Köp av interregional persontrafik på järnväg m.m. lämnar 
regeringen en redogörelse wd avser särskilda driftbidrag, medel som 
använts för att administrera överförandet av banan samt ersättningen till 
SJ för den rullande materielen. 

Lån i Riksgäldskontoret 

Regeringens överväganden 

Till följd av 1988 års trafikpolitiska beslut har Banverket möjlighet att 
ta upp lån i Riksgäldskontoret (RGK) för den vidare finansieringen av 
investeringar i eldriftsanläggningar och av de s.k. SL-investeringarna. 
Därutöver Be upplåning ske för produktions- och telenätsutrustning 
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samt för rörelsekapital. Fr.o.m. år 1991 flr upplåning ske för att finan
siera omsäWlingstillgångar. 

Riksdagen har också givit till känna det utskottsinitiativ som arbets
marknadsutskottet tog den 25 februari 1993 (bet. 1992/93:AU15) och 
som innebär att Banverket bör ges möjlighet att hos Arbetsmarknads
styrelsen (AMS) söka. bidrag för ökade kostnader som kan vara före
nade med en tidigareläggning av vissa investeringar (bet. 
1992/93:TU21, rslcr. 1992/93:246). Banverket kan därmed genomföra 
vissa upphandlingar tidigare än vad som annars vore möjligt. Sådana 
investeringar finansieras från den angivna låneramen i RGK medan 
bidrag till tidigareläggningskostnaden i form av ökade räntekostnader 
kan sökas hos AMS. 

Regeringen bedömer att Banverkets upplåning i Rilcsgäldskontoret för 
investeringar i eldriftsanläggningar, de s.k. SL-investeringarna, produk
tions- och telenätsutrustning, finansiering av omsäWlingstillgångar, 
rörelsekapital och tidigareläggning av investeringar enligt riksdagens 
beslut (bet. 1992/93:TU21, rslcr. 1992/93:246) bör ske inom en ram av 
1 075 miljoner kronor. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
godkänner att Banverket flr ta upp lån i Rilcsgäldskontoret inom en 
ram av 1 075 miljoner kronor för budgetåret 1994/95 till de ändamål 
som redovisats. 

Anslag tör budgetåret 1994/95 

A 9. Banverket: Administrationskostnader 

1993/94 Anslag* 298 876 000 
1994/95 Förslag 312 128 000 
* Anslaget benämnes budgetåret 1993194 C l. Banverket: Administrationskost

nader. 

Anslaget finansierar Banverkets kostnader för internadministrationen. 

Banverket 

Banverkets redovisning sker enligt Statskontorets modell för interna 
administrationskostnader (INKA). I denna modell hänför sig kostnader 
för bl.a. verksledning, personal- och ekonomiadministration till interna 
administrationskostnader. 

I regeringens proposition om forskning för kunskap och utveckling 
(prop. 1992/93: 170) ges Banverket ansvar för den samhällsmotiverade 
forskningen inom sitt verksamhetsområde. Detta innebär att Banverket 
skall stödja forskning som även går utöver den egna verksamheten, 
t.ex. forskning som syftar till att ta fram underlag för beslut på stra-

Prop. 1993/94:100 
Bilaga 7 
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tegisk nivl. Banverket finansierar sådan forskning över verksledningen. Prop. 1993/94: 100 
Banverket har i sin anslagsframställning hemställt om ett anslag på 310 Bilaga 7 
miljoner kronor. 

Regeringens överväganden 

Ett särskilt anslag för Banverkets administrationskostnader infördes 
fr.o.m. budgetåret 1993/94. Innan dess finansierades Banverkets ad
ministration över anslaget för drift och vidmakthållande av statliga 
järnvägar. Med hänsyn till den omfattande verksamhet som pågår inom 
jämvägssektom samt att Banverket har fltt ett visst forskningsansvar 
föreslår regeringen ett anslag på 312 miljoner kronor. 

Under innevarande budgetår har regeringen bemyndigats att med 
medel från detta anslag bestrida kostnader som annars skulle belasta 
anslaget för drift och vidmakthållande. För att ge möjlighet till öka.de 
underhållsinsatser bör besparingar i administrationen kunna användas till 
drift- och vidmakthållandeåtgärder. Regeringen bör därför bemyndigas 
att besluta om överföring av medel från detta anslag till anslaget för 
drift och vidmakthållande. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
1. till Banverket: Administrationskostnader för budgetåret 1994/95 

anvisar ett ramanslag på 312 128 000 kronor, 
2. bemyndigar regeringen att med medel från detta anslag bestrida 

kostnader som annars skulle belasta anslaget A 10. Drift och 
vidmakthållande av statliga järnvägar. 

A 10. Drift och vidmakthållande av statliga järnvägar 

1992/93 Utgift 2 587 038 000 Reservation 360 353 110 
1993/94 Anslag* 2 783 871 ()()() 
1994/95 Förslag 2 886 136 000 
* Anslaget benämnes budgetåret 1993/94 C 2. Drift och vidmakthållande IN 

statliga järnvägar. 

Anslaget finansierar Banverkets kostnader för underhåll och rcin
vesteringar av det statliga järnvägsnätet. 

Banverket 

Under de närmaste åren görs omfattandt: nyinvesteringar på det statliga 
järnvägsnätet. Vid nyinvestering höjs kvaliteten på bannätet inom be
gränsade delar. För att få full utdelning på gjorda investeringar krävs 
att anslaget för reinvesteringar och underhåll är på en sådan nivå att de 
delar som berörs av åtgärder kan svara upp mot nyinvesteringarna och 
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den högre standardnivå som dessa medför. Det är först vid en sådan Prop. 1993/94:100 
nivl som investeringarna kan utnyttjas fullt uL Samtidigt innebär en Bilaga 7 
högre nivl på vidmakthållandet att rationellare underhållsinsatser kan 
göras, vilket på sikt leder till kostnadsbesparingar. Vidare kräver den 
större anläggningsmassan som nyinvesteringarna medför ökade resurser 
för underhlllsåtgärder. Även förbättrad driftsäkerhet och stora behov av 
splrby1en kräver mer underhållsinsatser. Särskild vikt bör läggas vid 
vidmakthållandebehoven på länsbanorna som lider av stora eftersläpande 
reinvesteringsbehov. 

En medelstilldelning som inte ligger i nivl med Banverkets budget
förslag leder till att främst de långsiktiga satsningarna måste stl tillbaka 
till förmån för kortare akutåtgärder. Nuvarande nivå på anslaget medger 
reinvesteringar i storleksordningen 700 miljoner kronor. Det behov som 
Banverket redovisat ligger på 1 450 miljoner kronor. Detta innebär att 
reinvesteringar kommer att senareläggas eller ges en lägre ambitions
nivå vilket medför sämre rationalitet i underhållet, konsekvenser för 
trafiken och totalt sett väsentligt dyrare underhåll. 

Banverket hemställer om ett anslag för drift och vidmakthållande på 
3 785 miljoner kronor. Åtgärderna för drift och vidmakthållande för
delar sig enligt följande: 

Åtgärd 
- reinvestering 
- drift och underhåll 
Summa 

Nivå (mkr) 
1 450 
2 335 
3 785 

Ökningen av anslaget har beräknats genom mellanskillnad av tidigare 
års äskande och medelstilldelning fördelat på tre år, besparingar som 
gjorts genom att de senaste vintrarna varit mildare än beräknat, bespa
ringar från anslag för övriga infrastrukturåtgärder, beslut om medel för 
sysselsättningsåtgärder och en schablonmässig produktivitetsförbättring 
påca3 %. 

Enligt riksdagens beslut har Banverket tilldelats ramanslag för inves
teringar, administrationskostnader och 1ärnvägsinspektionen. Banverket 
har i sin anslagsframställning hemställt att verket även för anslaget till 
drift och vidmakthållande erhåller ramanslag med anslagskredit och rätt 
att överföra icke förbrukade medel till nästkommande budgetår. 

Regeringens överväganden 

Regeringen har tidigare redogjort för sina överväganden om en lång
siktig inriktning av drift och vidmakthållandet av statliga järnvägar. 
Härvid har regeringen föreslagit att en långsiktig plan för inriktningen 
av användningen av underhållsmedlen utarbetas. I avvaktan på en sådan 
plan är regeringen inte beredd att redan nu föreslå mer än en mindre 
ökning av anslaget. Mot bakgrund av detta föreslår regeringen ett an
slag till drift och vidmakthållande av statliga järnvägar på 2 886 miljo
ner kronor. 54 



I sin anslagsframställning har Banverket hemställt att anslaget tör Prop. 1993/94: 100 
drift och vidmakthållande av statliga järnvägar görs till ett ramanslag Bilaga 7 
med anslagskredit. Regeringen bedömer att endast anslag tör törwlt-
ningskostnader bör vara ramanslag. Detta innebär att regeringen inte 
delar Banverkets uppfattning att anslaget tör drift och vidmakthållande 
av statliga järnvägar bör göras till ett ramanslag. 

Regeringen anser det viktigt att en regelbunden upptöljning av an
vändningen av detta anslag görs. Regeringen törutsätter därtör att Ban
verket i sin årsredovisning tör år 1993 redovisar användningen av an
slaget uppdelat på poster. Banverket bör redovisa kostnader bl.a. tör 
spårbyten, brobyten, övriga reinvesteringar samt tör törebyggande och 
felavhjälpande underhåll. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen töreslår att riksdagen 
till Drift och vidmakthållande av statllga jlJ.mvlJgar tör budgetåret 
1994/95 anvisar ett reservationsanslag på 2 886 136 000 kronor. 

A 11. Nyinvesteringar i stomjärnvägar 

1992/93 Utgift 1 167 581 000 
1993/94 Anslag* 5 913 078 000 
1994/95 Förslag 6 332 946 000 
* Anslaget benlimnes budgetåret 1993/94 C 3. Nyinvesteringar i stomjAmvägar. 

Anslaget finansierar Banverkets kostnader tör nyinvesteringar i stom
järnvägar. 

Banverket 

Genom att bygga ut järnvägens infrastruktur i så snabb takt som möjligt 
främjas en tidigare övertöring av gods och resenärer till järnvägen 
vilket bidrar till att nå miljö- och trafiksäkerhetsmålen. De kalkyler som 
gjorts visar att det ligger god samhällsekonomi i att så tidigt som möj
ligt få de mest lönsamma utbyggnadsprojekten färdigställda. 

Banverket hemställer om ett investeringsanslag på 6 535 miljoner 
kronor. 

Regeringens överväganden 

Inför budgetåret 1993/94 fastställde riksdagen en planeringsram tör de 
kommande tre budgetåren. Investeringsramen tör budgetåret 1994/95 
beräknades till 6 345 miljoner kronor. Riksdagen har tidigare medgivit 
att Banverket får disponera besparingar på projekt finansierade från 
anslagen Investeringar i trafikens infrastruktur och Vissa produktivitets
och sysselsättningsfrämjande åtgärder inom Kommunikationsdeparte-
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mentets område för underhållsåtgärder. D.1 dessa anslag ha upphört har Prop. 1993/94: 100 
riksdagen givit som sin mening att kvarstående besparingar bör fl be- Bilaga 7 
Jasaa anslaget Nyinvesteringar i stomjärnvägar. Således bör Banverket 
för projekt som ursprungligen är finansierade från anslaget Investeringar 
i trafikens infrastruktur och anslaget Vissa produktivitets- och sysselsätt-
ningsfrämjande åtgärder inom Kommunikationsdepartementets område 
som under budgetåret 1994/95 belastar anslaget Nyinvesteringar i stom-
järnvägar a disponera konstaterade besparingar för ökade drift- och 
vidmakthållandeåtgärder. 

Regeringen bedömer att medelsbehovet för den kommande treårs
perioden är följande. 

År 

1994/95 
1995/96 
1996/97 

Bedömt anslagsbehav 

6 345 mkr 
6 400 mkr 
6 375 mkr 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Nyinvesteringar i stomjlJmvlJgar för budgetåret 1994195 anvisar 
ett ramanslag på 6 332 946 000 kronor. 

A 12. Ersättning till Banverket för vissa kapitalkostnader 

1992/93 Utgift 305 641 000 
1993/94 Anslag* 370 000 000 
1994/95 Förslag 412 000 000 
• Anslaget benämnes budgetåret 1993/94 C 4. Ersättning till Banverket för vissa 

kapitalkostnader. 

Anslaget finansierar statens andel av kapitalkostnader för lån av
seende vissa investeringar i Stockholmsområdet enligt överenskommelse 
år 1983 mellan SJ, Stockholms läns landsting och staten samt avskriv
ningskostnader för eldriftsanläggningar. 

Banverket 

Investeringarna i eldriftsanläggningar bedöms ligga på ca 390 miljoner 
kronor per år under perioden 1994/95-1996/97. Investeringskostnadema 
för SL-investeringar avtar under perioden och investeringar i Grödinge
banan kommer att avslutas under budgetåret 1994/95. 

Banverket har hemställt om ett anslag på 412 miljoner kronor för 
budgetåret 1994/95. 
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Regeringens överväganden 

Regeringen har inget att erinra mot Banverkets förslag. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Ersllttning till Banverket flJr vissa lcapitallcostnader för budgetåret 
1994195 anvisar ett förslagsanslag på 412 000 000 kronor. 

A 13. Järnvägsinspektionen 

1992/93 Utgift 15 748 000 
1993/94 Anslag* 15 588 ()()() 
1994/95 Förslag 18 223 000 
• Anslaget benämnes budgetåret 1993/94 C S. Jamvllgsinspek:tionen. 

Anslaget finansierar kostnaderna för den till Banverket knutna Jäm
vägsinspektionen. 

Banverket 

För Jämvägsinspektionen föreslår Banverket en ökning av anslaget med 
2,6 miljoner kronor. Ökningen av anslaget motiveras av att utveck
lingen av jämvägssektom kräver vidgade och mer omfattande uppgifter 
för Järnvägsinspektionen med krav på bl.a. omfattande nonnarbete. 
Ändrat huvudmannaskap för inlandsbanan innebär också att inspektio
nens arbete ökar. Vidare har Statens haverikommission efter den svåra 
spårvagnsolyckan i Göteborg lämnat vissa rekommendationer till Jäm
vägsinspektionen. Dessa förstärker behovet av genomförandet av syste
matiska kwlitetsrevisioner som komplement till inspektionens övriga 
tillsynsverksamhet. De ökade kraven på Jämvägsinspektionen innebär 
behov av kompetensutveckling och resurskomplettering för att klara 
såväl normarbete som tillsynsverksamhet. Även forsknings- och utveck
lingsprojekt måste kunna initieras och stödjas av inspektionen och inter
nationella kontakter behöver kunna utvecklas. 

Eventuella kostnadsökningar efter en avreglering av jämvägstrafiken 
har inte beaktats. 

Banverket har hemställt om ett anslag på 18,2 miljoner kronor för 
Järnvägsinspektionen. 

Regeringens överväganden 

Regeringen delar Banverkets bedömning och föreslår ett anslag till 
Järnvägsinspektionen på 18 miljoner kronor. 

Prop. 1993/94:100 
Bilaga 7 
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Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till J/JmVIJgsinspektionen för budgetåret 1994/95 anvisar ett ram
anslag på 18 223 000 kronor. 

A 14. Banverket: Försvarsuppgifter 

1992/93 Utgift 23 570 000 Reservation 23 530 000 
1993/94 Anslag* 40 816 000 
1994/95 Förslag 43 535 000 
• Anslaget benämnes budgetåret 1993194 C 6. Banverket: Fl!rsvarsuppgifter. 

Anslaget finansierar Banverkets och SJ:s del enligt programplanen för 
den civila delen av totalförsvaret. 

Banverket 

Banverket hemställer om ett anslag på 44,l miljoner kronor. Anslaget 
avser behovet enligt programplanen för den civila delen av totalför
svaret. 

Regeringens överväganden 

För att Banverket och SJ skall kunna fullgöra sina åtaganden inom den 
civila delen av totalförsvaret föreslår regeringen ett anslag på 
43 535 000 miljoner kronor. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till /Janverket: Försvarsuppgifter för budgetåret 1994/95 anvisar ett 
reservationsanslag på 43 535 000 kronor. 

A 15. Underhållsåtgärder för sysselsättning och tillväxt 

1992/93 Utgift 1 810 774 000 Reservation 1 889 226 000 
1993/94 Anslag• l 200 000 000 
1994/95 Förslag I 200 000 000 
• Anslaget benämnes budgetåret 1993/94 K 1. Underhå.llsåtgilrder Mr sysselsätt
ning och till växt. 

Regeringens överväganden 

Mot bakgrund av det eftersatta underhållet på statliga vägar och järn
vägar samt den rådande arbetslöshetssituationen beslutade riksdagen år 

Prop. 1993/94:100 
Bilaga 7 
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1992 att anvisa ett resenationsans1ag om totalt 3, 7 miljarder kronor tör Prop. 1993/94: 100 
underhållsåtgärder i vägar och järnvägar tör sysselsättning och tillväxt. Bilaga 7 
Våren 1993 anvisade riksdagen 1,2 miljarder kronor under samma 
anslag med särskild inriktning mot upprustning och förbättringar av 
länsvägar och länsjärnvägar. 

Kortsiktiga konjunkwrberoende insatser bör göras som ett komple
ment till de långsiktiga och samlade insatser i upprustningar och in
vesteringar i det nationella och regionala transportnätet som riksdagen 
fattat beslut om (prop. 1992/93:176, bet. 1992/93:TU35, rslcr. 
1992/93:446). Tillsammans med de långsiktiga investeringarna i det 
nationella transportnätet ökar insatserna tör sysselsättning och tillväxt 
förutsättningarna tör en god regional utveckling i hela landet. De sär
skilda medel tör sysselsättningsskapande åtgärder som har anvisats 
under flera år har bl.a. möjliggjort insatser på länsvägar och länsjärn
vägar. Exempel på länsjärnvägar där underhållsåtgärder har påbörjats 
eller helt genomförts är byggande av triangelspår i Bastuträsk och Älvs
byn, upprustning av järnvägen mellan Storuman och Hällnäs, Blekinge 
Kustbana, Bohusbanan, St.ångådalsbanan, Hargshamnsbanan och 
Haparandabanan. På länsvägarna har insatserna fördelats över hela 
landet och inriktats mot bl.a. trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder av 
smärre art. I Norrland har dessutom behovet av bärighetsåtgärder upp
märksammats särskilt. 

Dessa satsningar bör fulltöljas och regeringen föreslår därför att 
särskilda insatser görs för upprustning och underhåll av länsvägar och 
länsjärnvägar även budgetåret 1994/95. Dessa särskilda insatser bör ge
nomföras i enlighet med riksdagens tidigare beslut (prop. 1992/93:150, 
bet. 1992/93:TU39, rskr. 1992/93:445) om särskilda underhållsåtgärder 
tör sysselsättning och tillväxt. Medlen bör fördelas med hänsyn till 
upprustningsbehovet och till arbetsmarknadsläget i länen. Vid fördelning 
av medlen bör också hänsyn tas till i vilka län övriga investeringar i det 
regionala transportnätet är av jämförelsevis mindre omfattning. 

Motivet tör dessa särskilda insatser är, liksom tidigare, det svåra 
arbetsmarknadsläget och det är därför viktigt att dessa investeringar 
inriktas mot projekt som kan påbörjas snabbt och där sysselsättnings
effekten är hög. 

Regeringen föreslår därför att till anslaget underhållsåtgärder tör 
sysselsättning och tillväxt anvisas 1 200 000 000 kronor tör budgetåret 
1994/95. 

Regeringen bör bemyndigas att fördela medlen på länen inom ramen 
för dessa riktlinjer. 

Inom ramen för anslaget skall betalas de ökade kapitalkostnaderna tör 
den tidigare aviserade tidigareläggningen av investeringar i länstrafikan
läggningar. 
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Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
1. till Underhållsdtgllrder flJr sysselsattning och tillvc'Ut för budget

året 1994/95 anvisar ett reservationsanslag på 1 200 000 000 
kronor, 

2. bemyndigar regeringen att besluta om fördelningen av medlen 
pl länen. 

Prop. 1993/94:100 
Bilaga 7 
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B. Sjöfart 

Inledning 

Konkurrenssituationen inom den internationella sjöfarten har inneburit 
att sjömrtsnäringens utveckling nära sammankopplats med statliga 
stödåtgärder. Det har samtidigt stått klart att statliga stödåtgärder inte 
kan utgöra det enda eller avgörande villkoret för svensk sjöfiuts över
levnad eller utveckling. Sjöfiutsnäringen måste också bidra med rationa
liseringar och andra kostnadssänkande åtgärder för att öka de svensk
flaggade fartygens konkurrenskraft. Detta har också varit utgångspunk
ten i regeringens arbete med de sjöfårtspolitiska åtgärderna i detta av
seende. 

Regeringen beslutade i oktober 1993 proposition om sjöfårtspolitiska 
åtgärder (prop. 1993/94:69). I propositionen föreslogs ett bidrag till 
svenska rederiers handelsfartyg i fjärrfiut i form av återbetalning av 
sjömansskatt samt bidrag för sociala avgifter. Riksdagen (bet. 
1993/94:TU7, rskr. 1993/94:99) har godkänt regeringens förslag. Rege
ringens överväganden och förslag till anslag för budgetåret 1994/95 
behandlas under denna huvudtitels anslag B 6. Bidrag till svenska rede
rier. 

EG har på senare tid varit mycket aktivt inom sjöfartsområdet och 
antagit ett antal rättsakter. Bl.a. har EU:s ministerråd beslutat en för
ordning om fritt sjöfartscabotage, vilket innebär att det för EU-länders 
fartyg successivt kommer att bli fritt att utföra inrikes sjöfiutstransporter 
i samtliga medlemsländer. Så gott som alla rättsakter inom sjöfiutsom
rådet är aktuella att införliva i BES-avtalet. Detta har krävt och kräver 
ett motsvarande engagemang från svensk sida vid förhandlingarna. 

Sverige deltar vidare i arbetet inom OECD:s sjöfiutspolitiska kom
mitt6 Maritime Transport Committee (MTC) som främst syftar till att 
uppnå konkurrensneutrala marknadsregler för den internationella sjöfar
ten och i Consultative Shipping Group (CSG) som hanterar sjöfarts
relationerna mellan USA, Europa och Japan. Vidare diskuteras vissa 
sjöfartsfrågor i UNCTAD (United Nations Conference on Trade and 
Development). Utfallet av GATS (General Agreement on Trade in Ser
vices) har också ett sjöfartspolitiskt intresse för Sverige. 

Sjöfartens säkerhets- och miljöfrågor behandlas kontinuerligt inom 
ramen för FN:s sjöfartsorganisation International Maritime Organization 
(IMO). Sverige deltar aktivt i detta arbete som behandlar fartygs utrust
ning och konstruktion, kompetensfrågor som rör bemanningen ombord, 
åtgärder för att minska sjöfartens negativa miljöpåverkan m.m. Sverige 
är medlem i IMO:s råd som består av 32 av medlemsländerna i organi
sationen. IMO:s högsta beslutande organ, församlingen, har mot bak
grund av det ökade antalet medlemmar i organisationen, i november 
1993 beslutat om ett tillägg i !MO-konventionen som innebär en ut
ökning av rådet till 40 medlemsländer. Beslutet träder i kraft när två 
tredjedelar av de för närvarande 147 medlemsländerna har accepterat 
tillägget. Sverige har deltagit i och stött beslutet och regeringen avser 
att acceptera tillägget i !MO-konventionen. 

Prop. 1993/94: 100 
Bilaga 7 
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Det internationella samarbetet sker också bilateralt när sl är lämpligt. Prop. 1993/94: 100 
Den svenska regeringen har under år 1993 bl.a. träffat ett avtal med Bilaga 7 
den finska regeringen om samarbete i fråga om sj~ och fiygräddning. 
Förutsättningarna för motsvarande avtal med andra länder i vårt närom-
råde undersöks för närvarande. Vidare pågår ett arbete med att försöka 
få till stånd bilaterala avtal om begränsningar av svavelutslåppen främst 
från färjetrafiken i vårt närområde. 

Sjöfartsverket 

Sammanfattning av regeringens överväganden: 

- Sjöfartsverkets förslag till verksamhetsmål, inriktning av verk
samheten och av investeringarna för perioden 1994-1996 till
styrks. 

- Nya ekonomiska mål bör fåstställas i enlighet med tidigare 
beslutade principer. Statsmakternas styrning bör koncentreras 
till mål för avkastning och utdelning på eget kapital. En mot
svarighet till bolagsskatt bör införas. 

- Sjöfartsverkets övertagande av kostnaderna för Trollhätte kanal
verks balanserade underskott och pensionsskuld bör regleras 
genom en nedsättning av utdelningen till staten för år 1994. 

Sjö&rtsverkets huvudsakliga uppgift är att svara för huvuddelen av 
sjöfårtens infrastruktur i form av sjövägar och för säkerheten i dessa 
samt att se till att sjöfart kan bedrivas i svenska lårvatten under säkra 
och effektiva former. Verksamheten skall inriktas på handelssjöfårten, 
men även marinens, fritidsbåtstrafikens och fiskets intressen skall be
aktas. Sjöfartsverket deltar även i internationellt arbete i ett flertal 
mellanstatliga organisationer, bl.a. lntemational Maritime Organization 
(IMO), Helsingforskorrunissionen (HELCOM), Maritime Transport 
Committee (MTC) och Consultative Shipping Group (CSG). Huvud
delen av Sjöfartsverkets verksamhet finansieras genom avgifter på han
delssjöfårten. Vissa kostnader för bl.a. fritidsbåtstrafiken finansieras 
dock över statsbudgeten. 

Sammandrag av verksamheten år 1992 

\erksamhet 

Inom fårledsverksamheten fortsatte bl.a. arbetet med uppbyggnad av ett 
satellitbaserat positionsbestämningssystem som möjliggör en bättre 
positionsbestämning i svenska farvatten. Inom sjöfårtsinspektionen har 
arbetet för att uppnå ökad brandsäkerhet på fartygen fortsatt bl.a. ge
nom kontroll av att fartygens besättningar kan utföra brandövningar 
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tillräckligt bra. Målet för kontroll av utländska fartyg enligt överens- Prop. 1993/94:100 
kommelsen mellan 15 västeuropeiska staters sjöfiutsadministrationer om Bilaga 7 
hamnstatskontroll har Sjöfartsverket uppnått. Hamnstatskontrollen inne-
bär bl.a. att en brunnstat skall inspektera minst 25 <i av de utländska 
individuella fartyg som anlöper hamnstaten under ett år. På konsultex-
portsidan har ett antal projekt inom områdena fårledsutmärkning, sjö-
räddning och sjöfårtsinspektion genomförts i Sydostasien, Östeuropa och 
Södra Afrika. 

Investeringarna uppgick under året till 92, 7 miljoner kronor och 
avsåg främst återanskaffningar. 

EkonomJ 

Ar 1992 blev resultatet efter finansnetto 168,5 miljoner kronor, vilket 
motsvarade en räntabilitet på eget kapital på ca 16 % . Utdelningen till 
staten var 51, 1 miljoner kronor enligt fastställd avkastningsränta på 
Sjöfartsverkets fasta statskapital. Viktiga orsaker till det goda resultatet 
under året var ännu en lindrig isvinter samt en fortsatt hög volym ske~ 
pat gods. Omsättningen ökade med 10 % under året. Soliditeten var vid 
utgången av år 1992 ca 72 % • 

Verksamhetsmål, inriktning av verksamheten och investeringsplan 
åren 1994-1996 

lerksamhetsnull 

Sjöfartsverket föreslår följande huvudmål för verksamheten: 
- Huvudmålet för farleder och utm/Jrkning är att tillförsäkra sjötrafiken 

en god och ändamålsenlig framkomlighet i svenska farvatten, för 
genomfårt och hamnanlöp, även vid nedsatt sikt och vid isförhållan
den. 

- Huvudmålet för lotsning är att tillhandahålla lotsning till alla hamnar 
av betydelse. 

- Huvudmålet för sjörtiddning är att efterforskning och räddning av 
människor i sjönöd samt sjuktransporter från fartyg skall kunna utfö
ras dygnet runt inom de vattenområden som räddningstjänstlagen och 
internationella överenskommelser anger. 

- Huvudmålet för isbrytning är att vintersjöfårt skall kunna bedrivas på 
alla hamnar av betydelse. 

- Huvudmålet för sjömlitning är att på sikt B Sveriges sjöterritorium 
och övriga intresseområden sjömätta med moderna metoder till en 
internationellt godtagen standard. Farleder och av sjöfarten använda 
områden prioriteras. 

- Huvudmålet för sjökortsproduktion är att producera moderna och 
tillförlitliga sjökort av olika slag och i olika skalor över svenska och 
angränsande farvatten för att möjliggöra en säker sjöfart, både civil 
och militär. 
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- Huvudmålet för sjöfartsinspektionen är att minimera risker för olyck- Prop. 1993/94: 100 
or samt om olycka ändå sker, minimera konsekvenserna och förhin- Bilaga 7 
dra ett upprepande. 

- Huvudmålet för konsu/Jexporten är att stödja en internationell harmo
nisering av sjösäkerhetsarbetet samt stärka Sjöfårtsverkets internatio
nella sjöfurtspolitiska och tekniska arbete. 

- Huvudmålet för teknisk service är att utveckla och upprätthålla hög 
kompetens inom för Sjöfiutwerket viktiga tekniska områden. 

lerksamhetens inriktning 

Den l januari 1994 inordnas Trollhätte kanalverk som ett sjötrafikom
råde i Sjöfiutwerket. Utgångspunkten är att trafiken på Trollhätte kanal 
skall tillförsäkras samma service som gäller för övriga sjötrafikområ
den. 

Den tekniska utvecklingen inom farledsverksamheten kommer att in
nebära förändringar på bl.a. navigeringssidan som t.ex. utveckling av 
ett nytt fjärrkontrollsystem för fyrar, decca och satellitnavigeringssyste
met GPS. 

På sjöraddningsomrddet kommer Sjöfiutwerket, som ansvarig myn
dighet tör ledningen av sjöräddning, att ha en fortsatt aktiv planering i 
samverkan med andra myndigheter samt utveckla lednings- och insatsor
ganisationen. Sjöfartsverket har haft regeringens uppdrag att i samråd 
med Överbefälhavaren (ÖB) och Kustbevakningen beskriva och analy
sera nuvarande sjöräddningsverksamhet med avseende på ingående 
aktörer, beredskapsnivå och internationellt samarbete. Som förutsätt
ningar tör uppdraget gällde vidare att förslag till förändringar eller 
andra åtgärder skall innehålla förslag till finansieringslösningar eller 
förslag till omprioriteringar inom befintlig medelsram. 

Sjöfartsverket lämnade en delredovisning av uppdraget under år 
1992. Delredovisningen avsåg frågan om tillfredsställande beredskapsni
vå och geografisk täckning av sjöräddningsverksamheten. Redovisning
en resulterade i att riksdagen godkände regeringens förslag om att ÖB 
skulle kompenseras för den merkostnad för att täcka behovet av heli
kopterberedskap vid sjöräddning som uppstått till följd av förändringar 
av helikoptrarnas ordinarie verksamhet. 

Sjöfartsverket har i maj 1993 lämnat en slutredovisning av uppdraget. 
Redovisningen behandlar ledningen av sjöräddningsverksamheten. Sjö
furtsverket anger att man avser att omorganisera basorganisationen i 
syfte att effektivisera ledningen av sjöräddningsverksamheten. Under år 
1993 har Telia Mobitel AB genomfört en nedläggning av Härnösand 
Radio och samtidigt har Sjöfartsverket lagt ner sjöräddningscentralen 
där. I den basorganisation för ledningen av sjöräddningsverksamheten 
som verket grundar sin planering på ingår en med Marinen och Kustbe
vakningen samlokaliserad/integrerad sjöräddningscentral och ftygrädd
ningscentral i Göteborg. Vidare ingår en med kustradiostationen i 
Stockhohn samlokaliserad/integrerad sjöräddningscentral samt Tmgstäde 
Radio på Gotland som undercentral till sjöräddningscentralen i 64 



Stockhol."ll. På grund av teknisk utveckling inom radiokommunikations- Prop. 1993/94: 100 
området beräknar verket att behovet av sjöräddningscentralen i Bilaga 7 
Stockholm kommer att upphöra senast år 1998. Det kommer dock att 
pröws om centralen därefter behövs som undercentral. Vidare kommer 
en utveckling av den lokala ledningsfunktionen på själw olycksplatsen 
att utvecklas. Bl.a. kommer en utbildning av OSC (On Scene 
Commander) att ske. 

Sjöfårtsverkets bedömning är att nämnda förändringar skapar förut
sättningar för kostnadsbesparingar på ca 4-6 miljoner kronor per år. 

Sjö&rtsverket har vidare angett att regeringen bör fastslå villcen 
statlig myndighet som skall tillhandahålla ett kustradionät och svara för 
nödpassningar m.m. som Sverige genom internationella konventioner 
förbundit sig att svara för. 

Sjö&rtsverkets slutrapport remitterades till 21 remissinstanser som Ar 
delaktiga i eller närmare berörda av sjöräddningsverksamheten. Av te

missvaren framgår att det råder en i huvudsak allmän uppslutning kring 
Sjölårtsverkets förslag till förändringar. övervägande delen av remissin
stanserna anser också att Sjöfurtsverket är bäst lämpat som ansvarig 
myndighet för sjöräddning. 

Chefen för marinen anser dock att fler undercentraler behövs och att 
Marinens sjöbevakningscentraler och Kustbevakningens ledningscentra
ler är bäst lämpade för detta. Chefen för marinen samtycker därför inte 
till Sjöfurtsverkets förslag. Vidare anser Chefen för marinen att funkti<r 
nen sjöräddning avseende liv bör samordnas med funktionen sjörädd
ning avseende miljö. Kustbevakningen anför i stort sett samma syn
punkter och samtycker heller inte till Sjö&rtsverkets förslag. 

Telia Mobitel AB anför att en indragning av sjöräddningscentralen i 
Stockholm skulle innebära förlorade integrationsvinster för den kom
mersiella kustradioverksamheten. Telia Mobitel måste i så fall ompröw 
hela sitt engagemang inom denna sektor. Telestyrelsen delar Sjöfurts
verkets uppfattning att det bör klarläggas villcen myndighet som har 
ansvaret för maritima radiotjänster och speciellt för kustradionätet. 

På sjöslikerhetsomrMet kommer under den nännaste treårsperioden 
utvecklingsarbetet att fortsätta. Detta kommer bl.a. att avse den s.k. 
mänskliga faktorn och dess betydelse för sjösäkerhetsarbetet. Det måste, 
enligt Sjöfurtsverket, belysas hur passagerare och besättning reagerar 
under stress, trötthet och rädsla och hur detta kan beaktas i det fortsatta 
sälcerhetsarbetet. 

Sjöfurtsverket arbetar också tillsammans med svenska rederier för att 
ge sjösäkerhetsfrågorna ån högre prioritet och göra dem till en viktig 
del i företagens allmänna policy. Vidare är arbetet med att öka brandsä
kerheten en prioriterad fråga. 

Sjö.fartsverket har också, mot bakgrund av de svåra fårtygsolyckoma 
som inträffade i början av år 1993, haft regeringens uppdrag att länma 
en övergripande redovisning av det internationella och det svenska 
sjösäkerhetsarbetet. I uppdraget ingick också att redovisa förutsättningar 
för och behov och konsekvenser av skärpta regler för att ytterligare 
minska risken av .fartygsolyckor. 65 
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Av Sjöfurtsverkets rapport, som redovisades i juni 1993, framgår 
följande. 

Inom IMO:s ram har medlemstatema enats om att nya större olje
tanldårtyg fr.o.m. juli 1993 skall byggas med dubbel botten och dubbla 
skrov. För existerande fartyg gäller en övergångsperiod på 25-30 år 
beroende på vilka konstruktionskrav fartyget uppfyller. Sjöfurtsverket 
avser att förkorta övergångsperioden vad avser fartyg som går i Måla
ren och Vänern. Skälet för detta är att Målaren och Vänern är stora 
dricksvattentäkter. Sjöfurtsverket konstaterar emellertid i sammanhanget 
att det i svenska vatten inte förekommit några olyckor eller tillbud som 
visar att de tekniska krav som finns för oljetankfartyg skulle vara otill
räckliga. 

Arbetet med passagerarfartygs stabilitet och brandsäkerhet bedrivs 
intensivt både internationellt och nationellt. Vidare kan nämnas att 
gällande internationella brandskyddsregler för närvarande ses över. 

På lastsäkringssidan föreslår Sjöfurtsverket att verket skall bemyndi
gas att kontrollera att lasten är ordentligt säkrad innan lasten förs om
bord. 

Sjöfurtsverket konstaterar att behovet av trafikinformationssystem 
längs våra kuster är väl tillgodosett. I Öresund finns ett trafiksepare
ringssystem vilket för närvarande anses tillräckligt. Den planerade rasta 
förbindelsen över Öresund kan dock på sikt medföra behov av ett trafik
informationssystem också där. Ett anrnälningssystem i Öresund som 
bygger på skyldighet att rapportera fartygets destination och lastinne
håll, som aktualiserats från olika håll, har emellertid inte internationell 
rättslig grund. Enligt verket saknas det därför, åtminstone för närva
rande, möjligheter för ett tvingande anrnälningssystem i Öresund. Ett 
frivilligt anmälningssystem har tidigare prövats i begränsad skala i 
Östersjön, men fungerade inte främst på grund av att fartygen inte i 
tillräcklig mån medverkade i systemet. 

Sjöfurtsverket anser att det finns vissa möjligheter att skapa ekono
miska incitament för redare att använda miljösäkra fartyg genom att 
differentiera sjöfartsavgifterna. Verket har således beslutat att ge viss 
rabatt på sjöfartsavgifterna för oljetankfurtyg med dubbel botten, dubbla 
skrov och segregerade barlasttankar. 

Avslutningsvis betonar Sjöfartsverket att sjösäkerhetsarbetet i första 
hand inte är en fråga om dubbel botten och särskilda avgiftssystem. 
Sjösäkerhetsarbetet är en fråga om en helhetssyn som måste omfatta 
fartyg, dess utrustning och bemanning samt f.arledsverksamhet såsom 
lotsning, utmärkning, sjökartläggning och isbrytning. 

Sjöfurtsverkets rapport diskuterades under ett seminarium i november 
1993 som anordnades av Kommunikationsdepartementet. I seminariet 
deltog representanter för sjöarbetsmarknadens parter, lastägare, klassifi
ceringssällskap, försäkringsbolag, universitet och myndigheter samt 
riksdagens trafikutskott och försvarsutskott. Det redovisades vid det 
tillfället stöd för verkets rapport och inriktningen av verkets sjösäker
hetsarbete. 

På miljöomrtulet kommer arbetet med att minska fartygens utsläpp till 
luften att ha fortsatt hög prioritet. Enligt prognoserna i trafikverkens 
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miljörapporter avseende år 1992 kommer sjöfårten i det svenska närom
rådet att svara för ca 40 % av kväveox.idutsläppen till luft och ca 70 % 
av svaveldioxidutsläppen inom transportsektorn år 2000. Sjöfårtsverket 
kommer i det internationella samarbetet bl.a. att aktivt delta i bearbet
ningen av förslag till internationell minimistandard för kvaliteten på 
få.rtygsbränsle med hänsyn till miljöaspekterna. Vidare pågår en utveck
ling av en ny bilaga till den internationella havsföroreningskonventio
nen, MARPOL, om reglering av luftföroreningar från fårtyg. En sådan 
bilaga skulle således medföra att föreskrifterna om vattenförorening från 
få.rtyg kompletteras med föreskrifter om fårtygens utsläpp av avgaser till 
luften. Vidare pågår ett arbete med en miljöklassificering av fårtyg som 
syftar till att ekonomiskt stimulera användandet av miljöanpassade 
sjötransporter. 

Regeringen har också uppdragit åt Sjöfårtsverket att undersöka förut
sättningarna för införande av avgaskrav och krav på renare bränsle 
avseende fritidsbåtar samt arbetsfårtyg, vägfärjor och andra fårtyg som 
används i inrikes sjöfart. Lämnade förslag skall vara utformade så att de 
även kan utgöra grund för det svenska arbetet med sjöfartens miljöfrå
gor i internationella sjöfurtsorganisationer som IMO och HELCOM. 
Uppdraget skall redovisas senast den 15 februari 1994. 

Investeringar 

Den ordinarie investeringsplanen den nännaste treårsperioden omfattar 
investeringar för ca 191 miljoner kronor. Investeringarna avser främst 
återanskaffningar, bl.a. av lotsbåtar och sjömätningsfårtyg. Investering
arna finansieras helt av verkets egna medel. 

Sjöfårtsverket har vidare, i enlighet med riksdagens beslut om inves
teringar i trafikens infrastruktur m.m. (prop. 1992/93:176, bet. 
1992/93:TU35, rskr. 1992/93:446) redovisat en tidplan för investering
ar i en ny farledssträckning i Rödkobbsfjärden, en ny farled in till Luleå 
samt i Flintrännan i Öresund. Vad gäller Rödkobbsleden anser verket 
att denna bör anläggas, men att den regionala dialogen om färjetrafiken 
i Stockholmsregionen, som verket genomför tillsammans med länssty
relsen i Stockholms län, först måste slutföras innan tillståndsprövningen 
för leden kan ske. Tidplanen för investering i Flintrännan är helt bero
ende av tidplanen för den planerade f.lsta förbindelsen över Öresund 
och bör, enligt verket, finansieras av Öresundskonsortiet. För farleden 
in till Luleå hamn är tillståndsprövningen klar. Sjöfartsverket är inte 
berett att finansiera farleden men väl utmärkningen. Intressenterna i 
f.uleden, bl.a. Luleå kommun och Länsstyrelsen i Norrbottens län, 
söker finansieringsmöjligheter. Sjöfårtsverket avvaktar detta arbete. 
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Ekonomi.ska mdl och ramar dren 1994-1996 

Sjöfårtsverket har i enlighet med riksdagens beslut (prop. 1992/93: 100 
bil. 7, bet. 1992/93:TU18, rskr. 1992/93:244) om förändrade ekono
miska mål fr.o.m. verksamhetsåret 1994 lämnat följande förslag till 
ekonomiska mål den närmaste treårsperioden. 

- Mål för soliditeten föreslås vara SS % • 
- Mål för resultatet föreslås vara 7 % förräntning av eget kapital. 
- Mål för utdelning till staten föreslås vara 60 % av resultatet. 
- Mål för prissättningen föreslås vara att prisjusteringar skall hållas 

inom infiationsramen och att regionalpolitisk. hänsyn skall tas vid 
prissättningen. 

Vidare föreslår verket följande ekonomiska ramar. 

- En ram för långfristig upplåning på 70 miljoner kronor i Riksgälds
kontoret. 

- En ram för rörlig kredit för likviditetsförsörjning på 40 miljoner 
kronor i Riksgäldskontoret. 

- Att 2S % av kassamässigt överskott får placeras på räntebärande 
konto i affärsbank, återstoden på räntebärande konto i Riksgäldskon
toret. 

Sjöfartsverket föreslår vidare att den i Trollhätte kanalverks balans
räkning upptagna långfristiga skulden till staten (statslån) vid inordnan
det i Sjöfartsverket läggs till Sjöfartsverkets msta statskapital. Skulden 
uppgick vid utgången av år 1992 till 27,5 miljoner kronor. 

Sjöfiutsverket utgår från att verket via anslag eller på annat sätt 
kompenseras för det balanserade underskott och den pensionsskuld som 
finns hos Trollhätte kanalverk per den 31 december 1993. Sjöfartsverket 
beräknar beloppet till 47 miljoner kronor, vilket verket begär i tillägg 
till det ordinarie anslaget för kanaltrafiken. 

Riksdagen har beslutat att aflarsverkens pensionsskulder skall föras in 
i balansräkningen. Detta har Sjöfartsverket genomfört under år 1993 
vilket innebär att soliditeten sjunker till ca 55 % • Verket anser dock att 
soliditeten bör öka något fram till år 2000 då återanskaffning av isbryta
re är aktuell. Den totala kostnaden för återanskaffning av verkets isbry
tare kan uppskattas till ca 3 miljarder kronor. 

Införandet av pensionsskulden inverkar också negativt på 1993 års 
resultat som efter avkastning till staten beräknas till ett underskott på ca 
166 miljoner kronor. Det negativa resultatet minskar det balanserade 
överskottet. Sjöfartsverket räknar dock med att under år 1994 inte 
behöva höja sjöfartsavgifterna. Detta skulle innebära att avgifterna varit 
oförändrade sedan år 1992. 

Sjöfartsverket redovisar följande prognoser över resultat m.m. under 
treårsperioden. 
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År 1994 1995 1996 

Resultat (mkr) 82,2 70,3 73,7 

Räntabilitet 12,7 1,S 7,6 
(%) 

Utdelning 49,7 42,1 44,2 
(mkr) 

Soliditet ( % ) S4,4 ss,o SS,1 

Resultatet för år 1994 är beräknat med hänsyn till tillägg till ordinarie 
anslag för kanaltrafiken samt extraordinära kostnader för införande av 
Trollhätte kanalverks utgående pensionsskuld. 

Regeringens överväganden 

lerksamhetsmtil och verksamhetens inriktning 

Sjöfurtsverket föreslår inga större förändringar av verksamhetsmålen. 
Huvudmålet för verksamheten ligger f.ast, dvs. att sjöfart i svenska 
iårvatten skall kunna bedrivas under säkra och effektiva former. I stället 
sker en anpassning av verksamhetens inriktning till de ändrade förhål
landena på sjöfartens område som bl.a. följer av den tekniska utveck
lingen. För sjösäkerhetsarbetet innebär detta exempelvis en förskjutning 
av tyngdpunkten från arbetet med tekniska krav på fartygen mot ett mer 
förebyggande säkerhetsarbete med hur fartygets teknik skall kunna 
integreras med besättningens kompetens och arbete ombord. För får
ledsverksamheten innebär den tekniska utvecklingen bl.a. möjligheter 
till bättre navigationsanordningar som kräver mindre underhållsåtgärder. 

Regeringens uppdrag till Sjöfurtsverket om en översyn av sjörädd
ningsorganisationen skall ses mot bakgrund av ökade kostnadskrav på 
sjöräddningsverksamheten. Regeringens utgångspunkt var att de ökade 
kostnadskraven borde kunna mötas genom förändringar och rationalise
ringar i sjöräddningsorganisationen, bl.a. med tanke på den tekniska 
utvecklingen inom radiokommunikationsområdet. En viktig utgångs
punkt var vidare att förändringar i sjöräddningsorganisationen inte skall 
leda till en försämrad sjöräddningsverksamhet. 

Sjöfårtsverkets redovisning av planerad inriktning för sjöräddnings
verksamheten och dess ledningsorganisation visar att betydelsefulla 
rationaliseringar är möjliga. Det råder i huvudsak enighet kring Sjö
furtsverkets förslag till basorganisation. Att denna organisation också 
skapar möjligheter till större samordning och utnyttjande av de ingående 
parternas befintliga resurser råder det i huvudsak också enighet om. 
Frågan om de delade uppfattningar som synes råda kring behovet av 
undercentraler bör fortsatt kunna diskuteras mellan Sjöfartsverket och 
de berörda myndigheterna och organisationerna. När det gäller kust
radioverksamheten omfattar den dels kommersiell radiotrafik mellan 
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&rtyg och land, dels nödpassning m.m. för sjöräddningsändamål. Verk- Prop. 1993/94: 100 
samheten har bedrivits och bedrivs av Televerket Radio AB, numera Bilaga 7 
Telia Mobitel AB. Sverige har genom konventionsåtaganden förbundit 
sig att tillhandahålla en kustradio för sjöräddningsändamål samt för 
alhnän konununikation. Sjöfartsverket har genom sitt ansvar för sj~ 
räddningen ett uttalat intresse av att utnyttja Telia Mobitels AB nät för 
sjöräddningsändamål. Däremot finns det inte ett filea klart uttalat ansvar 
för kustradions roll när det gäller alhnän kommunikation. Då den 
kommersiella radiotrafiken i princip utnyttjar samma resurser som 
sjöräddningen och ekonomiskt återverkar på denna år det viktigt att 
lägga &st myndighetsansvaret även för den kommersiella radiotrafiken. 
Frågan år för närvarande under beredning i regeringskansliet 

Sjöfartsverket har i sitt förslag till ledningsorganisation för sjörädd
ning när det gäller radioverksamheten utgått från behovet av radioverk
samhet ur sjöräddningssynpunkt. Möjligheterna att kombinera den kom
mersiella kustradioverksamheten med verksamhet som behövs ur sj~ 
räddningssynpunkt finns fortsatt. Detta får dock diskuteras mellan i 
första hand Sjöfartsverket och Telia Mobitel AB. Utgångspunkten i de 
fortsatta diskussionerna om ledningsorganisationen för sjöräddning skall 
dock vara att den besparing som Sjöfartsverket redovisat uppnås. Me
delsbehovet för sjöräddningsändamål för budgetåret 1994/95 redovisas 
under denna huvudtitels anslag B 1. Ersättning för fritidsbåtsändamål 
m.m., delpost 2. Tjänster inom f.arledsverksamheten. 

Sjöfartsverkets rapport om sjösäkerhet visar på omfattningen och 
betydelsen av det pågående sjösäkerhetsarbetet. Rapporten visar också 
att behovet av nya internationella och nationella regler avseende &rty
gens konstruktion, utrustning m.m. inte är akuta. Tyngdpunkten kan 
inriktas mot en bättre tillämpning av nuvarande regelverk. I detta sam
manhang är arbetet med att integrera fartygets teknik med besättningens 
kompetens och arbete ombord av väsentlig betydelse. 

För att bedriva ett ändamålsenligt sjösäkerhetsarbete krävs det en 
betydande kunskap hos rederier, besättningar, sjöf.artsmyndigheter, 
klassificeringssällskap m.fl. För detta krävs också resurser. Genom 
främst Sjöfartsverket ser staten till att dessa resurser finns avseende 
myndighetsdelen av sjösäkerhetsarbetet och att de internationella regler 
som finns inom sjöfarten efterlevs i svenska f.arvatten. I ett flertal län
der saknas dock tillräckliga resurser för att bedriva ett ändamålsenligt 
sjösäkerhetsarbete i detta avseende. Inom IMO finns därför en särskild 
kommi~ för tekniskt samarbete mellan medlemsländerna. Kommi~n 
har tagit fram ett program i syfte att ge assistans till utvecklingsländer 
för att uppnå ett praktiskt genomförande av IMO:s regler rörande sj~ 
och miljösäkerhet m.m. i dessa länder. Finansieringen av programmet 
sker genom bidrag från FN:s organ för utvecklingsprogram och milj~ 
program samt genom frivilliga bidrag av IMO:s medlemsländer. Sverige 
är, genom SIDA, en av de största bidragsgivarna. 

SIDA:s stöd avser dock främst den del av programmet som berör 
aktiviteter relaterade till skyddet av den marina miljön. Stödet utgår till 
specifika regioner och baseras på det regionala behovet av assistans. 70 
Denna assistans består bl.a. av konsultinsatser på plats. 



Sverige är vidare värd för och bidragsgivare till det internationella 
sjöfartsuniversitetet, WMU, i Malmö. Universitetet ger en högre ut
bildning till personer från utvecklingsländer som är sysselsatta inom 
sjöfarts- och hamnadministration. Studenterna utbildas till administratör
er, lärare, inspektörer m.m. i syfte att stärka sjöfartsadministrationerna 
i sina hemländer. 

Regeringen anser att samarbetet med och biståndet till utvecklingslän
der i syfte att uppnå en större sjö- och miljösäkerhet är av stor betydel
se. Med tanke på sjötransporternas globala prägel leder starkare sjö
fartsadministrationer i andra länder också till säkrare fartygstransporter 
i svenska farvatten. Sjöfartsverket har en organisation och en erfarenhet 
som är väl lämpad för att med bl.a. utbildning i organisations- och 
managementfrågor stödja en internationell harmonisering av sjösäker
hetsarbetet. Regeringen anser att Sjöfartsverket inom ramen för sitt 
sjösäkerhetsarbete bör ha möjlighet att avsätta medel för konsultinsatser 
eller andra former av stöd i syfte att ge bistånd till utvecklingsländer för 
att stärka deras sjöfartsadministrationer. Sådana insatser bör vara i 
överensstämmelse med en internationell programinriktning i detta av
seende. De närmare formerna för detta arbete får bestämmas av Sjö
fartsverket. Kostnaderna kan variera över tiden, men bör inte överstiga 
i genomsnitt ca 1 miljon kronor per år. 

Arbetet med att uppnå en minskning av sjöfartens negativa miljöpå
verkan måste även fortsättningsvis ha hög prioritet i Sjöfartsverkets 
verksamhet. Mot bakgrund av sjöfartens internationella prägel bör 
arbetet liksom tidigare främst ske i internationella organisationer som 
IMO och HELCOM. I de fall som uppsatta internationella miljömål 
inom sjöfarten inte anses kunna uppnås inom uppsatt tidsram bör dock 
Sjöfartsverket särskilt meddela regeringen detta och lämna förslag till 
alternativa handlingssätt för att minska sjöfartens miljöpåverkan i vårt 
närområde. 

I sammanhanget bör nämnas att arbetet med att begränsa svavelut
släppen från främst färjetrafiken i vårt närområde fortsätter. Regeringen 
avser att försöka få till stånd bilaterala överenskommelser med övriga 
Östersjöländer om sådana begränsningar och diskussioner med bl.a. 
Finland har påbörjats. 

Mot bakgrund av vad regeringen anfört tillstyrks i övrigt Sjöfartsver
kets förslag till verksamhetsmål och inriktning av verksamheten. 

Investeringar 

Regeringen har inget att invända mot Sjöfartsverkets redovisade investe
ringsplan för den närmaste treårsperioden. 

Farledsprojektet i Luleå får som Sjöfartsverket angett bero på medfi
nansiering från övriga intressenter. En eventuell fördjupning av 
Flintrännan är som nämnts avhängig den planerade fasta förbindelsen 
över Öresund och projektplanen får därmed anpassas till tidplanen för 
detta projekt. 
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Tidplanen för en ny farledssträckning över bl.a. Rödkobbsfjärden, 
den s.k. Rödkobbsleden, hänger samman med slutsatserna från det 
uppdrag om en samlad lösning för färjetrafiken i Stockholmsregionen 
som Länsstyrelsen i Stockholms län tillsammans med Sjöfartsverket fått. 
Enligt de uppgifter regeringen inhämtat beräknas uppdraget redovisas 
under våren 1994. 

Ekonomiska mlll 

Som tidigare nämnts har riksdagen godkänt principerna för förändrade 
ekonomiska mål för Sjöfartsverket fr.o.m. år 1994. Förändringarna är 
en del i arbetet med att precisera de krav på aff"arsverken som riksdag 
och regering ställer i sin roll som ägare. Detta sker bl.a. genom att 
försöka uppnå en större jämförbarhet mellan affärsverken och aktiebo
lag. Regeringens bedömning är att generella riktlinjer för styrningen av 
aff"arsverken och bolagen under Kommunikationsdepartementets huvud
titel bör eftersträv.is. Detta innebär att målet för verksamhetens avkast
ning bör mätas som en förräntning av eget kapital. Nyckeltal för detta 
är räntabilitet på eget kapital efter en fiktiv schablonskatt enligt gängse 
definitioner. Målet för utdelning till staten bör utformas som en viss 
andel av eget kapital. Den slutliga utdelningen bör dock fastställas 
årligen av regeringen i samband med fastställande av verkets resultat
och balansräkning. Vidare bör verket till staten inleverera ett belopp 
motsvarande bolagsskatt, dvs. 30 % av resultatet. 

Enligt de generella riktlinjerna för styrningen av affärsverken borde 
målet för Sjöfartsverkets avkastningskrav i nuläget ligga på 11-13 % . 
Med tanke på verksamhetens stabilitet och relativ.i riskfrihet bör dock 
den andel av avkastningskravet som avser riskpremie i Sjöfartsverkets 
fall kunna vara något lägre. Regeringens bedömning är att en förränt
ning på 10 3 av eget kapital efter skattemotsv.lrighet i nuläget bör kun
na ses som ett långsiktigt mål för avkastning på verksamheten. Målet 
för utdelning till staten bör v.ira 3 % på eget kapital efter skattemotsva
righet. 

Mot bakgrund av Sjöfartsverkets jämförelsevis höga soliditet skulle 
dessa mål i nuläget innebära ett alltför högt avkastningskrav på verk
samheten. Resultatet före skattemotsvarighet skulle behöva uppgå till ca 
130 miljoner kronor vilket i det närmaste är en fördubbling av det 
prognosticerade resultatet. Regeringen anser därför att det är nödvändigt 
med en övergångsperiod för att ge Sjöfartsverket rimlig tid att uppnå de 
uppsatta målen. Utgångspunkten bör dock vara att målen skall uppnås 
under treårsperioden 1994-1996. 

Beträffande förslagen till soliditets- och prismål bör dessa gälla som 
riktmärke tills vidare. Regeringen anser emellertid att Sjöfartsverket i 
treårsplanen för åren 1995-1997 bör lämna förslag till soliditets- och 
prismål med beaktande av bl.a. de nya ägarkraven på avkastning och ut
delning samt en bedömning av den ekonomiska risksituationen inom 
sjö fartssektorn. 
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Regeringen anser att Trollhätte kanalverks pensionsskuld bör föras in 
i Sjöfartsverkets balansräkning under år 1994. Finansieringen av de 
kostnader som uppstår till följd därav samt av Kanalverkets balanserade 
underskott per den 30 juni 1993 bör ske genom en nedsättning av 
utdelningen till staten för år 1994. Eventuellt underskott i kanalverk
samheten under perioden 1 juli 1993 till 31 december 1993 får, i enlig
het med riksdagsbeslutet med anledning av 1993 års budgetproposition, 
i den mån anslagna medel till kanaltrafiken inte räcker till, belasta Sjö
fartsverketlhandelssjöfarten. Regeringens bedömning är att utdelnings
målet för år 1994 bör vara ca 1 % av eget kapital efter skattemotsva
righet. Enligt regeringens beräkningar, baserat på Sjöfartsverkets prog
noser justerade med hänsyn till minskningen av beräknade anslagsin
täkter, motsvarar detta en utdelning på ca 9 miljoner kronor. Tillsam
mans med skattemotsvarigheten innebär detta en beräknad total inbetal
ning till staten på ca 20 miljoner kronor för år 1994. 

Trollhätte kanalverks statslån bör läggas till Sjöfartsverkets fasta 
statskapital. Detta medför en ökning av det egna kapitalet och därige
nom en höjning av soliditeten. Denna höjning motverkas dock av inför
andet av Kanalverkets pensionsskuld i Sjöfartsverkets balansräkning. 

Riksdagen (prop. 1990/91:29, bet. 1990/91:FiU4, rskr. 1990/91:38) 
har beslutat om villkor och former för affärsverkens lånefinansiering 
och placering av överskottslikviditet. Beslutet innebär bl.a. att affärsver
ken skall ges möjlighet att låna och placera överskottsmedel i andra 
kreditinstitut än Riksgäldskontoret. 

Regeringen godkänner Sjöfartsverkets förslag till lång- och kortfristig 
upplåning och föreslår en total ram om 110 miljoner kronor. Sjöfarts
verket bör i enlighet med riksdagsbeslutet få möjlighet att låna av annan 
kreditgivare än Riksgäldskontoret under förutsättning att Riksgäldskon
toret ombeds lägga ett bud på lånet. Vidare bör låneramen gälla till dess 
att en förändring av ramen aktualiseras. · 

I enlighet med nämnda riksdagsbeslut godkänner regeringen att Sjö
fartsverket placerar högst 25 % av kassa.mässigt överskott på räntebä
rande konto i affärsbank. Återstoden bör placeras på räntebärande konto 
i Riksgäldskontoret. I enlighet med vad regeringen anfört om styrningen 
av Sjöfartsverket under treårsperioden 1994-1996 kan följande beräk
ningar över verkets ekonomiska utveckling göras. 
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År 1994 1995 1996 

Resultat efter 25,0 49,0 52,0 
beräknad skatt 
(mkr) 

Räntabilitet 6,5 5,2 5,5 
efter beräknad 
skatt(%) 

Utdelning 20,0 49,0 50,0 
inkl. beräknad 
skatt (mkr) 

Soliditet ( % ) 54,l 55,0 55,7 

Resultat och utdelning för år 1994 är beräknat med hänsyn till juste
ringar till följd av föreslagen hantering av Trollhätte kanalverks ut
gående pensionsskuld, underskott och statslån per den 31 december 
1993. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
l. godkänner verksamhetsmålen, inriktningen av verksamheten och 

av investeringarna som regeringen förordat för Sjöfartsverket 
för perioden 1994-1996, 

2. godkänner regeringens förslag att kostnaderna för Trollhätte 
kanalverks utgående pensionsskuld och balanserade underskott 
per den 31 december 1993 regleras genom en nedsättning av 
Sjöfartsverkets utdelning till staten avseende verksamhetsåret 
1994, 

3. godkänner att den i Trollhätte kanalverks balansräkning per den 
31 december 1993 upptagna långfristiga skulden till staten läggs 
till Sjöfartsverkets fasta statskapital, 

4. godkänner de ekonomiska målen för perioden 1994-1996 och de 
ekonomiska ramar i övrigt som regeringen förordat för Sjöfarts
verkets verksamhet, 

5. bemyndigar regeringen att fastställa Sjöfartsverkets utdelning till 
staten i enlighet med vad som förordats. 
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Anslag för budgetåret 1994/95 

B 1. Ersättning för fritidsbåtsändamål m.m. 

1992/93 Utgift• 76 209 000 
1993/94 Anslag*"' 60 754 000 
1994/95 Förslag 60 786 000 
• Anslaget benämndes budgetåret 1992/93 E 1. Ersättning till Sjöfartsverket för 
vissa tjänster. 
•• Anslaget benämnes budgetåret 1993/94 D 1. Ersättning för fritidsbåtsändamål 
m.m. 

Från anslaget finansieras tjänster inom Sjöfartverkets verksamhetsom
råde som inte skall finansieras via handelssjöfarten. 

Sjöfartsverket 

Sjöfartsverket har, till följd av inordnandet av Trollhätte kanalverk i 
Sjöfartsverket fr.o.m. den 1 januari 1994, tagit upp ersättning för ka
naldriften under anslaget. 

Sjö fartsverket beräknar behovet av anslag till 165 ,3 miljoner kronor 
för budgetåret 1994/95 enligt följande anslagsposter. 

Anslagspost 

1. Sjösäkerhetsinformation 
2. Tjänster inom farledsverksamheten 
3. Ersättning till viss kanaltrafik 
4. Åtgärder mot vattenförorening 

från fartyg, förslagsvis 
5. Tjänster inom fartygsverksamheten 

Tkr 

3 470 
55 146 

102 200 

4 485 
165 302 

I anslagsposten 2. Tjänster inom farledsverksamheten avser ca 51,6 
miljoner kronor kostnader för fritidsbåts- och yrkesfiskeändamål, varav 
ca 36 miljoner kronor avser sjöräddningskostnader. I anslagsposten 
ingår också ca 1,3 miljoner kronor för kostnader för vissa beredskapsåt
gärder inom totalförsvaret. I ans lagsposten 3. Ersättning till viss kanal
trafik är, förutom de 55 ,2 miljoner kronor som anslogs för budgetåret 
1993/94, 47 miljoner kronor upptagna för att täcka kostnader till följd 
av Trollhätte kanalverks balanserade underskott per den 31 december 
1993 samt införandet av Kanalverkets pensionsskuld i Sjöfartsverket 
under år 1994. 

Förslaget innebär en ökning av anslaget med ca 104,5 miljoner kro
nor. Av dessa avser dock 102,2 miljoner kronor ersättning till viss 
kanaltrafik. Denna ersättning har tidigare redovisats under eget anslag. 
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Återstående ökning med 2,3 miljoner kronor kan hänffiras till ökade Prop. 1993/94:100 
sjöräddningskostnader. Bilaga 7 

Regeringens överväganden 

Den beräknade ökningen av sjöräddningskostnadema avser i huvudsak 
ökade kostnader ffir ersättning till Överbefälhavaren ffir merkostnader 
för helikopterberedskap. Dessa kostnader bör dock, enligt vad som 
anfördes i 1993 års budgetproposition, till övervägande del rymmas 
inom ramen ffir anslagsposten genom omprioriteringar bl.a. till följd av 
förändringar av sjöräddningsorganisationen. Regeringens bedömning är 
därför att ökningen av anslagsposten inte bör tillgodoses. För att ge en 
klarare bild av de olika delarna under anslaget bör kostnaderna för vissa 
beredskapsåtgärder inom totalförsvaret läggas under en särskild anslags
post. Regeringen beräknar dessa kostnader till drygt 1,3 miljoner kronor 
för budgetåret 1994/95. 

Sjöfartsverkets anslagsposter 3. Ersättning för viss kanaltrafik m.m. 
och 4. Åtgärder mot vattenförorening från fartyg redovisas som sär
skilda anslag under denna huvudtitel. 

Regeringen godtar Sjöfartsverkets förslag i övrigt vilket innebär 
följande fördelning av anslaget för budgetåret 1994/95. 

Anslagspost 

1. Sjösäkerhetsinfonnation 
2. Tjänster inom farledsverksamheten 
3. Tjänster inom fartygsverksamheten 
4. Beredskapsåtgärder inom totalförsvaret 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 

Tkr 

3 470 
51 500 

4 485 

-1...lll 
60 786 

till Ersättning för fritidsbåt sändamål m. m. för budgetåret 1994/94 
anvisar eu förslaganslag på 60 786 000 kronor. 

B 2. Transportstöd för Gotland 

1992/93 Utgift 182 000 000 
1993/94 Anslag* 160 000 000 
1994/95 Förslag 175 000 000 
* Anslaget benärnnes budgetåret 1993/94 D 2. Transportstöd för Gotland. 

Vid riksdagens behandling av förra årets budgetproposition (prop. 
1992/93: 100 bil. 7, bet. 1992/93 :TUl 8, rskr. 1992/93 :244) beslutades 76 



att en parlamentarisk kommitte skulle tillsättas med uppgift att föreslå 
långsiktiga lösningar för färjetrafiken till och från Gotland. 

Regeringen tillsatte den 17 juni 1993 en sådan kommitte 
(dir. 1993:69). Kommitten har under hösten inlett sitt arbete. Uppdraget 
skall redovisas senast den 1 december 1994. 

I 1993 års budgetproposition beräknades anslaget för budgetåret 
1992/93 till 160 miljoner kronor, vilket innebar en höjning av anslaget 
med 20 miljoner kronor. Utfallet blev 182 miljoner kronor. Avvikelsen 
beror på ökade kapitalkostnader som en följd av den försämrade kron
kursen. 

Av den granskningsrapport för verksamhetsåret 1992, som lämnats av 
den av staten utsedde auktoriserade revisorn, framgår att koncessions
trafiken redovisats på ett rättvisande sätt under år 1992. 

Sj öfartsverket 

För budgetåret 1993/94 har 160 miljoner kronor beräknats för transport
stödet för Gotland. Enligt Sjöfartsverkets prognoser beräknas anslags
behovet för innevarande och kommande budgetår dock uppgå till 175 
miljoner kronor resp. år. Beräkningarna är gjorda med hänsyn tagen till 
kostnadsökningar på grund av inflation, oförändrad taxa för person
trafiken, en fortsatt ökning av antalet resande samt att växelkurs och 
ränta förändras marginellt jämfört med dagens nivå. 

Regeringens överväganden 

Som en följd av regeringens beslut att öka anslaget till färjetrafiken till 
och från Gotland för budgetåret 1992/93 kunde persontaxorna sänkas 
med hela 30 % under år 1992. Under år 1992 var trafikökningen 9 % 
och beräknas öka med ytterligare 12 % år 1993. 

I förra budgetpropositionen beräknades underskottet i färjetrafiken till 
och från Gotland uppgå till 160 miljoner kronor för budgetåret 1993/94. 
Statsbidraget för innevarande budgetår beräknas nu uppgå till 175 miljo
ner kronor. Avvikelsen beror främst på kostnadsökningar på grund av 
inflation samt ökade kapitalkostnader. Anslagsnivån förutsätter en oför
ändrad taxa samt en fortsatt ökning av antalet resande. Dessa antagan
den ligger även till grund för den beräknade anslagsnivån för budgetåret 
1994/95. 

Med beaktande av vad som framförts beräknar regeringen anslaget 
till 175 miljoner kronor för budgetåret 1994/95. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Transportstöd till Gotland för budgetåret 1994/95 anvisar ett 
förslagsanslag på 175 000 000 kronor. 
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B 3. Handelsflottans pensionsanstalt 

1992/93 Utgift 0 
1993/94 Anslag* 1 000 
1994/95 Förslag 1 000 
* Anslaget benämnes budgetåret 1993/94 D 3. Handelsflottans pensionsanstalt. 

Handelsflottans pensionsanstalts (HPA) huvudsakliga arbetsuppgifter 
är att behandla pensionsansökningar samt att utföra de beräkningar och 
den uppföljning som dessa föranleder. 

Riksdagen beslutade i december 1989 att den särskilda sjömans
pensioneringen skulle upphöra att gälla vid utgången av år 1989. Sam
tidigt beslöts om vissa övergångsregler. Detta innebär att den senaste 
tidpunkt som sjömanspensioner kan beviljas enligt förordningens be
stämmelser infaller under april 1998. 

I förra årets budgetproposition uttalades att en avveckling av HPA:s 
verksamhet bör vara genomförd senast år 1995. Mot bakgrund av detta 
gav regeringen den 28 oktober 1993 Riksrevisionsverket (RRV) i upp
drag att lämna förslag till administration av sjömanspensionerna efter en 
avveckling av HPA. RRV skall vidare inom ramen för sitt uppdrag ange 
om en överföring kan ske före år 1995 från administrativ och ekono
misk synpunkt och i så fall när den tidigast kan ske. Uppdraget skall 
redovisas till regeringen senast den l februari 1994. 

Sjömanspensionerna finansieras dels genom en sjömanspensionsfond 
jämte ränteavkastning dels genom redaravgifter. Redaravgiften innebär 
att redarna betalar 1,2 % av sjömännens lönesumma till sjömanspensio
nerna. För att klara kostnader för redan beviljade pensioner samt över
gångspensioner får HPA låna högst 60 miljoner kronor i Riksgälds
kontoret genom Sjörartsverkets försorg. Lån och kostnaderna för upp
låningen skall återbetalas med redaravgifter. 

Av HPA:s årsredovisning framgår att tillgångarna i HPA:s place
ringsfond vid bokslutet för budgetåret 1992/93 uppgick till 12,9 miljo
ner kronor och intäkterna från redaravgifterna uppgick till 32 miljoner 
kronor. Kostnaden för pensionsutbetalningar uppgick till 44,6 miljoner 
kronor och administrationskostnaderna till drygt 2 miljoner kronor. 

RRV:s revisionsberättelse innehåller inga invändningar. 

Handelsflottans pensionsanstalt 

HPA har i sin fördjupade anslagsframställan för budgetåren 
1994/95-1996/97 bl.a. redovisat en resultat- och finansieringsanalys, av 
vilken framgår att 7 % av de redaravgifter som inbetalats under budget
året 1992/93 har använts för kansliverksamheten. HPA hemställer 
vidare om en budgetram för treårsperioden på sammanlagt 6 361 000 
kronor för verksamhetens kostnader för administration. 
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Regeringens överväganden 

Regeringen konstaterar att RRV inte haft några invändningar i 
revisionsberättelsen avseende HPA. En relevant bedömning av myndig
hetens resultatredovisning låter sig emellertid inte göras på basis av 
lämnade uppgifter. Mot bakgrund av att RRV nyligen givits i uppdrag 
att lämna förslag till en avveckling av HPA bedöms inte myndighetens 
resultatredovisning närmare här. 

HPA får under budgetåret 1994/95 disponera högst 60 miljoner 
kronor för pensionsutbetalningar genom lån som Sjöfartsverket tar upp 
i Riksgäldskontoret. Regeringen föreslår att HPA för budgetåret 
1994/95 anvisas ett anslag på l 000 kronor. För att täcka kostnaderna 
för HPA:s administration får HPA för budgetåret 1994/95 ta i anspråk 
2 035 000 kronor. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Handelsflottans pensionsanstalt för budgetåret 1994/95 anvisar ett 
anslag på 1 000 kronor. 

B 4. Handelsflottans kultur- och fritidsråd 

1992/93 Utgift 0 
1993/94 Anslag• 1 000 
1994/95 Förslag l 000 
• Anslaget benämnes budgetåret 1993/94 D 4. Handelsflottans kultur- och fritids
råd. 

Handelsflottans kultur- och fritidsråd har enligt sin instruktion (SFS 
1988: 1110) till uppgift att planlägga, samordna och genomföra kultur
och fritidsverksamhet för sjöfolk. Det övergripande målet för HKF:s 
verksamhet är att så effektivt som möjligt erbjuda sjömän ett menings
fullt och attraktivt fritids- och kulturliv. 

HKF:s verksamhet betalas genom en avräkning av fyravgifterna som 
ingår i Sjöfartsverkets avgifter samt av egna avgiftsintäl"ter. Över stats
budgeten redovisas ett anslag om 1 000 kronor. 

I HKF:s drsredovisning för budgetåret 1992/93 redovisas verksam
hetsområdena stab, infonnation, video, sjömansbibliotek, motion och 
hamnservice. För vart och ett av dessa verksamhetsområden görs vidare 
en analys av uppfyllelsen av uppställda mål. 

Av årsredovisningen framgår vidare att avräkningen av fyravgifterna 
för budgetåret 1992/93 uppgick till 5 ,5 % och att verksamheten redo
visade ett överskott på 212 000 kronor. Överskottet beror på att reser
verade medel för kostnader i samband med utökning och komplettering 
av åtaganden inom hamnverksamheten inte behövt tas i anspråk. 

RRV:s revisionsberättelse innehåller inga invändningar. 
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Handelsflottans kultur- och fritidsråd 

HKF föreslår i sin fördjupade anslagsframställan för budgetåren 
1994/95-1996/97 bl.a. att investeringarna får uppgå till sammanlagt 3 ,5 
miljoner kronor för perioden. För budgetåret 1994/95 föreslås investe
ringar om 1,4 miljoner kronor främst till fordonsanskaffning och ADB
utrUstning genom lån i Riksgäldskontoret. 

HKF föreslår vidare att den s.k. investerings- och utjämningsfonden 
avvecklas och får användas av HKF för investeringar den kommande 
treårsperioden. 

HKF hemställer om ett anslag på 1 000 kronor för budgetåret 
1994/95 och att HKF:s budgetförslag fastställes för hela treårsperioden. 
För budgetåret 1994/95 beräknar HKF avräkningen av fyravgifterna för 
att täcka verksamhetens kostnader till 19 ,5 miljoner kronor, vilket är 
samma nivå som för innevarande budgetår. I 1994/95 års budget har 
emellertid inte inberäknats kostnader för pris- och löneuppräkning. 

Regeringens överväganden 

HKF:s fördjupade anslagsframställning visar att verksamheten bedrivs 
med en sådan inriktning att de verksamhetsmål som hittills gällt i 
huvudsak har nåtts och att HKF fullgjort sina uppgifter inom ramen för 
tilldelade medel, egna intäkter och externa bidrag. Av resultatanalysen 
framgår bl.a. att HKF avser att göra en övergripande analys av verk
samhetsområdet hamnservice avseende framtida inriktning och utform
ning. Regeringen konstaterar att RRV inte haft några invändningar i 
revisionsberättelsen avseende HKF. 

Mot bakgrund av den fördjupade prövningen regeringen gjort dras 
följande slutsatser. Det övergripande målet för HKF:s verksamhet ligger 
fast även för den kommande treårsperioden. 

Den kostnadsutveckling som budgeterats av HKF för innevarande och 
nästa budgetår slås fast. HKF beräknar att rådets verksamhet för inne
varande och kommande budgetår kommer att redovisa en förlust som 
får täckas av ackumulerade överskott i verksamheten i enlighet med 
bestämmelserna i kapitalförsörjningsförordningen. Den prognosticerade 
negativa kapitalförändringen för budgetåren 1993/94-1994/95 beror 
främst på att HKF har invärderat äldre anläggningstillgångar. 
Regeringen betonar dock att HKF i framtiden skall sträva efter en 
balanserad budget. 

Den s.k. investerings- och utjämningsfonden skall avvecklas fr.o.m. 
budgetåret 1994/95. Fondmedlen jämte ränta uppgick vid bokslutet 
1992/93 till 3,9 miljoner kronor och är placerade på HKF:s räntekonto 
i Riksgäldskontoret. Fonden skall upplösas fr.o.m. budgetåret 1994/95 
och medlen skall disponeras av HKF för att tillsammans med avräk
ningen av fyravgifterna täcka verksamhetens kostnader för budgetåret 
1994/95. Regeringen ansluter sig till HKF:s investeringsplan för bud
getåret 1994/95 och föreslår att HKF får ta upp lån i Riksgäldskontoret 
med högst 1,4 miljoner kronor för dessa ändamål. 
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Inom verksamhetsområdet Video skall HKF:s kostnader för distribu
tion och försäljning av hyr- och köpfilm och distribution av TV
program till utlandssvenskar fr.o.m. budgetåret 1994/95 täckas ute
slutande genom avgifter. 

Regeringen föreslår att HKF för budgetåret 1994/95 anvisas ett 
anslag på l 000 kronor. Regeringen beräknar HKF:s administrations
kostnader för nästa budgetår till 20 000 000 kronor. De löpande kost
nader för redovisning m.m. som HKF har och som täcks av särskilda 
avgifter beräknas för budgetåret 1994/95 inrymmas i HKF:s budgetram. 
Med beaktande av att HKF för budgetåret 1994/95 får disponera de 
tidigare redovisade fondmedlen på 3 900 000 kronor beräknas avräk
ningen av fyravgifterna för budgetåret 1994/95 till 16 100 000 kronor. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Handelsflottans kultur- och fritidsrdd för budgetåret 1994/95 
anvisar ett anslag på l 000 kronor. 

B 5. Ersättning till viss kanaltrafik m.m. 

1992/93 Utgift 84 000 000 
1993/94 Anslag* 63 000 000 
1994/95 Förslag 62 800 000 
* Anslaget benämnes budgetåret 1993/94 D 5. Ersättning till viss kanaltrafik 
m.m. 

Anslaget avser kostnader för drift av Trollhätte och Säffle kanaler 
samt ersättning till Vänerns seglationsstyrelse. 

Den 1 januari 1994 upplöses affärsverket Trollhätte kanalverk och 
inordnas som ett sjötrafikområde i Sjöfartsverket. Ersättning för ka
naldriften kommer därigenom att utgå till Sjöfartsverket. Anslaget till 
Vänerns seglationsstyrelse utbetalas av Sjöfartsverket fr.o.m. den l ja
nuari 1994. 

Utgifterna under budgetåret 1992/93 uppgick till 84 miljoner kronor 
vilket innebar ett överskridande av anslaget med 6 miljoner kronor. 
Överskridandet avser dock budgetåret 1991/92, men bokfördes efter 
budgetårsskiftet. Regeringen har medgivit överskridandet vilket med
delades i 1993 års budgetproposition. 

Sjöfartsverket 

Sjöfartsverket har beräknat ersättningen till kanaltrafiken till 102,2 
miljoner kronor för budgetåret 1994/95. Detta är en ökning med 4 7 
miljoner kronor från föregående budgetår. Ökningen avser medel för att 
täcka kostnaderna för Trollhätte kanalverks balanserade underskott och 
pensionsskuld per den 3 1 december 1993. 

6 Riksdagen 1993194. I sam/. Nr 100 Hilaga 7 
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Investeringar i Trollhätte kanal ingår i Sjöfartsverkets investerings
plan. Investeringarna under den närmaste treårsperioden koncentreras på 
åtgärder för fjärrstyrning av diverse broar enligt ett fastställt rationalise
ringsprogram. 

Vänerns seglationsstyrelse 

Vänerns seglationsstyrelse har till uppgift att svara för utmärkning av 
farleder, lotsning m.m. på Vänern. 

Seglationsstyrelsen beräknar behovet av anslag till 7 ,6 miljoner kro
nor för budgetåret 1994/95, vilket är en minskning från föregående år 
med 200 000 kronor. 

Regeringens överväganden 

Genom inordnandet av Trollhätte kanalverk i Sjöfartsverket skapas en 
stark organisation för kanaltrafiken, vilket ger möjligheter till en mer 
samordnad och rationell drift av verksamheten. 

Till följd av de besparingseffekter som beräknas uppkomma reducera
des anslaget till kanaltrafiken med 15 miljoner kronor för innevarande 
budgetår. Detta innebär ett anslag till kanaltrafiken om 55,2 miljoner 
kronor. Denna anslagsnivå bör även gälla för budgetåret 1994/95. 
Anslaget bör, i enlighet med riksdagens beslut med anledning av propo
sitionen Bestridande av vissa kostnader med anledning av Trollhätte 
kanalverks inordnande i Sjöfartsverket (prop. 1993/94:70, bet. 
1993/94:TUS, rskr. 1993/94:73) även få disponeras för vissa kostnader 
som uppstår till följd av övertalig personal. Kostnaderna för budgetåret 
1994/95 beräknas till ca 3 miljoner kronor. 

Kostnaderna för täckandet av Trollhätte kanalverks balanserade un
derskott och pensionsskuld har tidigare behandlats under avsnittet om 
Sjöfartsverkets ekonomiska mål och ramar för perioden 1994-1996. 

Regeringen beräknar medelsbehovet under anslaget till 62,8 miljoner 
kronor för budgetåret 1994/95, varav 55 ,2 miljoner kronor avser ersätt
ning till Sjöfartsverket för kanaltrafiken och 7 ,6 miljoner kronor avser 
ersättning till Vänerns seglationsstyrelse. 
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Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
1. godkänner regeringens förslag till disponering av anslaget, 
2. till Ersättning till viss kana/trafik m.m. för budgetåret 1994/95 

anvisar ett förslagsanslag på 62 800 000 kronor. 

B 6. Bidrag till svenska rederier 

1992/93 Utgift 459 621 ()()() 
1993/94 Anslag* 400 000 000 
1994/95 Förslag 400 000 000 
• Anslaget benämnes budgetåret 1993/94 D 6. Bidrag till svenska rederier. 

Under anslaget utbeta1as bidrag till svenska rederier avseende svenska 
handelsfartyg som huvudsakligen går i fjärrfart. 

Bakgrund 

I regeringens proposition (prop. 1993/94:69) Sjöfartspolitiska åtgärder, 
som lades fram för riksdagen i oktober 1993, föreslogs åtgärder i syfte 
att skapa långsiktiga förutsättningar för en svensk konkurrenskraftig 
handelsflotta av rimlig omfattning. Propositionen innehöll förslag om ett 
bidrag till svenska rederiers handelsfartyg som huvudsakligen går i 
fjärrfart. Riksdagen (bet. 1993/94:TU7, rskr. 1993/94:99) har godkänt 
regeringens förslag. 

Bidraget är uppdelat på dels återbetalning av sjömansskatt, dels ett 
bidrag till reduktion av sociala avgifter om 29 000 kronor per kalender
år och årsanställd sjöman. Bidraget beräknas till ca 400 miljoner kronor 
per år och administreras av Nämnden för rederistöd. 

I propositionen angavs att regeringens förslag till sjöfartspolitiska 
åtgärder byggde på vidtagna åtgärder till följd av en överenskommelse 
mellan sjöarbetsmarknadens parter i oktober 1992 om rationaliseringar 
m.m. för att sänka kostnaderna för de svenskflaggade fartygen. Rege
ringen konstaterade dock att ett fortsatt rationaliseringsarbete var nöd
vändigt för att tillsammans med statliga åtgärder bibehålla konkurrens
kraften för de svenska fartygen. Därför begärdes inför beredningen av 
anslag för budgetåret 1994/95 en ny redovisning av parterna om vad 
som åstadkommits inom ramen för överenskommelsen sedan parternas 
redovisningar till regeringen under våren och sommaren år 1993. 

P-artema har i november 1993 redovisat följande. Svenska Sjöfolks- · 
förbundet har i sin redovisning visat på det omfattande antal s.k. 
Europaavtal som redan träffats och anger att rationaliseringsarbetet fort
sätter. Förhandlingar pågår bl.a. med Thunrederiema. Sveriges Redare
förening har angett att förhandlingar pågår med befälsorganisationerna 
om enhetslöner i syfte att få ett mer flexibelt arbete ombord. Diskussio
ner om andra typer av specialavtal har kunnat inledas bl.a. till följd av 
den provverksamhet med reducerad befälsbemanning som inletts. 
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Vidare har kollektivavtal träffats med Sveriges Fartygsbefälsförening 
och Svenska Maskinbefälsförbundet för åren 1993 och 1994 som bl.a. 
innebär att inga lönehöjningar sker under år 1993. Fr.o.m. den 
1 januari 1994 höjs lönerna med 3 % . Fartygsbefälsföreningen har 
därutöver redovisat att man skall medverka till provverksamhet med en 
minskning av antal styrmän på ytterligare två fartyg samt att man avser 
medverka till en reducering av antalet fartygsbefäl på torrlastfartyg 
mellan 500 och 999 bruttoton. Maskinbefålsförbundet har redovisat att 
man för ca 30 fartyg har träffat specialavtal med villkor som i princip 
överensstämmer med dem i Sjöfolksförbundets s.k. Europaavtal. 

Regeringens överväganden 

Som tidigare nämnts utgör överenskommelsen mellan sjöarbetsmarkna
dens parter om rationaliseringar en viktig förutsättning för regeringens 
beslut om sjöfartspolitiska åtgärder. Som regeringen framhöll i proposi
tionen kan den statliga sjöfartspolitiken inte göras oberoende av parter
nas egna rationaliseringar. Regeringen förordade i propositionen att man 
årligen skulle följa upp rationaliseringsarbetet i samband med budgetbe
handlingen av anslaget. 

Den redovisning som parterna lämnat in visar att rationaliserings
arbetet fortsätter i enlighet med överenskommelsen. Sjöfolksförbundet 
hade som bekant på ett tidigt stadium medverkat till åtgärder inom sitt 
avtalsområde. Genom de överenskommelser som nyligen träffats mellan 
befälsorganisationerna och Redareföreningen har också viktiga steg 
tagits i linje med överenskommelsen. Regeringen kan dock konstatera 
att ett fortsatt rationaliseringsarbete är nödvändigt för att uppnå de 
uppsatta målen i parternas överenskommelse. 

Regeringen förordar ett rederistöd i enlighet med fastlagda riktlinjer 
på 400 miljoner kronor för budgetåret 1994/95. 

I anslutning till behandlingen av de sjöfartspolitiska frågeställningarna 
vill regeringen för riksdagens information ta upp frågan om en FN
konvention om villkor för registrering av fartyg, som antogs år 1986 på 
en FN-konferens. 

Syftet med konventionen var att närmare precisera kraven på verkligt 
ägande mellan fartyget och dess hemland, dvs. registreringsstaten. 
Konventionen, som var en kompromissprodukt, tillskrevs vid den tid
punkten möjligheter att kunna motverka utvecklingen av s.k. öppna 
register. För konventionens ikraftträdande krävs att 40 stater som till
sammans representerar minst 25 % av världstonnaget mätt i bruttoton 
har tillträtt konventionen. 

För närvarande har endast nio stater tillträtt konventionen. Dessa 
representerar tillsammans ca 0,9 % av världstonnaget. Den bedömning 
som regeringen gör är att denna konvention i praktiken har blivit in
aktuell och inte kommer att träda i kraft. Vid den svenska remissbe
handlingen redovisade samtliga parter på sjöarbetsmarknaden en negativ 
inställning till ett svenskt tillträde till konventionen. Regeringen anser 
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med de förutsättningar som numera gäller att det inte är aktuellt för 
svenskt vidkommande att tillträda konventionen. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Bidrag till svenska rederier för budgetåret l 994/95 anvisar ett 
förslagsanslag på 400 000 000 kronor. 

B 7. Åtgärder mot vattenförorening från fartyg 

1992/93 Utgift* O 
1993/94 Anslag** 1 000 
1994/95 Förslag 1 000 
* Budgetåret 1992/93 anslagspost i anslaget E 1. Ersättning till Sjötårtsverket för 
vissa tjänster. 
•• Budgetåret 1993/94 anslagspost i anslaget D 1. Ersättning för fritidsbåtsända· 
mål m.m. 

Från anslaget utbetalas, efter beslut av regeringen, de nettoutgifter 
som kan uppkomma till följd av de förelägganden eller förbud som 
Sjöfartsverket får föreskriva med stöd av lagen (1980:424) om åtgärder 
mot vattenförorening från fartyg. 

Regeringens överväganden 

Sjöfartsverkets verksamhet finansieras i huvudsak genom sjöfartsav
gifter. Kostnader för de åtgärder som Sjöfartsverket får vidta i enlighet 
med vattenföroreningslagen är dock extraordinära och ligger utanför de 
kostnader som skall finansieras genom avgifter. 

Anslaget redovisades tidigare som en delpost under anslaget Ersätt
ning till Sjöfartsverket för vissa fritidsbåtsändamål m.m., men bör för 
tydlighetens skull redovisas under ett särskilt anslag. 

Förslag till riksdagsheslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Åtgärder mot vattenferorening från fanyg för budgetåret 1994/95 
anvisar ett förslagsanslag på l 000 kronor. 
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C. Luftfart 

Luftfarts marknaden 

Sammanfattning av regeringens överväganden: 

- En avreglerad flygmarknad ger förutsättningar för flygtrafik på 
marknadsmässiga villkor. 

- Staten bör ha ett fortsatt ansvar för regionalpolitiskt viktig flyg
ttafik. 

- För budgetåret 1994/95 bör ett driftbidrag på 30 200 000 
kronor anvisas till kommunala flygplatser i skogslänen. 

- De fem kommunala flygplatserna i det f.d. primärnätet bör 
övergångsvis få ett utjämningsbidrag som i princip jämställer 
dessa med motsvarande statliga flygplatser. Luftfartsverket skall 
få en del av detta utjämningsbidrag täckt genom en nedsättning 
i utdelningskravet. 

- Arbetet med att miljöanpassa luftfarten bör fortsätta. Bl.a. bör 
bullerrelaterade landningsavgifter införas vid de svenska statliga 
flygplatserna från år 1994. 

Inledning 

Flygtrafiken i Sverige väx.te stadigt under lång tid. Tillväx.ten bröts år 
1991 vilket huvudsakligen förklaras av en internationell lågkonjunktur. 
Under år 1992 skedde en viss återhämtning och antalet passagerare på 
de svenska flygplatserna ökade med drygt 3,5 % jämfört med år 1991. 
Utrikestrafiken svarade för hela ökningen. I inrikesflyget fortsatte emel
lertid antalet passagerare att minska från 7, 1 till knappt 7 ,0 miljoner 
passagerare. Antalet passagerare på inrikesflyget har under de senaste 
två åren minskat med nära 2,4 miljoner passagerare. 

Avgörande för den framtida trafikutvecklingen är hur konjunkturen 
utvecklas. Luftfartsverket bedömer att sänkningen av meromvärdes
skatten på inrikes resor och lägre priser som en följd av avreglering 
kan stimulera en ökad efterfrågan på flygtrafik trots lågkonjunkturen. 
För hela prognosperioden 1993-2005 beräknar verket en årlig trafikök
ning på svenska flygplatser med i genomsnitt 4, l % för inrikestrafik, 
S ,6 % för utrikestrafik och l % för chartertrafik. 

_Riksdagen beslöt i juni 1993 att godkänna regeringens förslag i pro
position (prop. 1992/93:202, bet. 1992/93:TU32, rskr. 1992/93:444) 
orn ändring av avtal mellan Sverige, Norge och EEG om civil luftfart. 
Ändringarna har medfört att i princip samma regler nu gäller i Sverige, 
Norge och i EG på luftfartens område. 
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Regionalpolitiskt viktig flygtrafik 

Flygtrafik mellan Östersund och Umed 

I förra årets budgetproposition uttalade regeringen att samhället har ett 
särskilt ansvar för att flygtrafik kan bedriws i Norrlands inland till orter 
som i många fall saknar tillfredsställande transportalternativ. 

I proposition (prop. 1992/93:150 bil. 5, bet. 1992/93:TU39, rskr. 
1992/93:445) med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för 
budgetåret 1993/94, m.m. föreslog regeringen att ett grundläggande 
flygtrafikutbud bör tryggas mellan Östersund och Umeå. Regeringen 
uppdrog den 27 maj 1993 åt en förhandlingsman att lämna förslag till 
upphandling av linjen Östersund-Umeå. Efter riksdagsbeslut i denna 
fråga gav regeringen förhandlingsmannen till känna genom beslut den 
24 juni 1993 wd riksdagen anfört om trafikens standard m.m. 

Regeringen godkände den 29 juli 1993 förhandlingsmannens förslag 
till flygtrafikupphandling. Avtalet innebär att linjen Östersund-Umeå 
trafikeras med två turer i wrdera riktningen helgfri måndag-fredag 
fr.o.m. den 16 augusti 1993 till den 30 juni 1994. Trafiken skall utföras 
med flygplan av typ Shorts 360. Kostnaden för den upphandlade trafi
ken mellan Östersund och Umeå uppgår till 9,3 miljoner kronor. 

Riksdagen har med anledning av regeringens proposition (prop. 
1993/94:42) Köp av interregional persontrafik på järnväg samt flygtra
fik mellan Östersund och Umeå beslutat att denna fiygtrafik upphandlas 
även för budgetåret 1994/95 med möjlighet att teckna avtal för en pe
riod på högst tre år under förutsättning att statens årliga kostnad för 
flygtrafikupphandlingen därmed blir betydligt lägre. Regeringen gav den 
2 december 1993 en förhandlingsman i uppdrag att genomföra upphand
lingen av denna trafik. 

Luftfartsverkets förslag 

Luftfartsverket fick i februari 1993 uppdraget att studera effekterna i 
Norrlands inland av flygmarknadens avreglering. I uppdraget ingick att 
snabbutreda hur en tillfredsställande trafikförsörjning mellan i första 
hand Östersund och Umeå skulle kunna upprätthållas på en avreglerad 
flygmarknad. Luftfartsverket inkom den 15 mars 1993 med den första 
delrapporten i vilken man föreslog en upphandling av den regionsjuk
vårdsmotiverade trafiken från Kiruna, Gällivare, Luleå, Sundswll och 
Östersund till Umeå. 

Den 30 juni i år inkom verket med sin slutrapport. I rapporten be
skrivs bl.a. linjenät och trafikutbud inom och till/från Norrland fram till 
sommaren 1993 samt betydelsen av och ·de ekonomiska förutsättningar
na för att bedriw denna trafik. I rapporten föreslås att ett statligt in
gripande på marknaden sker på utbudssidan genom att minska operatö
rernas nettokostnad och risk. Statligt stöd motiveras av att trafiken 
annars blir för gles eller uteblir. 

Verket konstaterar vidare i rapporten att avregleringen fram t.o.m. 
juni 1993 inte medfört några genomgripande förändringar wre sig på 
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linjesträckningar eller priser. För kommunerna i Norrlands inland har Prop. 1993/94: 100 
dock den ökade konkurrensen på vissa kustlinjer i Norrland inneburit Bilaga 7 
negativa konsekvenser i fonn av en ökad kommunal subventionering av 
flygtrafiken på de s.k. matarlinjerna. Enligt Luftfartsverkets rapport 
uppger fem inlandskommuner att de sammanlagt subventionerar trafiken 
med 13-14 miljoner kronor per år. Subventionen per passagerare varie-
rar mellan 13 och 688 kronor. Utöver detta subventionerar kommunerna 
även driften av flygplatserna. 

Med hänvisning till marknadssituationen och riksdagens trafikpoliti
ska mål om regional balans och tillgänglighet upprepar verket sitt för
slag om statlig upphandling av linjerna från Gällivare, Kiruna, Luleå 
och Sundsvall till Umeå för att fullfölja flygtrafikförsörjningen till 
Norrlands universitetssjukhus. Verket föreslår vidare att ett principbe
slut fattas om att stöd efter framställan från berörda länsstyrelser skall 
kunna ges även för trafik på andra flygplatser i Norrlands inland än 
ovan angivna. Stödet skall i huvudsak ges till linjer inom Norrland men 
i undantagsfall (främst med tanke på Sveg) också på linjer från Norr
land till Stockholm eller annan ort i södra Sverige. 

Verket föreslår liksom i sin tidigare rapport en upphandling i konkur
rens enligt EG:s regler av ovan nämnda trafik. Finansieringen bör enligt 
verket ske från anslaget Köp av interregional persontrafik på järnväg 
m.m. 

Regeringens överväganden 

Sedan Luftfartsverkets rapport inkommit till regeringen har vissa för
ändringar skett på linjenätet i Norrland och främst på linjerna inom 
Norrland. Vissa linjer, t.ex. från Stockholm till Sundsvall, Umeå och 
Luleå har fått ökad konkurrens och lägre priser. På det s.k. inre Norr
landsnätet har SAS lagt ned sin trafik och nya operatörer har trätt in på 
marknaden. 

Utöver de direktförbindelser med flyg som finns mellan norrländska 
orter och Stockholm finns även ett regionalt och interregionalt trafiksys
tem i Norrland. Det s.k. "inre Norrlandsnätet" består av sträckorna 
Östersund/Sundsvall-Umeå-Luleå. Övriga förbindelser i detta regionala 
och interregionala nät är linjen Luleå-Kiruna samt linjerna från 
Vilhelmina, Lycksele och Arvidsjaur till Umeå. En ny linjesträckning 
mellan Gällivare-Umeå har också kommit till stånd. Enligt uppgift 
planerar det flygbolag som i dag trafikerar sträckan Östersund-Umeå att 
starta trafik mellan Sundsvall-Umeå-Luleå fr.o.m. den I februari 1994. 
För övrigt kan nämnas att regeringen i det uppdrag som gavs den 2 
december 1993 om en fortsatt upphandling av trafik på sträckan 
Östersund-Umeå särskilt betonat att samordning av tidtabell och biljett
bokning på denna sträcka med övrig trafik på det s.k. inre Norrlands
nätet bör eftersträvas. 

Regeringen föreslår en fortsatt upphandling av flygtrafik mellan 
Östersund och Umeå. Med hänsyn till sjukvårdens organisation har 
staten ett särskilt ansvar för att fl.ygtrafik bedrivs på denna sträcka. 88 



Regeringen återkommer senare vid behandlingen av anslaget E 2. Köp 
av interregional persontrafik på järnväg m.m. till kostnaden för denna 
flygtrafikupphandling. 

Övergången från ett system med mångåriga regleringar till en helt fri 
marknad har inte varit helt problemfri. Det är emellertid viktigt att 
flygföretagen får möjlighet att pröva sig fram innan man drar en mera 
definitiv slutsats om vad marknaden förmår eller inte förmår på enskilda 
linjer. Ingen linje har heller lagts ned, och nya trafiklösningar börjar ta 
form. 

Det är av stor vikt att det åstadkoms långsiktiga planeringsförutsätt
ningar för aktörerna på marknaden. Sådana förutsättningar inbegriper 
statens roll beträffande upphandling av olönsam trafik. Erfarenheterna 
hittills visar att det finns företag som utövar trafik på kommersiella 
villkor på de interna förbindelserna i Norrland med undantag av linjen 
Östersund-Umeå. En osäkerhet om planeringens fasthet kan ge motsatt 
effekt på marknaden. Intresse finns att bedriva trafik på det inre Norr
landsnätet och möjlighet bör därför ges att bygga upp denna trafik 
ytterligare. Det finns därför inte anledning för staten att nu upphandla 
trafik på andra förbindelser än Östersund-Umeå. Om det framöver visar 
sig att det uppstår brister i flygtrafikförsörjningen finns regler för att 
åtgärda detta i dels avregleringsbeslutet som anger att avsteg från den 
fria konkurrensen kan göras av regionalpolitiska skäl, dels i förord
ningen (1992:588) om tillämpning av avtal mellan Sverige, Norge och 
EEG om civil luftfart. Regeringen följer också utvecklingen av trafiken 
på dessa linjer noga. 

Av betydelse för flygtrafikförsörjningen är också det stöd som riktas 
till flygplatserna från såväl kommuner som staten med betydande belopp 
årligen. Regeringen återkommer senare till denna fråga vid anslagsbe
handlingen av C 2. Driftbidrag till kommunala flygplatser i skogslänen. 

Resultatutjämning mellan statliga och kommunala flygplatser 

Bakgrund 

I 1988 års trafikpolitiska beslut (prop. 1987 /88 :50 bil. l, bet. 
1987/88:TU22, rskr. 1987/88:249) definierades ett s.k. primärnät för 
den inrikes luftfarten. Detta nät avsågs omfatta sådana linjer som SAS 
eller Linjeflyg drev i egen regi eller genom entreprenör. Därigenom 
kom fem kommunala och 18 statliga flygplatser att inkluderas i detta 
nät. De fem kommunala flygplatserna var Kristianstad, Växjö, 
Trollhättan, Borlänge och Kramfors. 

Riksdagen beslöt vidare i nyssnämnda beslut att införa en tidsbegrän
sad resultatutjämning mellan Luftfartsverket och sådana kommunala 
flygplatser i primärnätet som uppnår en trafikvolym av minst 100 000 
passagerare per år i inrikes linjefart. Bidraget skulle uppgå till totalt 30 
miljoner kronor och skulle fördelas till de kommunala flygplatserna 
över en femårsperiod. Genom en successiv avtrappning från 8 miljoner 
kronor år 1988 till 4 miljoner kronor år 1992 avsåg man att avveckla 
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resultatutjärnningssystemet som helhet samtidigt som berörda flygplatser 
skulle ges möjligheter att utveckla sitt ekonomiska resultat. 

Regeringen beslöt som tidigare nämnts att avreglera svensk inrikes 
luftfart från den l juli 1992. Beslutet innebar att SAS och Linjeflyg inte 
längre hade något särskilt ansvar för att upprätthålla trafik på ett speci
ellt primär linjenät. Riksdagen beslöt hösten 1992 (prop. 1992/93: 132, 
bet. 1992/93 :TUl l, rskr. 1992/93: 152) att i avvaktan på vidare över
väganden om avgränsning av statens ansvar för luftfartens infrastruktur 
förlänga 1988 års resultatutjämningssystem även under år 1993. Be
loppet beräknades som ett medeltal av den tidigare femårsperioden 
uppräknat till 1993 års prisnivå, och uppgick till 7 ,3 miljoner kronor. 

Luftfartsverket redovisade i en rapport hösten 1992 sin syn på frågan 
om primämätsdefinitionen och resultatutjärnning för de kommunala 
flygplatserna i detta nät. Verket konstaterade därvid att en ny definition 
av statens ansvar för luftfartens infrastruktur krävde att mer långsiktiga 
effekter i flygtrafikstrukturen kunde avläsas än vad som ännu var fallet, 
och förordade därför att det s.k. primärnätet bibehölls tills vidare som 
definition. Verket skisserade vidare ett förslag till ett nytt resultatutjäm
ningssystem, som tagits fram i samarbete med Kommunförbundet, och 
som byggde på kriterier rörande trafikvolymer, flygplatsernas funktion 
och den ekonomiska situationen. Luftfartsverket konstaterade dock att 
man med hänsyn till verkets ekonomiska situation inte kunde förorda att 
utjämningen sker på hittillsvarande sätt direkt mellan verket och de 
kommunala flygplatserna, om inte ägaren staten avstår från en del av 
den begärda avkastningen. Riksdagen beslöt (prop. 1992/93: 100 bil. 7, 
bet. 1992/93:TU19, rskr. 1992/93:245) våren 1993 att bibehålla den 
provisoriska definitionen av primärnätet i avvaktan på den vidare ftyg
marknadsutvecklingen men var inte beredd att biträda Luftfartsverkets 
förslag beträffande resultatutjämning, utan förordade att övergångssyste
met för år 1993 bibehölls i avvaktan på vidare studier om en koppling 
av denna fråga till de årliga förhandlingarna om statliga transfereringar 
till kommunerna. 

I proposition (prop. 1992/93: 176, bet. 1992/93 :TU35, rskr. 
1992/93 :446) om investeringar i trafikens infrastruktur m.m. tog rege
ringen ånyo upp frågan om resultatutjämningen. Regeringen betonade 
därvid att det var nödvändigt med en helhetssyn på transportsystemet 
och att statens intresse särskilt skulle riktas mot viktigare flygplatser i 
sådana delar av landet där de markbundna transporterna inte kan er
bjuda tillfredsställande resealternativ snarare än utveckling av principer 
för ekonomisk utjämning med avseende på skillnader i huvudmanna
skap. Regeringen avsåg att återkomma till riksdagen med vidare över
väganden i denna fråga. 

Regeringens överväganden 

Frågan om en ekonomisk utjämning mellan kommunala och statliga 
flygplatser har diskuterats under lång tid. De statliga flygplatser som 
visat underskott har kunnat få dessa täckta tack vare överskott i Luft-
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fartsverkets samlade verksamhet, framför allt överskotten från 
Stockholm-Arlanda flygplats. Någon sådan möjlighet finns däremot inte 
för de kommunala flygplatserna. Genom det svenska flygtrafiknätets 
uppbyggnad med Arlanda som huvudnav har emellertid även dessa 
kommunala flygplatser bidragit med trafik till och från Arlanda och 
därmed även till denna flygplats resultat. Förhållandet har förstärkts av 
den tidigare konstruktionen av luftfartsavgiftema, som syftade till 
enhetliga avgifter vid flygplatserna inom hela primärnätet. 

Avregleringen av den inrikes luftfarten har på flera sätt kommit att 
förändra situationen. SAS och Linjeflygs tidigare prioriterade ställning 
har bortfallit och därmed också deras skyldighet att upprätthålla trafik 
på särskilda sträckor. Nya operatörer har inträtt på marknaden. 
Bromma flygplats har på nytt fått en roll för inrikestrafiken. Ett ökat 
antal kommunala flygplatser utanför det tidigare s.k. primärnätet har 
också numera direkt trafik till och från Arlanda, t.ex. Hultsfred, Mora, 
Sveg, Arvidsjaur och Gällivare. I några av fallen har dessutom större 
flygplanstyper satts in. SAS, numera inkluderande Linjeflygs f.d. linjer, 
har å andra sidan genomfört eller planerar genomföra indragning av 
linjer till flera av de tidigare primämätsflygplatsema, bl.a. Kramfors, 
Trollhättan, Halmstad, Borlänge och Jönköping. Flygtrafiken till dessa 
orter upprätthålls av andra operatörer, i flera fall dessutom med mindre 
flygplanstyper än tidigare. Den tidigare avgränsningen av ett primärt nät 
av nationellt viktiga flygplatser, definierat som trafikerat med tyngre 
flygplansmateriel av SAS och Linjeflyg, och ett sekundärt nät av regio
nalt viktiga flygplatser, trafikerat med lättare flygplansmateriel av regio
nala operatörer, suddas därmed allt mer ut. Det finns dessutom skäl att 
tro att den pågående utvecklingen kommer att fortsätta och därmed 
förstärka dessa tendenser. 

Som regeringen anförde i infrastrukturpropositionen bör det statliga 
intresset inom luftfartens infrastruktur fokuseras mot en helhetssyn på 
trafikförsörjningen i landets olika delar. Flygplatsernas roll och betydel
se kan därmed variera över landet och över tiden, oavsett huvudmanna
skap, bl.a. beroende på statens insatser och investeringar inom andra 
transportslag, men också beroende på marknadsförutsättningama. 
Därmed bortfaller behovet av att i förväg definiera ett särskilt 
"primär"- eller "stomnät" för flygplatser. De förslag beträffande ökning 
av anslaget C 2. Driftbidrag till kommunala flygplatser i skogslänen 
som regeringen senare kommer att återkomma till är en del i en sådan 
strategi. 

Från kommunalt håll har vid ett flertal tillfällen understrukits att en 
viktig förutsättning för strategin är att så långt möjligt söka eliminera 
skillnader i verksamhetsförutsättningar mellan statliga resp. kommunala 
och enskilda flygplatser, så att flygmarknaden snarare än den huvud
mannaskapsmässiga tillhörigheten kan styra utvecklingen. Regeringen 
delar till viss del denna syn, och ett flertal åtgärder vidtas också för 
närvarande inom Luftfartsverket med en sådan inriktning. 

Regeringen delegerade i december 1992 rätten att fastställa luftfarts
avgifter till Luftfartsverket. I januari 1993 införde verket ett nytt pris
system som innebar en anpassning till den nya avreglerade marknadssi-
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tuationen. Nivån på infrastrukturavgifterna varierar mellan de olika 
flygplatserna och beror bl.a. på flygplatsens kapacitet och trafikvolym, 
åldersstrukturen på anläggningstillgångarna, driftkostnad och marknads
situation. Genom detta nya prissystem har ett avgörande steg tagits bort 
från det tidigare enhetliga avgiftssystemet inom "primärnätet" och mot 
ett mer kostnadsrelaterat synsätt. Luftfartsverket har emellertid fortsatt 
studierna av prissystemet i avsikt att än mer tydligt relatera avgifterna 
till kostnaderna vid resp. flygplats. 

Ett förslag till omläggning av infrastrukturavgifterna i denna riktning 
kommer att läggas fram för genomförande under år 1994. Förslaget 
avses innebära en utjämning i nivån mellan stora, i första hand Arlanda, 
och mindre statliga flygplatser där intäkterna bättre skall svara mot de 
kostnader som finns på resp. flygplats. Avsikten är att förslaget ej på 
något avgörande sätt skall rubba de ekonomiska förutsättningarna för de 
:flyglinjer som berör Stockholm. En ytterligare utjämning mellan inrikes 
och utrikes avgifter skall vidare åstadkommas som ett led i den pågåen
de Europaintegrationen. Detta skulle också stärka Arlandas konkurrens
kraft vad gäller internationell trafik. 

Den beskrivna omläggningen skulle emellertid innebära en icke ovä
sentlig möjlighet till kostnadsanpassning av avgifterna även vid flertalet 
icke statliga flygplatser runt om i landet, oavsett hittillsvarande nättill
hörighet. Om dessa flygplatser väljer att justera sina avgifter i likhet 
med de statliga flygplatserna uppnås således en utjämningseffekt mellan 
Arlanda och de kommunala flygplatserna i önskad riktning. Beträffande 
återstående mindre flygplatser med enbart matartrafik i Norrlands inland 
hänvisas i sammanhanget till regeringens tidigare berörda förslag till en 
ökning av anslaget C 2. Driftbidrag till kommunala flygplatser i skogs
länen. 

Luftfartsverket har vidare genom en omorganisation den 1 juli 1993 
bildat en särskild division kallad Regionflygplatser. I denna division 
ingår 12 av verkets flygplatser: Jönköping, Kalmar, Karlstad, Kiruna, 
Luleå, Norrköping, Skellefteå, Sundsvall, Umeå, Visby, Örnsköldsvik 
och Östersund. Övriga flygplatsdivisioner är Arlanda, Landvetter och 
division Sturup, vilken även inkluderar Ronneby, Ängelholm och 
Halmstad. Bromma flygplats fungerar tills vidare som en egen resultat
enhet utanför divisionsindelningen. Bildandet av division Regionflyg
platser är ett led i den rationalisering av de statliga flygplatserna som 
verket nu genomför. Luftfartsverket har satt som mål att rationalisering
arna skall leda till att division Regionflygplatser skall ha uppnått eko
nomisk balans vid utgången av år 1996. Luftfartsverkets inriktning för 
sina regionflygplatser skulle således innebära att de tolv ingående flyg
platserna inte längre skulle behöva någon underskottstäckning utan vara 
självbärande. 

Regeringen fäster stor vikt vid det pågående arbetet inom Luftfarts
verket med att åstadkomma en ekonomisk struktur i flygplatshållandet 
som är mer anpassad till de lokala förutsättningarna utan att flygets 
viktiga roll i den svenska trafikförsörjningen rubbas. Arbetet innebär att 
olikheten i verksamhetsförutsättningar mellan de statliga och kommuna
la flygplatserna av likartad storlek torde komma att minska successivt 
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för att fr.o.m. år 1997 vara i princip borta. Därmed bör också de bä
rande skälen för ett särskilt utjämningssystem då ha bortfallit. 

Det finns emellertid, bl.a. för att åstadkomma kända planeringsförut
sättningar, enligt regeringens mening skäl att i perioden fram till dess 
de tidigare beskrivna åtgärderna fått full kraft övergångsvis kompensera 
de fem flygplatser som hittills ingått i resultatutjämningssystemet för de 
nackdelar de har av sitt huvudmannaskap jämfört med om de tillhört 
Luftfartsverket. En utgångspunkt för ett sådant övergångssystem kan 
vara principerna och kriterierna i det förslag som Luftfartsverket pre
senterade hösten 1992. En jämförelse skulle således göras årligen 
mellan verksarnhetsförutsättningama för de fem kommunala flygplatser
na Kristianstad, Växjö, Trollhättan, Borlänge och Kramfors och fem i 
huvudsak jämförbara statliga flygplatser, och ett kompensationsbelopp 
fastställas, som sedan Luftfartsverket bör bemyndigas att betala ut till 
flygplatserna. Beloppen bör i enlighet med ovanstående kunna reduceras 
årligen. 

Det bör ankomma på Luftfartsverket att utforma de närmare reglerna 
för systemet efter överläggningar med Kommunförbundet. Det är inte 
möjligt att redan nu redovisa en slutlig siffra på utjämningsbidraget för 
år 1994. En riktlinje bör dock vara att det sammanlagda bidraget inte 
skall överstiga 30 miljoner kronor. I likhet med vad Luftfartsverket 
anförde i sin tidigare nämnda rapport är det med hänsyn till verkets 
ekonomiska situation inte rimligt att utjämningen sker annat än delvis på 
hittillsvarande sätt direkt mellan verket och de kommunala flygplatser
na. Regeringen föreslår därför att Luftfartsverket får en nedsättning av 
sitt utdelningskrav för år 1994 motsvarande 15 miljoner kronor för detta 
ändamål. Återstående del av utjämningsbidraget bör belasta Luftfarts
verket. Denna koppling är avsedd att ge ytterligare incitament till att 
påskynda de tidigare nämnda åtgärderna i rationaliserande och utjäm
nande syfte inom verket. Nedsättningen av utdelningskravet bör vidare 
avtrappas i enlighet med Luftfartsverkets planering och omfatta 10 
miljoner kronor för år 1995 och 5 miljoner kronor för år 1996. 

Miljöarbetet inom luftfarten 

Regeringens överväganden 

Luftfartsverket har redovisat sin årliga miljörapport till regeringen. I 
rapporten för år 1992 konstateras att verkets omfattande åtgärdsprogram 
till skydd för vattenmiljön nu börjat ge betydande resultat. Utsläppen till 
luft från luftfarten av kolmonoxid och kolväten har även minskat under 
året, medan utsläppen av kväveoxider har ökat. Orsaken till det senare 
hänger delvis samman med flygets avreglering. Luftfartsverkets åtgärder 
för att förbättra miljön kommer därför att intensifieras. 

Regeringen berörde i propositionen (prop. 1992/93: 179 bil. 2, bet. 
1992/93:JoUl9, rskr. 1992/93:361) Åtgärder mot klimatpåverkan m.m. 
det pågående arbetet för att minska luftfartens miljöpåverkan, och 
underströk att detta bör fortsätta med oförminskade ansträngningar. 
Regeringen uppmärksammade i detta sammanhang det omfattande 
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arbete inom de internationella luftfartsorganisationerna, där Sverige i 
många fall är pådrivande, som har till avsikt att leda till internationella 
överenskommelser om bl.a. skärpta certifikatregler för nya flygplans
och motortyper och ökade möjligheter till införande av ekonomiska 
styrmedel för att reducera flygets emissioner. De pågående studierna 
förväntas leda till ändrade internationella överenskommelser i mitten av 
1990-talet. Särskilt kan i sammanhanget nämnas att ett omfattande 
arbete bedrivs inom den Nordiska arbetsgruppen för luftfartens miljöfrå
gor (NALM) i syfte att bl.a. samordna de nordiska ländernas stånd
punkter i olika internationella fora och att informera om utvecklingen på 
området. I gruppen, som är tillsatt av de nordiska luftfartsdirektörerna, 
ingår representanter för departement, luftfartsverk, flygbolag och miljö
myndigheter i Sverige, Norge, Danmark och Finland. 

Luftfartsverket har i treårsplanen för åren 1994-1996 för första gång
en lagt fast särskilda mål för sitt miljöarbete. Dessa innefattar att verket 
i arbetet med internationella normer skall verka för en skärpning av 
gällande buller- och avgasnormer för s.k. kapitel 3-flygplan dvs. de i 
dag mest tystgående och vanligt förekommande flygplanstyper med i 
medeltal 3 dB(A) resp. 50 % sänkta utsläpp av kväveoxider. Vidare 
skall verket under år 1994 upprätta en särskild handlingsplan för att 
motverka negativa miljöeffekter av flygets avreglering. Dessutom skall 
år 1995 åtgärder för skydd för miljön från utsläpp av avisningskemikali
er för flygplan ha vidtagits vid alla verkets flygplatser, och från utsläpp 
av banavisningskemikalier vid alla verkets flygplatser med en årsför
brukning över 50 ton urea. Regeringen anser att den av verket redovisa
de inriktningen innefattar viktiga delmål i miljöarbetet inom luftfartssek
torn. 

Under år 1993 har regeringen fattat beslut om fastställande av miljö
villkor enligt miljöskyddslagen för Göteborg-Landvetter och Borlänge
Dala Airport flygplatser. Arbetet med koncessionsprövning av de civila 
trafikflygplatserna fortgår planenligt. Enligt Luftfartsverkets interna 
målsättning avses en första omgång av dessa miljörevisioner ha genom
förts under år 1995. Vidare har regeringen givit tillstånd enligt natur
resurslagen för anläggande av en ny flygplats i Karlstadsområdet i 
avsikt att ersätta den nuvarande, som är olämpligt placerad ur bl.a. 
miljösynpunkt. 

De miljövillkor som successivt fastställs i samband med prövningarna 
av flygplatser enligt miljöskydds- eller naturresurslagama innebär ett 
ökat tryck på luftfartssektorn att påskynda miljöåtgärder för att inte 
ftygtrafiken i framtiden mot bakgrund av förväntad trafikökning skall 
behöva påverkas av restriktioner. Speciellt gäller detta restriktioner för 
total bullermängd på Bromma resp. utsläpp till luft av kväveoxider och 
koldioxid vid Arlanda. Miljövillkoren innebär vidare ökade kostnader 
för Luftfartsverket som flygplatshållare. 

Bl.a. mot denna bakgrund, samt att' flygbolagens marknadssituation 
efter avregleringen inneburit vissa tendenser till ett ökat utnyttjande av 
äldre miljömässigt sämre flygplan, har Luftfartsverket beslutat att införa 
bullerrelaterade landningsavgifter vid sina flygplatser under år 1994. 
Sådana avgifter är internationellt tillåtna och tillämpas på många andra 
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håll i världen, t.ex. på Oslo-Fomebu flygplats. Avgiftsjusteringen inne
bär att mindre bullrande flygplan certifierade enligt ICAO kapitel 3 får 
sänkta avgifter medan äldre flygplan certifierade enligt ICAO kapitel 2 
får höjda avgifter inom ramen för ett totalt sett oförändrat avgiftsuttag. 
Sammantaget innebär verkets åtgärd att den kostnadsmässiga skillnaden 
i landningsavgifter mellan ett kapitel 2- och ett kapitel 3-flygplan 
kommer att uppgå till ca 30 % . Det bör noteras att åtgärden även be
döms ge miljömässiga fördelar beträffande minskade utsläpp till luft. 

I den tidigare nämnda propositionen berördes även behovet av en 
översyn av de ekonomiska styrmealen inom luftfarten med hänsyn bl.a. 
till de förändrade marknadsförutsättningama. Frågan bereds nu inom 
regeringskansliet. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
1. godkänner vad regeringen anfört om upphandling av olönsam 

regionalpolitiskt viktig flygtrafik, 
2. godkänner vad som anförts om resultatutjämning mellan statliga 

och kommunala flygplatser, 
3. godkänner inriktningen på miljöarbetet inom luftfartsområdet. 

Luftfartsverket 

Sammanfattning av regeringens överväganden: 

- Luftfartsverkets förslag till nya verksamhetsmål bör godkännas. 
Mål bör även utformas för myndighetsverksamheten. 

- Nya ekonomiska mål föreslås för verkets avkastning och ut
delning. 

- Luftfartsverket bör få vissa utökade finansiella befogenheter 
bl.a. beträffande placeringar i andra banker än Riksgäldskon
toret. 

- Investeringsplanen för åren 1994-1996 bör omfatta 2 ,2 miljar
der kronor och huvudsakligen inriktas mot ett nytt fiygtrafik
ledningssystem samt mot utbyggnad av den tredje rullbanan på 
Arlanda flygplats, som beräknas tas i drift år 1999. 

- Verkets nya policy för ramp- och expeditionstjänst som bör 
läggas fast innebär klara regler för marknadstillträde och ökade 
möjligheter till konkurrens. Luftfartsverket utreder en ny av
gränsad verksamhetsfonn för ramp- och expeditionstjänsten vid 
de tre största flygplatserna. 
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Verksamhetens inriktning m.m. 

Luftfartsverkets tredrsplan 

Verkets treårsplan för 1994-1996 har en något annorlunda utformning 
än tidigare vad gäller målformuleringar etc. 

Luftfartsverkets huvuduppgifter i enlighet med verkets instruktion är: 

- att främja utvecklingen av den civila luftfarten, 
- att driva och förvalta statens flygplatser för civil luftfart, ( 
- att utöva tillsyn över flygsäkerheten för den civila luftfarten, 
- att svara för flygtrafiktjänst i fred för civil och militär luftfart, 
- att svara för skyddet av miljön mot föroreningar från civil luftfart, 

samt 
- att ombesörja beredskapsplanläggning för civila flygtransporter. 

Verket har utifrån dessa huvuduppgifter fastställt syfte och strategier 
för verksamheten. Som syfte anges att verket skall främja ett säkert, 
konkurrenskraftigt och miljöanpassat flyg för att tillgodose människors 
resbehov och näringslivets behov av varutransporter genom att bedriva 
flygplatsverksamhet, flygtrafiktjänst, flygsäkerhetsarbete och luftfarts
politiskt arbete. Verket redovisar vidare i sin treårsplan strategier rik
tade till olika kunder och intressenter, som bl.a. betonar säkerhet, 
snabbhet och tillgänglighet. 

Luftfartsverket hemställer att regeringen fastställer jfygstJkerhetsmålet 
att flygsäkerhetsstandarden skall vara lägst i nivå med den som finns i 
övriga välutvecklade luftfartsnationer. 

Verket anger vidare, som ett led i de utarbetade strategierna, interna 
mål för treårsperioden vad gäller volym, mätt i flygets andel av den in
rikes långväga persontrafiken, som avses för år 1994 bibehållas på 1992 
års nivå 8 % och för år 1996 ökas till ca 9 % • 

Interna mål anges även vad gäller kvalitet, mätt i andel nöjda kunder 
eller motsvarande. Slutligen anges interna mål för miljöarbetet, vilka 
behandlats tidigare. 

Regeringens överväganden 

Vad gäller verkets huvuduppgifter överenstämmer dessa med gällande 
instruktions fonnuleringar och är i sak oförändrade, varför regeringen 
inte har någon erinran mot dessa eller verkets verksamhetsinriktning 
under treårsperioden 1994-1996. 

Det syfte och de strategier och mål som redovisas i treårsplanen är 
genomgående nyformulerade, bortsett från flygsäkerhetsmålet. De 
ersätter de verksamhets- och atfårsideer och servicemål som tidigare 
redovisats. Allmänt kan sägas att de nya definitionerna och målen är 
mer inriktade mot marknad och mätning av kundernas uppfattning om 
verkets verksamhet än mot preciserade mål för produktionen. Regering
en har ingen erinran mot denna allmänna inriktning. Eftersom de tidiga-

Prop. 1993/94:100 
Bilaga 7 

96 



re servicemålen för olika produkter årligen fastställdes av riksdagen in
nebär den föreslagna modellen samtidigt att verket ges större frihet att 
utfontla verksamheten utifrån huvudsyftet. Detta får enligt regeringens 
mening ses som en nödvändig anpassning till den nya konkurrenssitua
tionen på ftygmarknaden. Det är emellertid i detta sammanhang lämp
ligt att även syftet med verksamheten fortsättningsvis fastställs av riks
dag och regering. 

Vad gäller målen för myndighetsverksamheten har regeringen ingen 
erinran mot ftygsäkerhetsmålet, som är oförändrat. Regeringen anser 
därutöver att Luftfartsverket i nästa treårsplan bör föreslå liknande mål 
även för övriga delar av verkets myndighetsutövning. 

Ekonomiska mål och resurser 

Luftfartsverkets treårsplan 

Luftfartsverket övergår från år 1994 till s.k. bolagsmodell i redovis
ningen, och redovisar därmed förslag till nya mål för utdelning, av
kastning och soliditet i enlighet med denna. Verket lyfter nu också in 
sitt pensionsåtagande i balansräkningen. 

Till grund för treårsplanen som verket redovisar ligger en bedömd 
trafiktillväxt i genomsnitt per år fram till år 2005 på 3,3-4,9 % för 
inrikes, 5,0-6,2 % för utrikes ftygtrafik och 0-2,0 % för chartertrafik 
på svenska flygplatser. Genom ett fortsatt aktivt rationaliseringsarbete 
beräknas personal- och övriga driftresurser, trots denna förväntade 
trafiktillväxt, kunna minska med 7 % i volym under åren 1994-1996 
jämfört med år 1993. Ett inftationsantagande finns i planen på 4 % per 
år under åren 1994-1996. 

Verket föreslår i planen att utdelningskravet i fortsättningen bör 
anpassas till nivån hos de 75-100 största företagen i Sverige inom 
transport- och servicebranschen. Beroende på vinstens storlek och be
hovet av kapital varierar utdelningen hos dessa normalt mellan 2 och 
5 % under en konjunkturcykel. För närvarande ligger utdelningen hos 
dessa företag i botten av detta interwll. 

Verket föreslår som avkasmingsmål för åren 1994-1996 en avkast
ning på totalt kapital motsvarande 15 % i slutet av perioden. I slutet av 
år 1994 föreslås en avkastning motsvarande 12 % exkl. pensionsåtagan
det som införs i balansräkningen detta år till följd av bolagsmodellen. 

Resultatet före dispositioner i planen för åren 1994-1996 uppgår till 
281, 636 resp. 773 miljoner kronor, avkastningen till 9, 14 resp. 15 % 
och utdelningen 167, 180 resp. 278 miljoner kronor. 

Verket föreslår som mål att soliditeten med de nya redovisnings
principema senast vid utgången av år 1996 skall vara 30 % . Som 
ytterligare mål anges att soliditeten exkl. pensionsåtagandet vid utgång
en av år 1994 skall uppgå till 45 % . Enligt planen uppgår soliditeten 
åren 1994-1996 enligt de nya beräkningsgrundema till 28, 31 resp. 
35 %. 

Verket föreslår ett oförändrat prismål under åren 1994-1996 som 
innebär att luftfartsavgiftema får öka med högst 80 % av nettoprisindex. 

7 Riksdagen 1993194. I sam/. Nr 100 Bilaga 7 
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Verket visar i treårsplanen att luftfartsavgifternas nivå sedan år 1990 
kraftigt understigit såväl nettoprisindex som prismålet, och fortsätter att 
göra detta enligt verkets prognos fram till år 1996. 

Målet för totalproduktivitet, beräknad som prisrensad kvot mellan 
totala intäkter och totala kostnader, föreslås vara 3 % per år i genom
snitt för treårsperioden 1994-1996. Målet är i princip oförändrat jäm
fört med innevarande treårsplan. 

Luftfartsverkets investeringar inriktas främst på ersättningsinveste
ringar samt på investeringar för flygsäkerhet och god miljö. Dessutom 
ingår vissa kapacitetshöjningar inom flygtrafiktjänsten och en påbörjad 
investering i en tredje rullbana vid Arlanda. Verkets föreslagna plan 
innefattar 2,2 miljarder kronor, vilket i princip är oförändrat jämfört 
med föregående treårsplan. Genom att kapaciteten på de två befintliga 
rullbanorna på Arlanda genom särskilda åtgärder planeras att höjas från 
maximalt 60 till 70 starter och landningar per timme, bedömer verket 
att Arlandas tredje rullbana inte behöver tas i drift förrän år 1999. 
Härigenom åstadkoms en minskning av investeringsnivån under inneva
rande planperiod 1993-1995 med ca 260 miljoner kronor. Finansie
ringen av investeringarna föreslås ske genom intern finansiering till 
90 % och i övrigt genom riksgäldslån och annan extern finansiering. 

Luftfartsverket föreslår i treårsplanen att verket får vissa ytterligare 
finansiella befogenheter för att effektivisera finansfunktionen. Verket 
föreslår att man får dels rätt att låna kortfristigt i bank inom givna 
ramar, dels möjlighet att placera överskottslikviditet kortfristigt i bank 
eller i statsgaranterade skuldebrev. Vidare föreslås att man får befogen
het att använda derivatinstrument för att skydda sig mot ränte- och 
valutakursväxlingar. Någon beloppsgräns för upplåning föreslås inte av 
verket, eftersom upplåningen styrs av de ekonomiska målen från ägarna 
vilket tidigare behandlats. Luftfartsverket har för närvarande rätt att 
låna 300 miljoner kronor i Riksgäldskontoret åren 1993-1995 och har 
dessutom en rörlig kredit där på ytterligare 100 miljoner kronor. 

Regeringens överväganden 

Som framgått i inledningen av luftfartsavsnittet har flygtrafiken under 
de senaste åren drabbats av en kraftig nedgång, mycket beroende av den 
internationella lågkonjunkturen. Med de starka samband som finns 
mellan ekonomisk tillväxt och efterfrågan på flygresor förutses en 
fortsatt svag trafikutveckling under de närmaste åren. Från mitten av 
1990-talet bedöms däremot finnas förutsättningar för god tillväxt i 
ekonomin internationellt sett och därmed för en större ökning av flyg
trafiken. 

Luftfartsverkets treårsplan för åren 1994-1996 präglas dels av en 
anpassning till denna svaga trafikutvecknng under perioden, dels av de 
nya förutsättningarna med anledning av avregleringen av luftfarten i 
Europa. Verkets pågående kraftfulla rationaliseringsprogram är en del i 
den nödvändiga anpassningen till de nya marknadsförutsättningama. 
Regeringen anser att målet för produktivitetshöjning är viktigt i detta 
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sammanhang. Regeringen har ingen erinran mot verkets föreslagna mål Prop. 1993/94: 100 
för totalproduktivitetshöjningen under perioden med 3 % per år, men Bilaga 7 
vill även lyfta fram verkets interna målsättning att åren 1994-1996 
minska personal- och driftresurser med 7 % jämfört med år 1993. 

Luftfartsverket föreslår i årets treårsplan nya ekonomiska mål för 
verket efter införandet av bolagsliknande former i redovisningen. Som 
framgår av inledningen av denna bilaga till budgetpropositionen redovi
sar regeringen nu enhetliga riktlinjer för styrningen av aflarsverksam
heten inom Kommunikationsdepartementets verksamhetsområde. Dessa 
innebär att statens ägarkrav på Luftfartsverkets ekonomi ges en mer 
renodlat aflarsmässig karaktär som ansluter till villkoren för andra 
större företag. Målen avviker därvid i några avseenden från de av ver
ket föreslagna. 

Målet för avkastning bör, i enlighet med de generella riktlinjerna, 
mätas i justerat eget kapital efter skattemotsvarighet. Under treårsperio
den 1994-1996 bör det långsiktiga avkastningsmålet för Luftfartsverket 
vara 13 %. 

Vad gäller utdelningen till ägaren bör denna, enligt samma riktlinjer, 
fastställas årligen av regeringen i samband med bokslutets fastställande. 
Utdelningskravet bör därvid fastställas med ledning av aktuell utdelning 
hos de större börsnoterade företagen. Med för närvarande aktuella 
siffror motsvarar detta 4 % på justerat eget kapital efter skattemotsva
righet. 

Beträffande soliditeten har verket föreslagit som mål att denna skall 
uppgå till minst 30 % vid utgången av år 1996. Regeringen anser att 
detta kan tjäna som riktmärke tills vidare. Regeringen anser emellertid 
att Luftfartsverket i treårsplanen för åren 1995-1997 bör lämna ett 
förslag på ett långsiktigt soliditetsmål för verket mot bakgrund av bl.a. 
de nya ägarkraven på avkastning och utdelning samt en bedömning av 
den ekonomiska risksituationen inom luftfartssektorn. 

Luftfartsverket har i en särskild skrivelse till regeringen i november 
1993 redovisat ett förslag till finansiering av Sky Cityanläggningen vid 
Arlanda som nu är färdig att tas i bruk. Den föreslagna finansieringslös
ningen för anläggningen har haft utgångspunkten att anläggningen inte 
skall påverka Luftfartsverkets balans- och resultaträkningar. Anlägg
ningen föreslås ägas under 25 år av Försäkringsbolaget SPP och för
valtas av verkets dotterbolag LFV AirportCenter AB. Riksrevisions
verket har för sin del begärt vissa kompletteringar beträffande redovis
ningen av anläggningen m.m. I enlighet med vad regeringen anförde i 
föregående års budgetproposition bör denna fråga klaras ut till bokslutet 
år 1993. Regeringen har i avvaktan på detta nu beräknat Luftfartsver
kets ekonomiska mål utan hänsyn till en eventuell påverkan på verkets 
balans- och resultaträkning av Sky City. Om så blir fallet kommer 
regeringen att återkomma till riksdagen i denna fråga. 

Regeringen har ingen erinran mot det föreslagna prismålet för plan
perioden på högst 80 % av nettoprisindex och stöder den i treårsplanen 
framlagda restriktiva planen för verkets prisutveckling under åren 
1994-1996. Regeringen förutsätter att verket fortsätter arbetet med att 99 



stödja flygbranschens återhämtning bl.a. genom åtgärder i prissystemet 
inom ramen för detta prismål och övriga ekonomiska mål. 

Regeringen delar synen på investeringsinriktningen för åren 
1994-1996, som i huvudsak är oförändrad jämfört med innevarande 
planperiod. Genom relativt begränsade investeringsåtgärder på befintligt 
bansystem har verket kunnat senarelägga anläggandet av Arlandas tredje 
rullbana med ett år, vilket bedöms som fördelaktigt i nuvarande mark
nadsläge. lnvesteringsomfattningen på ca 2,2 miljarder kronor bedömer 
regeringen som lämplig. 

Riksdagen (prop. 1990/91:29, bet. 1990/91:FiU4, rskr. 1990/91:38) 
har beslutat om villkor och former för atrarsverkens lånefinansiering 
och placering av överskottslikviditet. Beslutet innebär bl.a. att atrars
verken skall ges möjlighet att låna och placera överskottsmedel i andra 
kreditinstitut än Riksgäldskontoret. 

Vad gäller Luftfartsverkets förslag till utökade finansiella befogen
heter bör, mot denna bakgrund, verket ges rätt att låna kortfristigt i 
bank. Anbud måste dock alltid infordras från Riksgäldskontoret. En 
total låneram för detta även inkluderande kort- och långfristig~ lån i 
Riksgäldskontoret bör fastställas för Luftfartsverket. Regeringen föreslår 
en sådan ram på 3 ,5 miljarder kronor, gällande tills vidare. Av denna 
ram avser 700 miljoner kronor nya lån och återstoden redan befintliga 
lån. Luftfartsverket bör också ges möjlighet att placera sin överskotts
likviditet kortfristigt i bank eller i statsgaranterade skuldebrev. I genom
snitt bör dock dessa placeringar inte överstiga 25 % av överskotts
likviditeten. Verket bör vidare ges rätt att använda derivatinstrument för 
att skydda sig mot ränte- och valutakursväxlingar. En förutsättning är 
dock att Luftfartsverket dessförinnan presenterar en fastställd riskpolicy 
för sin finansförvaltning. 

I enlighet med vad regeringen sålunda anfört om styrningen av Luft
fartsverket under planperioden åren 1994-1996, bidrag till kommunala 
flygplatser och med senare redovisade beräkningar beträffande det eko
nomiska läget kan följande tabell beräknas beträffande verkets ekono
miska utveckling: 

År 

Resultat efter 
skattemotsvarighet, miljoner 
kronor 

Räntabilitet på eget 
kapital efter skatt % 

Utdelning inkl. 
skattemotsvarighet, 
miljoner kronor 

Soliditet % 

1994 

108 

6 

95 

27 

1995 1996 

194 193 

25 26 

149 169 

30 33 
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Ramp- och expeditionstjänst m.m. 

Regeringens överväganden 

Den förändrade marknadssituationen genom avregleringen av inrikes
flyget liksom den pågående anpassningen till EG har föranlett Luftfarts
verket att utarbeta en ny policy för konkurrens vid ramp- och expedi
tionstjänst ("ground handling"). 

Den nya policyn innebär i korthet att Luftfartsverket answrar för att 
ramp- och expeditionstjänst finns på varje flygplats och är organiserad 
så att effektivitet, neutralitet, god service och säkerhet garanteras. Ramp-
och expeditionstjänst betraktas som en kommersiell verksamhet, och 

om en flygplats fysiska, miljö- och säkerhetsmässiga förutsättningar 
medger skall konkurrens skapas. På flygplatser med över 2 miljoner 
passagerare per år, för närvarande Arlanda och Landvetter, skall kon
kurrens säkerställas genom minst två operatörer. Luftfartsverket kom
mer enligt policyn, i likhet med vad gäller för andra kommersiella 
tjänster, att ta ut en ersättning av operatörer av ramp- och expeditions
tjänst för marknadstillträdet. 

Företag som konkurrerar om ramp- och expeditionstjänst skall enligt 
policyn ges likvärdiga konkurrensförutsättningar. I de fall 
Luftfartsverkets ramp- och expeditionstjänst bedrivs i konkurrens skall 
verksamheten så långt möjligt avgränsas från annan verksamhet inom 
verket. Vidare skall den egna verksamheten ha minst en sådan lönsam
het som motsvarar ersättningen för marknadstillträdet för en annan 
operatör samt de kostnader som verksamheten medför. 

Som en följd av dessa ökade krav på särskiljning av Luftfartsverkets 
ramp- och expeditionsverksamhet där den bedrivs i konkurrens har 
Luftfartsverket under hösten 1993 inlett en analys av förutsättningar för 
och möjligheter till nya verksamhetsformer vad gäller sådan tjänst vid 
verkets tre största flygplatser. Det bör i sammanhanget nämnas att riks
dagen i med anledning av förslag i föregående års budgetproposition 
(prop. 1992/93: 100 bil. 7) bemyndigade regeringen att besluta om 
överföring till bolagsform av sådan kommersiell verksamhet som kan 
bedrivas på en fungerande marknad och är så långsiktigt stabil att den 
kan bedrivas utan subventioner. 

Den nu behandlade policyn för ramp- och expeditionstjänst innebär 
klarare regler för marknadstillträde och ger utökade möjligheter till 
konkurrens. Policyn ansluter till EG:s aktuella synpunkter på hur regler 
på området bör vara utformade. Verket följer emellertid EG:s utveck
ling på området, och har förklarat sig villigt att anpassa sin policy till 
nya EG-regler när sådana fastlagts. 

Regeringen, som inte anser att övervägande skäl nu finns för ett krav 
på konkurrens även på mindre flygplatser där ramp- och expeditions
tjänst ingår som en integrerad del i flygplatsverksamheten, har ingen 
erinran mot den av Luftfartsverket framlagda policyn. 
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Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
1. godkänner vad som anförts om inriktning, syften och målsätt

ningar för Luftfartsverkets verksamhet under perioden 
1994-1996, 

2. godkänner vad som anförts om ekonomiska mål och ramar för 
Luftfartsverkets verksamhet under perioden 1994-1996, 

3. godkänner vad som anförts om Luftfartsverkets investeringsplan 
under perioden 1994-1996, 

4. godkänner vad som anförts om policy för ramp- och expedi
tionstjänst, 

S. bemyndigar regeringen att fastställa utdelning för Luftfartsverket 
i enlighet med vad som anförts. 
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Anslag för budgetåret 1994/95 

C 1. Beredskap för civil luftfart 

1992/93 Utgift 
1993/94 Anslag• 
1994/95 Förslag 

62 924 235 
67 352 ()()() 
71 443 ()()() 

Reservation 624 578 

• Anslaget benämnes budgetåret 1993/94 E 1. Beredskap för civil luftfart. 

Verksamheten under anslaget omfattar planläggning och förberedelser 
för fiygtransportledning, flygplatsdrift och fiygtransportverksamhet 
under beredskapstillstånd och krig. 

Luftfartsverket 

Luftfartsverket har beräknat medelsbehovet enligt ÖCB:s programplan 
till 70,2 miljoner kronor. Dessutom begär verket att en miljon kronor i 
kostnader för driftvärn vid Luftfartsverket, som hittills belastat afrars
verket, nu överförs till anslaget. Slutligen begär Luftfartsverket 25,4 
miljoner kronor som kompensation för de medel som enligt innevarande 
års regleringsbrev får utnyttjas för verksamhet vid Trafikfiygarhög
skolan (fFHS) under budgetåret 1993/94. Sammanlagt äskar därmed 
Luftfartsverket 96,6 miljoner kronor för budgetåret 1994/95. 

Regeringens överväganden 

Regeringen har tidigare denna dag (prop. 1993 /94: 125) på tilläggsbud
get för budgetåret 1993/94 anvisat 25,4 miljoner kronor för TFHS:s 
verksamhet över Försvarsdepartementets huvudtitel, varigenom några 
medel för detta ändamål inte kommer att behöva tas i anspråk under 
innevarande budgetår från anslaget Beredskap för civil luftfart. Något 
behov av kompensation budgetåret 1994/95 för kostnader för sådan 
verksamhet vid TFHS finns därmed inte längre. 

I tidigare nämnda proposition har anslaget tillförts ytterligare 
5 436 000 kronor för utökade beredskapsåtgärder under budgetåret 
1993/94. Beredskapsinsatserna inom fiygsektorn har för närvarande stor 
prioritet, bl.a. vad avser säkerställande av underhållskapacitet och 
reservdelslager för tyngre flygplan i Sverige. 

För budgetåret 1994/95 bör medel tilldelas enligt ÖCB:s programplan 
inkl. pris- och löneomräkning, och regeringen förordar sålunda ett 
anslag på 71 443 000 kronor. 

Vad gäller kostnaderna för Luftfartsverkets driftvärn delar regeringen 
synen att dessa kostnader i fortsättningen inte bör bäras av affärsverk
samheten. Regeringen anser att detta ändamål bör kunna tillgodoses 
inom den föreslagna medelsramen för anslaget. 
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Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Beredskap för civil luftfart för budgetåret 1994/95 anvisar ett 
reservationsanslag på 71 443 000 kronor. 

C 2. Driftbidrag till kommunala flygplatser i skogslänen 

1992/93 Utgift 13 960 000 Reservation 15 800 000 
1993/94 Anslag* 15 200 000 
1994/95 Förslag 30 200 000 
•Anslaget benämnes budgetåret 1993/94 E 2. Bidrag till kommunala flygplatser. 

Sedan budgetåret 1987/88 utgår ett bidragsanslag till kommunala 
flygplatser i skogslänen med regionalt betydelsefull linjetrafik. Anslaget 
disponeras av Luftfartsverket. Beslut om bidragets fördelning fattas av 
regeringen efter förslag från Luftfartsverket. 

Regeringen föreslog i förra budgetpropositionen (prop. 1992/93: 100 
bil. 7, bet. 1992/93:TU19, rskr. 1992/93:245) att bidraget till kommu
nala flygplatser m.m. fr.o.m. budgetåret 1993/94 skall utgå som drift
stöd till kommunala flygplatser i skogslänen men med tonvikten på flyg
platser i Norrlands inland, dvs. Sveg, Lycksele, Vilhelmina, Arvidsjaur 
och Gällivare. 

I ovan nämnda proposition samt i proposition (prop. 1992/93:176, 
bet. 1992/93 :TU35, rskr. 1992/93 :446) om investeringar i trafikens 
infrastruktur m.m. föreslog regeringen vidare att länsstyrelserna inom 
ramen för länstrafikanläggningsplanen skall ha möjlighet att prioritera 
investeringar i kommunala flygplatser fr.o.m. budgetåret 1993/94. 

Luftfartsverket 

Luftfartsverket har för budgetåret 1994/95 föreslagit ett anslag på minst 
15,8 miljoner kronor. För att på ett mer avgörande sätt förbättra till
gängligheten i perifera delar av landet krävs dock enligt verket en bety
dande uppräkning av anslaget. 

Regeringens överväganden 

Regeringen har tidigare i avsnittet om luftfartsmarknaden redovisat sin 
syn på flygets regionalpolitiska roll. 

För att förbättra tillgängligheten i perifera delar av landet föreslår 
regeringen att anslaget räknas upp med 15 miljoner kronor för budget
året 1994/95. Anslaget kommer därmed att uppgå till totalt 30,2 miljo
ner kronor. Denna ökning av anslaget kommer att innebära betydande 
kostnadsminskningar av flygplatsdriften för kommuner i skogslänen. 

Många flygplatser i kommunal regi har målmedvetet och framgångs
rikt arbetat för att sänka driftkostnaderna vid flygplatserna. Det är 
därför av stor vikt att bibehålla det lokala engagemanget för 
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kostnaderna vid dessa flygplatser. Regeringen föreslår att det statliga Prop. 1993/94: 100 
driftstödet skall kunna utgå med högst 75 % av den totala driftkostnaden Bilaga 7 
vid flygplatsen. 

Av anslaget för budgetåret 1994/95 skall minst 20 miljoner kronor 
utgå till flygplatserna i Norrlands inland, dvs. Sveg, Lycksele, Vilhel
mina, Arvidsjaur, Gunnam och Gällivare. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Driftbidrag till kommunala flygplatser i skogsllinen för budgetåret 
1994/95 anvisar ett reservationsanslag på 30 200 000 kronor. 

105 



D. Post och telekommunikation 

Inledning 

Mot bakgrund av bl.a. den förändrade marknadssituationen på post- och 
telekommunikationsområdet har riksdagen nyligen beslutat om ny lag
stiftning samt om förändrade verksamhetsförutsättningar för atfårsver
ken Postverket och Televerket. 

Riksdagen beslutade den 8 juni 1993 om en telelag och en förändrad 
verksamhetsform för Televerket, m.m. (prop. 1992/93:200, bet. 
l992/93:TU30, rskr. 1992/93:443). Genom beslutet godkände riksdagen 
den nya lagstiftningen samt ombildningen av Televerket till ett av staten 
helägt aktiebolag, Telia AB. Bolagiseringen, telelagen (1993 :597) och 
lagen (1993:600) om radiokommunikation trädde i kraft den l juli 1993. 
Televerkets Icvarvarande myndighetsfunktioner överfördes samtidigt till 
Telestyrelsen, som blivit den nya förvaltningsmyndigheten inom tele
och radioområdena. 

Riksdagen beslutade den 17 december 1993 om en postlag och en 
förändrad verksamhetsform för Postverket, m.m. (prop. 1993/94:38, 
bet. l993/94:TUll, rskr. 1993/94:119). Genom beslutet godkände riks
dagen den nya lagstiftningen på postområdet samt ombildningen av 
Postverket till ett av staten helägt aktiebolag, Posten AB. Bolagiseringen 
och postlagen träder i kraft den 1 mars 1994. Myndighetsuppgifter på 
postområdet och tillsynen enligt postlagen överförs samtidigt till Tele
styrelsen som byter namn till Post- och telestyrelsen (se anslag D 1. 
Post- och telestyrelsen). 

I enlighet med vad riksdagen förordat (prop. 1993/94:38, bet. 
1993/94:TUll, rskr. 1993/94:119) kommer regeringen att årligen i 
budgetpropositionen redovisa utvecklingen på post- och telekommuni
kationsområdet samt hur de grundläggande målen enligt postlagen resp. 
telelagen uppnåtts. Vid sidan om den årliga redogörelsen till riksdagen 
om de statliga företagen avser regeringen att i detta sammanhang även 
redovisa hur verksamheten i Posten AB resp. Telia AB har utvecklats. 
I årets budgetproposition, som lämnas kort inpå riksdagens beslut om 
bolagsbildning och ny lagstiftning, lämnas inte någon generell redovis
ning då utvecklingen på post- och telekommunikationsområdet behand
lats ingående i de aktuella propositionerna under år 1993. 

I det följande redovisas vidare vissa frågor avseende de 
internationella satellitorganisationerna Intelsat, Inmarsat och Eutelsat. 
Med anledning av trafikutskottets betänkande (1992/93:TU30) En tele
lag och en förändrad verksamhetsform för Televerket, m.m. behandlas 
dels särskild teletaxa för pensionärer, dels handikappstöd inom tele
kommunikationsområdet. 

Slutligen behandlas anslagen inom post- och teleområdet för 
budgetåret 1994/95. 
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Kon om utvecklingen på post- och 
telekommunikationsområdet 

Tillståndsplikt enligt telelagen gäller televerksamhet i allmänt tillgäng
liga telenät som består i att tillhandahålla telefonitjänster och mobila 
teletjänster eller i att hyra ut fasta teleförbindelser för telekommunika
tion. Tillstånd kan förenas med villkor som behövs för att främja de 
telepolitiska målen. Till Telestyrelsen har hittills inkommit drygt tio 
ansökningar om tillstånd att bedriva televerksamhet enligt telelagen. I 
de fall tillstånd krävs kommer dessa att färdigbehandlas under våren 
1994. 

Riksrevisionsverket (RRV) har under år 1993 avgett en rapport om 
samtrafik (F 1993 :22). I rapporten efterlyser RRV en starkare och 
tydligare reglering och tillsyn. RRV anser t.ex. att Telestyrelsens man
dat bör förstärkas så att styrelsen kan fatta beslut om samtrafikavgiftens 
storlek. Inom ramen för arbetet med telelagen genomfördes en analys 
av utformningen av regelsystem på telekommunikationsområdet. En av 
utgångspunkterna var att regleringar skall införas med försiktighet och 
endast omfatta sådana behov som marknaden av olika skäl inte kan 
tillfredsställa på egen hand. Resultatet har gett Telestyrelsen rätt att 
övervaka marknaden och vid behov träda in som mediande part. Tele
lagen har nyligen trätt i kraft varför det i dag är för tidigt att dra några 
slutsatser av dess effekter. Mot bakgrund av lagstiftningens betydelse 
för telemarknaden är det regeringens avsikt att efter några år utvärdera 
lagens funktion och tillämpning. 

Efter det att regeringen överlämnade propositionen om en postlag 
och en förändrad verksamhetsform för Postverket, m.m. har några för
ändringar inom brevområdet inträffat som kan nämnas i detta samman
hang. Postverket och CityMail har bildat ett gemensamt bolag, Svensk 
Adressändring AB, samt ingått ett samarbetsavtal. Det nya bolaget 
innebär att servicen till kunderna förbättras ifråga om adressändring 
m.m. Samarbetsavtalet rör hanteringen av fastighets- och postboxar 
samt portobeteckningar. Inom Postverket pågår förberedelser inför 
bolagsbildningen djupt ner i organisationen. 

Vissa frågor avseende de internationella 
satellitorganisationerna Intelsat, Inmarsat och Eutelsat 

De internationella satellitorganisationerna Intelsat, Inmarsat och Eutelsat 
har etablerats i syfte att upplåta satellitkapacitet. Organisationerna har 
inrättats genom överenskommelser uppdelade på en huvudöverenskom
melse, avsedd att ingås mellan stater, och en driftöverenskommelse, 
avsedd att ingås mellan stater eller av dessa utsedda telekommunika
tionsorgan. De som undertecknar driftöverenskommelsen kallas signatä
rer. 

För Sveriges del har Televerket varit signatär (part) till driftöverens
kommelserna. Som part till driftöverenskommelserna har Televerket 
investerat i satellitorganisationerna i förhållande till sitt kapacitetsut-
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nyttjande. Televerkets investeringar i Intelsat uppgår till ca 100 miljoner Prop. 1993/94: 100 
kronor, i Inmarsat till ca 19 miljoner kronor och i Eutelsat till ca Bilaga 7 
215 miljoner kronor. 

I propositionen (prop. 1992/93:200) om en telelag och en förändrad 
verksamhetsfonn för Televerket, m.m. behandlades frågan om det 
svenska ägandet i dessa satellitorganisationer. Mot bakgrund av de 
förändrade förutsättningarna på telemarknaden och de förslag som 
regeringen förelade riksdagen i propositionen konstaterades att frågan 
bör övervägas närmare. Man ansåg att det först därefter bör fastställas 
en ordning för hur olika operatörer skall få tillgång till satellitkapacitet. 

I samband med bolagiseringen av Televerket den 1 juli 1993 
lämnades frågan om överföring av de rättigheter och skyldigheter som 
följer av de aktuella satellitkonventionerna till Telia AB öppen i av
vaktan på en närmare analys av inslaget av myndighetsutövning vid 
utövandet av rättigheterna och skyldigheterna inom ramen för arbetet i 
de internationella satellitorganisationerna. 

Mot denna bakgrund uppdrog regeringen våren 1993 åt Telestyrelsen 
att utreda vissa frågor rörande det svenska deltagandet i satellitorganisa
tionerna. Telestyrelsen inkom den 16 juni 1993 med redovisning av 
uppdraget. Telestyrelsen föreslog i rapporten bl.a. att signatärsrollen, 
dvs. rättigheter och skyldigheter enligt de nämnda driftöverenskom
melserna, med vissa inskränkningar skulle överföras till Telia AB. Av 
Telestyrelsens rapport framgår vidare att det inom satellitorganisa
tionerna har utvecklats en praxis som innebär att med signatären kon
kurrerande teleoperatörer i ett land, efter signatärens skriftliga med
givande, har möjlighet att direkt med resp. satellitorganisation träffa 
avtal om köp av nödvändig satellitkapacitet. 

Regeringen beslutade under hösten 1993 att överlåta samtliga rättig
heter och skyldigheter enligt driftöverenskommelserna, med undantag 
för vad som innefattar myndighetsutövning, till Telia AB. Överlåtelsen 
skedde huvudsakligen genom vissa tillägg till det befintliga överlåtelse
avtalet mellan staten och Telia AB. Detta innebär att Telia AB numera 
har att fullgöra de uppgifter som är förenade med signatärsrollen. 

Som villkor för överlåtelsen har Telia AB förbundit sig att anmäla 
och medge att sådana teleoperatörer, som erhållit erkännande enligt den 
internationella telekonventionen eller erhållit tillstånd enligt telelagen 
(1993:597) att bedriva televerksamhet, ges möjlighet att genom direkt
kontakt med respektive satellitorganisation träffa avtal om tillgång till 
efterfrågad satellitkapacitet. Vidare har Telia AB förbundit sig att 
genom avtal på skäliga villkor möjliggöra för sådana teleoperatörer att 
i förhållande till utnyttjad kapacitet investera i satellitorganisationerna. 
Telia AB har även förbundit sig att medverka vid godkännande av 
jordstationer i Sverige i förhållande till satellitorganisationerna. 

Genom en ändring i förordningen (.1992:895) med instruktion för 
Telestyrelsen har styrelsen givits i uppdrag att handlägga ärenden som 
rör godkännande av jordstationer samt teknisk och ekonomisk 
samordning enligt de tre konventionerna. Uppdraget ger inte Telesty-
relsen någon möjlighet att meddela föreskrifter i dessa frågor. Det 108 
föreligger inget behov av sådana eftersom Telestyrelsens uppgift blir att 



samordna dessa frågor tillsammans med Telia AB i förhållande till resp. 
satellitorganisation. 

Särskilda teletaxor för pensionärer 

I samband med behandlingen av regeringens prop. 1992/93 :200 om en 
telelag och en förändrad verksamhetsform för Televerket, m.m. be
slutade riksdagen att som sin mening ge regeringen till känna vad 
trafikutskottet anfört om att ge Televerket i uppdrag att utreda förut
sättningarna för en differentierad teletaxa för pensionärer (bet. 
1992/93:TU30, rskr. 1992/93:443). Enligt trafikutskottet gör AXE-tek
niken det möjligt att programmera in extra låga taxor för in- och ut
gående samtal på vissa telefonnummer under vissa tider på dygnet och 
under veckoslut. Utskottet ansåg vidare att pensionärer bör få en 
generell rabatt på sin teleräkning i de områden där AXE-teknik ännu 
inte införts. 

Kommunikationsdepartementet har utrett frågan om särskilda tele
taxor för pensionärer i enlighet med riksdagens beslut. Utredningen lig
ger till grund för regeringens ställningstagande i frågan. 

Enligt vad regeringen erfarit är det tekniskt möjligt att rabattera 
utgående samtal under vissa bestämda tider för utvalda abonnenter som 
är AXE-anslutna. Det är däremot inte tekniskt möjligt att inkludera den 
ingående trafiken i ett sådant system. För de pensionärer som inte är 
AXE-anslutna (ca 0,6 miljoner av 1,5 miljoner pensionärsabonnemang) 
kan en generell rabatt införas för alla utgående samtal. Det är inte 
tekniskt möjligt att endast tillämpa den generella rabatten under vissa 
tider. 

Kostnaderna för att löpande omprogrammera AXE-stationer vid 
förändring av anslutna pensionärer beräknas till 20 miljoner kronor per 
år. För icke AXE-anslutna abonnenter är det möjligt att ge rabatt för 
utgående trafik genom rabatt på teleräkningen. Denna rabatt kan dock 
inte ges under speciella tider utan måste slås ut på alla utgående samtal. 
Kostnaderna för detta skulle uppgå till ca 10 miljoner kronor per år. 
Totalt skulle hanteringskostnaderna således uppgå till 30 miljoner kro
nor per år. 

Kostnaderna för rabatten i sig beror naturligtvis på rabattens storlek 
och skulle finansieras av andra hushåll inom ramen för det pristak som 
Telia AB i avtal med staten förbundit sig att tillämpa t.o.m. år 1996. 
Avsikten är att det inom ramen för pristaket skall utvecklas olika taxe
strukturer, såsom olika rabattsystem för att säkerställa att alla kommer 
att kunna utnyttja telefonitjänsten till en överkomlig kostnad. I samma 
avtal har Telia AB åtagit sig att inom pristakets ram införa en s.k. 
lågförbrukartaxa fr.o.m. år 1994. Lågförbrukartaxan innebär enligt av
talet att abonnemangsavgiften för huvudledning får uppgå till högst 
70 % av abonnemangsavgiften för ett normalabonnemang. Telia AB 
avser att införa en lågförbrukartaxa, som innebär att kunden får en 
lägre kvartalsavgift jämfört med normalabonnemanget på 100 kronor 
(inkl. moms). Däremot får kunden betala dubbelt pris för samtal upp till 
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en nivå då ett högkostnadsskydd inträder och priset för ytterligare sam
tal blir det samma som för normalabonnemanget. Högkostnadsskyddets 
nivå ligger på 50 kronor per kvartal över brytpunkten. Brytpunkten är 
när summan av kvartalsavgiften och samtalsavgiften blir densamma 
oavsett abonnemangsform. 

Med denna utformning blir det billigare för personer med lägre sam
talsavgifter enligt normaltaxa än 100 kronor per kvartal att nyttja låg
prisalternativet. Då de flesta pensionärer har en lägre telefonräkning än 
hushållen i genomsnitt kommer lågprisalternativet att gynna denna 
grupp. 

Inom de generella taxeförändringar som Telia AB har genomfört 
resp. planerar att genomföra under år 1994 ingår flera komponenter 
vilka i hög utsträckning underlättar för pensionärer och andra hushålls
abonnenter. Sådana förändringar berör både fasta avgifter och trafikav
gifter. 

Sammantaget finner regeringen att de taxeförändringar som redovisas 
ovan i hög utsträckning underlättar för alla personer med svag ekonomi 
att ha tillgång till telefon. Taxealtemativen ger den enskilda abonnenten 
möjlighet att välja hur han eller hon vill utnyttja sin telefon. Dessa 
förändringar är enligt regeringen att föredra framför utskottets förslag 
om att införa särskilda lättnader för pensionärer. 

Handikappstöd på telekommunikationsområdet 

Bakgrund 

Funktionshindrades behov av teletjänster tillgodoses i dag i enlighet med 
regeringens förslag i proposition om en telelag och en förändrad verk
samhetsfonn för Televerket, m.m. Telestyrelsen har numera det sam
lade funktionsansvaret för telesystemet i Sverige. I funktionsansvaret 
ingår bl.a. att tillgodose behovet av teletjänster för funktionshindrade. I 
propositionen anförs att Telestyrelsen i första hand bör upphandla 
teletjänster för funktionshindrade med biträde av Handikappinstitutet. 
Medel för sådan upphandling har anvisats Telestyrelsen under 
Kommunikationsdepartementets huvudtitel. För budgetåret 1993/94 har 
4 miljoner kronor avsatts för detta ändamål. Ersättning för förmedling 
av texttelefoner förmedlas för närvarande med anslag över 
Socialdepartementets huvudtitel. 

Det finns även möjlighet för Telestyrelsen att, i egenskap av till
ståndsmyndighet på telekommunikationsområdet, ställa upp villkor för
enade med rätten att tillhandahålla telefonitjänst med innehållet att till
ståndshavaren skall tillse att nummerupplysningstjänst, texttelefontjänst 
och andra för handikappade särskilt viktiga tjänster finns att tillgå. 
Tillståndshavaren skall då kompenseras för sådana åtaganden. 

Mot bakgrund av att teleterminaler med särskilda funktioner för 
funktionshindrade inte skiljer sig från handikapphjälpmedel i övrigt har 
riksdagen inte funnit skäl att ålägga tillståndshavare att tillhandahålla 
sådana tenninaler. Sådana terminaler kan, i de fall de inte tillhandahålls 
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av utrustningsleverantörema, upphandlas av för handikapphjälpmedel 
ansvariga organ, i första hand landstingen. 

Ansvaret för forskning och utveckling med särskild inriktning på 
funktionshindrades tillgång till telekommunikationer har ansetts ingå i 
sektorsforskningsansvaret på telekommunikationsområdet och upphand
las i linje härmed av Kommunikationsforskningsberedningen (prop. 
1992/93:170, bet. 1992/93:TU34, rskr. 1992/93:397). 

Vid riksdagens behandling av propositionen om en telelag och en 
förändrad verksamhetsform för Televerket, m.m. beslutades att ge rege
ringen till känna vad utskottet anfört om en fond för handikappstöd på 
telekommunikationsområdet. Utskottet anförde att Handikapputred
ningen i sitt slutbetänkande (SOU 1992:52) Ett samhälle för alla, före
slagit åtgärder för att säkra handikappades tillgång till telekommunika
tioner. Utredningen föreslog bl.a. att en s.k. telefond skall inrättas, som 
finansieras av teleföretagen i förhållande till deras omsättning. Ur fon
den skall det kunna utgå bidrag, exempelvis till enskilda för dagliga 
merkostnader som avser telekommunikationer. Utskottet betonar att 
utredningens förslag utgör en rimlig modell för att lösa de specifika 
problem som personer med funktionshinder kan få på en avreglerad 
telemarknad. 

Mot denna bakgrund gav regeringen under hösten 1993 Statskontoret 
i uppdrag att redovisa förutsättningarna för en fond för handikappstöd 
på telekommunikationsområdet. 

Statskontorets rapport 

Med anledning av uppdraget inkom Statskontoret den 15 november 
1993 med en redovisning till regeringen. Av Statskontorets utredning 
framgår att handikappstödet på telekommunikationsområdet i dag till 
stora delar finansieras via statliga anslag. Nuvarande insatser för handi
kappade på telekommunikationsområdet, uppgår till sammanlagt ca 
105 miljoner kronor. Medlen fördelas av ett antal myndigheter och 
organisationer enligt nedanstående sammanställning: 
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Insats 

Texttelefoner 
Förmedlings tjänst 
Nummerupplysning 
Telefonhjälpmedel 
Merkostnader för telekom. 
Forskning och utveckling 

Inläsningstjänst via telefax 
m.m. 

SUMMA 

Ansvarig Belopp 
miljoner kronor 

Socialstyrelsen 
Socialstyrelsen 
Telestyrelsen 
Landsting 
Riksförsäkringsverket 
Kommunikationsforsknings
beredningen, Närings- och teknik
utvecklingsverket, Telia AB och 
Alhnänna Arvsfonden 
Synskadades Riksförbund 
Föreningen Sveriges Dövblinda 

15,8 
51,9 

4 
2 

19 

11 
0,7 

104,4 

En utgångspunkt för handikapputredningens förslag om en handikapp
fond på telekommunikationsområdet var att pröva ansvars- och finan
sieringsprincipen. Den innebär att alla varor och tjänster som företag, 
organisationer och myndigheter producerar även skall göras tillgängliga 
för människor med funktionsnedsättningar. De tillgänglighetsskapande 
åtgärderna skall vidtas av dem som tillhandahåller varan eller tjänsten. 
Kostnaderna för eventuella handikappanpassningar skall belasta resp. 
producent. 

Handikapputredningen anger olika principer för finansieringen av en 
fond, nämligen över statsbudgeten, från teleoperatörerna eller direkt 
från de enskilda abonnenterna. 

Enligt Statskontoret finns det flera lösningar som tillgodoser intentio
nerna med att inrätta en telefond. Statskontoret utgår från att avsikten 
med en fond aldrig varit att bygga upp och förvalta en förmögenhet 
utan att fonden skall reglera penningflödet mellan aktörer och handikap
pade. 

Riksrevisionsverket (RRV) framhåller i sin rapport Fondförvaltning 
av staten (RRV Fl992:19) att statliga utredningar har manat till restrik
tivitet vad gäller att bilda nya statliga fonder med hjälp av obligatoriska 
avgifter eller anslagsmedel. Det har också förts fram att statliga fonder 
bör förvaltas aktivt, dvs. placeras på kapitalmarknaden. Utredningarnas 
restriktiva hållning till statliga fonder har närmast motiverats med att de 
utgifter fonderna finansierar bör behandlas som andra statliga utgifter 
och därför ingå i statsbudgeten. Fonderna har också ansetts medföra 
visst administrativt merarbete och försvårat överblicken av den statliga 
verksamheten. 
Av Statskontorets rapport framgår att en fond som finansieras med 
medel från teleoperatörerna antingen kan knytas till en statlig myndighet 
eller förvaltas av teleoperatörerna eller andra organisationer. I det första 
fallet (statlig fond) ingår statliga medel som kan utgöras av särskilda 
avgifter för operatörerna. Staten uppbär avgifterna direkt för fonden och 
fonden förvaltas av en statlig myndighet. I det andra fallet (stiftelse) 
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finansieras stiftelsen genom att aktörerna tillför medel i särskild ordning 
efter beslut av statsmakterna. 

Syftet med fonden eller stiftelsen är dels att garantera pengar för 
ändamålet, dels att särskilja dessa medel enligt anslags- och finansie
ringsprincipen. Denna inriktning kan enligt Statskontoret bibehållas 
även i en ren avtalslösning. En avtalslösning förutsätter att Telestyrelsen 
i samband med tillståndsgivning till teleoperatörerna får dessa att för
binda sig att inbördes träffa avtal om hur de skall fördela kostnaderna 
för att tillgodose de handikappades rätt till grundläggande telekommuni
kationer. 

Med hänsyn till vad som ovan anförts om fonder förordar 
Statskontoret en avtalslösning. Statskontoret förordar att kostnaderna för 
nummerupplysning och fönnedlingstjänst för texttelefoner överförs på 
teleoperatörerna fr.o.m. budgetåret 1994/95. Tills vidare bör Telestyr
elsen upphandla dessa tjänster. Statskontoret anser det inte nu lämpligt 
att överföra merkostnader för telekommunikationer på operatörerna, 
men anser att detta kan göras i en framtid. En förutsättning för detta är 
mer exakta beräkningar av merkostnaderna. Om det i en framtid visar 
sig att någon betydelsefull del av tillämpningsforskningen inte skulle bli 
tillgodosedd genom Kommunikationsforskningsberedningen (KFB) eller 
Närings- och teknikutvecklingsverket (NUTEK) anser Statskontoret att 
det kan vara lämpligt att utvidga operatörernas ansvar till att även om
fatta denna forskning. 

Statskontoret anser det mindre lämpligt att telehjälpmedel ingår i 
operatörernas ansvar, då tillhandahållandet av teleutrustning inte är att 
förknippa med operatörsverksamhet. 

Genom införandet av telelagen den 1 juli 1993 överfördes myndig
hetsuppgifterna på telekommunikationsområdet till Telestyrelsen. De 
handikappsatsningar på området som tidigare bedrivits i Televerkets 
regi överfördes samtidigt till Telestyrelsen, KFB och NUTEK. Dessa 
handikappsatsningar finansieras numera via anslag till berörda myndig
heter. Det nya systemet bör etableras och få tid att verka för att det 
skall bli möjligt att göra en utvärdering och överväga eventuella föränd
ringar. 

Statskontorets förslag till finansiering av handikappstöd på telekom
munikationsområdet bygger på en tillämpning av ansvars- och finan
sieringsprincipen beträffande de handikappsatsningar som Statskontoret 
funnit lämpade för en sådan finansiering. Att tillämpa ansvars- och 
finansieringsprincipen innebär en förändring av nuvarande finansierings
system för dessa satsningar. En sådan förändring medför principiella 
men också praktiska frågeställningar. Enligt regeringens mening är det 
t.ex. av stor betydelse att handikappsatsningama kan finansieras på ett 
konkurrensneutralt sätt. Regeringen har för avsikt att överväga frågan 
vidare och därefter återkomma till riksdagen. 

8 Riksdagen 1993194. I samt. Nr 100 Bilaga 7 
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Anslag för budgetåret 1994/95 

D 1. Post- och telestyrelsen 

1992/93 Utgift 5 675 649 
1993/94 Anslag* 193 968 000 
1994/95 Förslag 189 959 000 
* Anslaget benämnes budgetåret 1993/94 I 1. Telestyrelsen. 

Från anslaget ersätts Post- och telestyrelsen för de kostnader styrelsen 
har i samband med tillståndsgivning, tillsyn, föreskrivande verksamhet 
och marknadsövervakning. Vidare disponeras anslaget för arbetet med 
nationell och internationell harmonisering av regler och standardisering 
av tekniska krav. 

Post- och telestyrelsen är en central förvaltningsmyndighet. Styrelsen 
uppbär avgifter enligt den nya postlagen, telelagen (1993:579), lagen 
(1993:599) om radiokommunikation, lagen (1992: 1527) om teletermi
nalutrustning och fartygssäkerhetsförordningen (1988:594). Avgifterna 
inlevereras på inkomsttitel till statsbudgeten. Avgifterna skall motsvara 
full kostnadstäckning för samtliga kostnader som uppkommer i samband 
med myndighetens verksamhetsåtaganden, undantaget kostnader för 
vissa samhällsåtaganden. Telestyrelsen har under hösten utarbetat ett 
nytt avgiftssystem. 

Telestyrelsen 

Telestyrelsen föreslår ett ramanslag för budgetåret 1994/95 på 
174 miljoner kronor. Förslaget är en sänkning av föregående års anslag 
med ca 20 miljoner kronor. 

Telestyrelsen kommer under budgetåret 1994/95 att ha vissa kvarstå
ende kostnader för omställning av personal till följd av den rationalise
ring som genomförts under år 1993. Dessa kostnader har beräknats till 
14 miljoner kronor. För att inte de avgiftsskyldiga skall belastas med 
hela denna kostnad begär Telestyrelsen att under budgetåret 1994/95 få 
frångå kravet på full kostnadstäckning. Avgifterna från tillståndshavare 
och operatörer kommer, enligt Telestyrelsens beräkningar, att uppgå till 
159 miljoner kronor för budgetåret 1994/95 (inkl. kostnader för av
skrivningar och ränta på lån i Riksgäldskontoret) medan utgifterna för 
verksamheten kommer att ligga på 174 miljoner kronor. 

Telestyrelsen har genom regeringsbeslut den 27 maj 1993 undantagits 
från kravet på resultatredovisning för räkenskapsåret 1992/93. Skälet till 
denna dispens är att verksamheten är så ny att någon resultatinformation 
ännu inte är möjlig att lämna. Någon bedömning av resultaten för verk
samhetsgrenarna eller för hela verksamheten har således inte gjorts. 
Telestyrelsen menar att det ekonomiska resultatet i verksamheten är 
tillfredsställande. Kostnaderna för den löpande verksamheten kommer 
att sänkas med ca 10 % budgetåret 1994/95, vilket är ett resultat av den 
omstrukturering som genomförs under innevarande budgetår. Då er
farenheter av den nya verksamheten saknas föreslås kreditutrymmet för 
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räntekontot med kredit i Riksgäldskontoret och anslagskrediten ligga 
kvar på maximalt 10 % resp. 5 % av totala förvaltningsanslaget, dvs. 
19 miljoner kronor resp. 9 ,5 miljoner kronor. Telestyrelsen har vidare 
föreslagit en ökning av låneramen i Riksgäldskontoret för finansiering 
av ADB-investeringar till ett belopp motsvarande 5 ,3 miljoner kronor. 
Låneramen för budgetåret 1994/95 kommer då att uppgå till sammanlagt 
13,7 miljoner kronor. 

Regeringens överväganden 

Telestyrelsens framtida dimensionering och resursbehov är beroende av 
den nya postlagen som avses träda i kraft den 1 mars 1994. Ombild-

. ningen av Postverket till aktiebolag följer samma tidsplan, vilket inne
bär att Postverkets myndighetsuppgifter samt vissa tillkommande upp
gifter kommer att åläggas Telestyrelsen fr.o.m. den l mars 1994. Tele
styrelsen kommer samtidigt att byta namn till Post- och telestyrelsen. 
De övergripande målen på postområdet är att fortlöpande följa utveck
lingen på området och bevaka att post- och kassaservicen motsvarar 
samhällets behov. Målen skall uppnås genom bl.a. föreskriftsverksam
het, tillsyn och övervakning av utvecklingen, bl.a. i fråga om priser 
som i övrigt. 

För Post- och telestyrelsens förvaltningskostnader beräknar rege
ringen ett totalt medelsbehov på ca 190 miljoner kronor, vilket är en 
ökning av Telestyrelsens yrkande med 16 miljoner kronor. I anslaget 
ligger ökade förvaltningskostnader till följd av den nya ordningen på 
postområdet på ca 13,2 miljoner kronor och justering för pris- och 
lönekostnadsomräkning (PLO) med knappt 2,4 miljoner kronor samt 
tekniska justeringar. 

Tabell l: Kostnader förenade med nya åtaganden på postområdet 

Postverksamhet 
Tillstånd/tillsyn 
Obeställbara brev 
Internationella åtaganden 
Pris- och lönekostnadsomräkning 

SUMMA 

2 000 000 
8 400 000 
2 800 000 
2 375 000 

15 575 000 

Telestyrelsen har inte lämnat någon resultatinformation i årsredovis
ningen. I anslagsframställan redovisas dock verksamheten i verksam
hetsgrenar. Emellertid finns det inte underlag för att göra en bedömning 
av effektiviteten i någon av verksamhetsgrenarna, eftersom underlag för 
sådan prövning fortfarande saknas. Styrelsens ekonomiska resultat visar 
att myndigheten har uppnått målet att rationalisera sin verksamhet i 
enlighet med de krav som regeringen ställt. I samband med rationalise
ringen har vissa omstruktureringskostnader uppstått. 
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Regeringen konstaterar att Riksrevisionsverket (RRV) har riktat in
vändningar mot Telestyrelsens årsredovisning på grund av en utestående 
avräkning från myndighetsbildningen. Den brist som RRV pekat på i 
revisionsberättelsen föreslås i proposition senare i dag avhjälpt genom 
att Telestyrelsen anvisas medel över statsbudgeten på tilläggsbudget av
seende budgetåret 1993/94 (prop. 1993/94:105). 

De rationaliseringar, bl.a. omorganisation av den regionala förvalt
ningen, som genomförts har medfört vissa positiva effekter. Det finns 
därför goda förutsättningar för att verksamheten skall kunna bedrivas i 
nuvarande omfattning med de resurser som beräknas för budgetåret 
1994/95. Regeringen föreslår att riksdagen beslutar i enlighet med Tele
styrelsens förslag och att det till Telestyrelsens yrkande läggs ytterligare 
16 miljoner kronor (inkl. PLO) för ökade förvaltningskostnader med 
anledning av förändringarna på portoområdet. Regeringen föreslår så
ledes att riksdagen anslår ett ramanslag på ca 190 miljoner kronor till 
Post- och telestyrelsen för utgifter i samband med myndighetens för
valtningskostnader. Regeringen föreslår vidare att riksdagen godkänner 
den av Telestyrelsen föreslagna räntekontokredits- och anslags
kreditsnivån och den föreslagna låneramen. 

Regeringen anser att det är rimligt att Post- och telestyrelsen ersätts 
för de kostnader myndigheten har i samband med den rationalisering 
som gjorts, sammantaget 14 miljoner kronor. Post- och telestyrelsen 
skall således för budgetåret 1994/95 fråntas kravet på full kostnadstäck
ning. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
1. till Post- och telestyrelsen för budgetåret 1994/95 anvisar ett 

ramanslag på 189 959 000 kronor, 
2. godkänner regeringens förslag att Post- och telestyrelsen tillåts 

frångå kravet på full kostnadstäckning, 
3. godkänner regeringens förslag till anslagskredit, räntekonto

kredit och låneram. 

D 2. Post- och telestyrelsen: Upphandling av särskilda 
samhällsåtaganden 

1993/94 Anslag• 268 364 000 
1994/95 Förslag 351 673 000 
• Anslaget benämnes budgetåret 1993/94 I 2. Telestyrelsen: Upphandling 'iN sär

skilda samhällsåtaganden. 

Från anslaget utbetalas medel för utgifter för myndighetsuppgifter 
som utförs av Post- och telestyrelsen och som medför kostnader i sam
band med upphandling av särskilda samhällsåtaganden. 

Av anslaget disponeras 229 miljoner kronor (inkl. PLO) för upp
handling av tjänster för totalförsvarets behov av telekommunikations-
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tjänster samt funktionshindrades tillgång till nummerupplysningstjänster. 
Vidare disponeras 123 miljoner kronor (inkl. PLO) för upphandling av 
tjänster inom postområdet. 

Post- och telestyrelsen har i enlighet med regeringens proposition 
Postlag och en förändrad verksamhetsfonn för Postverket, m.m. an
visats 23, 7 miljoner kronor för innevarande budgetår för upphandling 
av särskilda samhällsåtaganden på postområdet. 

Riksdagen beslutade vidare att Posten AB skall ersättas för de kost
nader som är förenade med blindskriftsförsändelser som skickas porto
fritt mellan synskadade. Statsbidraget för befordran av blindskriftsför
sändelser bör samordnas med det nya statsbidraget för befordran av 
blindskrift mellan synskadade. Socialdepartementets huvudtitel, anslag 
E 8. Ersättning till Postverket för befordran av blindskriftsförsändelser 
bör således upphöra och medlen överföras till Kommunikationsdeparte
mentets huvudtitel. 

Tabell 2: Fördelning av anslag D 2. 

Televerksamhet 
- Totalförsvarsområdet 
- Handikappområdet 

Post området 
- Totalförsvarets behov 

av brevbefordran 
- Befordran av blindskrift 
- Handikappservice i samband 

med postservice 
- Befordran av blindskrifts

försändelser 

TOTALT 
•Inkl. PLQ 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 

225 104 ()()() * 
4 ()()() ()()() 

24 ()()() ()()() 
27 ()()() ()()() 

20 ()()() ()()() 

51 569 ()()() * 

351 673 ()()() 

till Post- och telestyrelsen: Upphandling av särskilda samhällstuagan
den för budgetåret 1994/95 anvisar ett reservationsanslag på 
35 l 673 000 kronor. 
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D 3. Ersättning till Posten AB för rikstäckande betalnings
och kassaservice 

1992/93 Utgift 300 ()()() ()()() 
1993/94 Anslag* 300 000 000 
1994/95 Förslag 250 000 000 
* Anslaget benämnes budgetåret 1993/94 J 1. Ersättning till Postverket för riks

täckande betalnings- och kassaservice. 

Riksdagen har uppdragit åt regeringen att återkomma till riksdagen 
med ett förslag om en mervärdesskatt på 12 % för befordran av brev
försändelser. Riksdagen har vidare uppdragit åt regeringen att redovisa 
hur den icke förutsedda statsfinansiella resultatförsämringen på upp
skattningsvis 50 miljoner kronor per år som blir följden av en lägre 
mervärdesskattesats kan kompenseras genom en reducering av anslaget 
till Posten AB för rikstäckande kassa- och betalningsservice 
(bet. 1993/94:TUll, rskr. 1993/94:119). 

Regeringen föreslår att anslaget D 3. Ersättning till Posten AB för 
rikstäckande betalnings- och kassaservice reduceras med 50 miljoner 
kronor. Införandet av en mervärdesskattesats på 12 % för befordran av 
brevförsändelser påverkar Posten AB:s resultat positivt med ett minst 
lika stort belopp. 

I syfte att neutralisera den positiva resultateffekt på koncernnivå som 
uppkommer genom den lägre mervärdesskatten reduceras anslaget för 
ersättning till Posten AB för upprätthållande av rikstäckande betalnings
och kassaservice. Den nuvarande servicenivån påverkas inte av denna 
förändring. 

Därutöver avser regeringen att innehålla 17 miljoner kronor av an
slaget för rikstäckande betalnings- och kassaservice för budgetåret 
1993/94. Beloppet motsvarar den statsfinansiella effekten av lägre mer
värdesskatt på befordran av brevförsändelse under perioden 
1 mars-30 juni 1994. Anslaget för budgetåret 1993/94 kommer således 
att uppgå till 283 miljoner kronor. 

Medlen för ersättning av rikstäckande kassaservice disponeras av 
Kommunikationsdepartementet. Posten AB ersätts under åren 
1994-1996 för den rikstäckande kassaservice som de upprätthåller på 
motsvarande sätt som tidigare gällt Postverket. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Ersättning till Posten AB for rikstäckande betalnings- och kassa
service för budgetåret 1994/95 anvisar ett reservationsanslag på 
250 000 000 kronor. 
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D 4. Kostnader förenade med statens ägande i SOS 
Alarmering AB 

1993/94 Anslag* 140 000 000 
1994/95 Förslag 140 000 000 
* Anslaget benämnes budgetåret 1993/94 A 5. Kostnader förenade med statens 
ägande i SOS Alarmering AB. 

Riksdagen beslutade våren 1993 (prop. 1992/93:200, bet. 
1992/93:TU30, rskr. 1992/93:443) i samband med beslut om ombild
ning av Televerket till aktiebolag, att statens kostnader för ägandet i 
SOS Alarmering AB skulle belasta ett särskilt anslag. 

För innevarande budgetår har ett reservationsanslag på 140 miljoner 
kronor anvisats för kostnader förenade med statens ägande i SOS 
Alarmering AB. 

Regeringen föreslår för budgetåret 1994/95 ett anslag på 140 miljoner 
kronor för dessa ändamål. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Kostnader ferenade med statens ligande i SOS Alarmering AB för 
budgetåret 1994/95 anvisar ett reservationsanslag på 140 000 000 
kronor. 
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E. Kollektivtrafik och samhällsköpta tjänster m.m. 

E 1. Ersättning till Statens järnvägar i samband med 
utdelning från AB Swedcarrier* ** 
•Anslaget benämnes budgetåret 1993/94 C 7. Ersättning till Statens järnvägar i 
samband med utdelning från AB Swedcarrier. 
0 Utbrutet anslag. 

För innevarande budgetår har ett förslagsanslag på 1 000 kronor an
visats för Statens järnvägar (SJ). 

I avvaktan på förslag till riksdagen om SJ föreslår regeringen att 
anslaget förs upp med oförändrat belopp. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
i avvaktan på en särskild proposition i ämnet, till Ersättning till 
Statens järnvagar i samband med utdelning film AB Swedcarrier för 
budgetåret 1994/95 beräknar ett förslagsanslag på 1 000 kronor. 

E 2. Köp av interregional persontrafik på järnväg m.m. 

1992/93 Utgift 548 437 000 Reservation l 982 000 
1993/94 Anslag* 520 300 000 
1994/95 Förslag 474 300 000 
* Anslaget benämnes budgetåret 1993/94 F 2. Köp av interregional persontrafik 

på järnväg. 

Från anslaget finansieras sådan persontrafik som är regionalpolitiskt 
angelägen men som inte kan drivas på företagsekonomiska villkor. 
Anslaget disponeras även för ersättning till SJ för vissa gemensamma 
funktioner på länsjärnvägarna. Vidare disponeras anslaget för drift- och 
investeringsbidrag till Inlandsbanans intressenter. Därutöver skall even
tuell statlig kostnad för köp av flygtrafik mellan Östersund och Umeå 
belasta anslaget. 

Riksdagen har i enlighet med propositionen (prop. 1993/94:42, bet. 
1993/94:TU8, rskr. 1993/94:114) Köp av interregional persontrafik på 
järnväg samt flygtrafik mellan Östersund och Umeå beslutat om köp av 
interregional persontrafik på järnväg inom en kostnadsram på 
43 7 miljoner kronor för budgetåret 1994/95. I beloppet ingår ersättning 
till SJ för vissa gemensamma kostnader för länsjärnvägarna med 
58 miljoner kronor. I medelsberäkningen ingår inte kommittens 
(Kl991 :02) Förhandlare för statens köp av persontrafik på järnväg 
m.m. förhandlings- och administrationskostnader. 

I 1993 års budgetproposition (prop. 1992/93: 100 bil. 7) redovisas 
vissa ekonomiska villkor för inlandsbanan. Inlandsbanans intressenter 
(numera Inlandsbanan Aktiebolag, IBAB) beviljas ett drift- och investe
ringsbidrag på 27 miljoner kronor per år under en femårsperiod. Vidare 
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kompenseras SJ med 32 miljoner kronor för rullande materiel som 
överförs till Inlandsbanans intressenter. Slutligen reserveras 5 miljoner 
kronor för att täcka vissa kostnader av administrativ karaktär. Under 
budgetåret 1993/94 har från anslaget F 2. Köp av interregional person
trafik på järnväg utbetalats det beslutade drift- och investeringsbidraget 
samt ersättningen för rullande materiel. Av de 5 miljoner kronor som 
reserverats för vissa administrativa kostnader beräknas 2, 1 miljoner 
kronor komma att behöva tas i anspråk. Dessa 2,1 miljoner kronor 
fördelar sig på 1,2 miljoner kronor till Banverket som ersättning för 
viss juridisk hjälp, 200 000 kronor till SJ som ersättning för administra
tionskostnader i samband med avgränsning av mark samt 700 000 
kronor till Banverket som ersättning för byte av lås i viss signalutrust
ning. Regeringen har under avsnitt A. Infrastruktur redogjort för bidrag 
till IBAB vad avser banupprustning och banunderhåll av Inlandsbanan. 

I enlighet med propositionen (prop. 1993/94:42, bet. 1993/94:TU8, 
rskr. 1993/94: 114) Köp av interregional persontrafik på järnväg samt 
flygtrafik mellan Östersund och Umeå anvisades 9,3 miljoner kronor att 
täcka kostnaden för upphandlad flygtrafik mellan Östersund och Umeå 
för budgetåret 1993/94. Eventuell kostnad för ftygupphandling budget
året 1994/95 skall även belasta anslaget. 

Regeringens överväganden 

I enlighet med riksdagens beslut finner regeringen att 437 miljoner 
kronor skall anvisas till köp av olönsam persontrafik på järnväg. På 
sanuna sätt som tidigare år bör därutöver 1 miljon kronor anvisas för att 
täcka kommittens förhandlings- och administrationskostnader. 

Vidare anser regeringen i enlighet med tidigare fattade beslut att 
27 miljoner kronor anvisas till drift- och investeringsbidrag till IBAB. 

Avseende flygupphandlingen beräknar regeringen att kostnaden för att 
upphandla trafik mellan Östersund och Umeå för budgetåret 1994/95 
inte kommer att överstiga kostnaden för budgetåret 1993/94 dvs. 
9 ,3 miljoner kronor. 

Anslaget kommer enligt regeringens förslag sanunanlagt att uppgå till 
474,3 miljoner kronor för budgetåret 1994/95. 

Regeringen föreslår att anslaget Köp av interregional persontrafik ptJ. 
järnväg ändras till Köp av interregional persontrafik ptJ. järnväg m.m. 
för att ge en bättre beskrivning av anslagets ändamål. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Köp av inte"egional persontrafik pd järnväg m. m. för budgetåret 
1994/95 anvisar ett reservationsanslag på 474 300 000 kronor. 
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E 3. Ersättning till trafikhuvudmännen för köp av viss 
kollektivtrafik 

1992/93 Utgift 181 286 000 Reservation 1 714 000 
1993/94 Anslag* 191 000 000 
1994/95 Förslag 195 800 000 
* Anslaget benärnnes budgetåret 1993/94 F 3. Ersättning till trafikhuvudmännen 
för köp w viss kollektivtrafik. 

Från anslaget finansieras det statsbidrag som i enlighet med 1988 års 
trafikpolitiska beslut skall ges till trafikhuvudmännen för övertagande av 
ansvaret för viss persontrafik på liinsjämvägar. Reglerna för statsbi
dragsgivningen är bundna i avtal mellan staten och resp. trafikhuvud
man. En årlig uppräkning av den statliga ersättningen skall ske. Konsu
mentprisindex skall därvid användas som utgångspunkt för beräk
ningarna. 

Genom anslaget finansieras också ersättningstrafik utmed inlands
banan. I enlighet med riksdagens beslut den 21 mars 1991 träffade 
staten den 18 april samma år avtal med trafikhuvudmännen i Jämtlands, 
Kopparbergs, Norrbottens och Västerbottens län om ersättning för 
övertagande av persontrafikförsörjningen utmed inlandsbanan. Avtalet, 
som började gälla från och med den 10 juni 1991, sträcker sig över tio 
år och innebär en ersättning till trafikhuvudmännen på totalt 36 miljoner 
kronor per år i prisnivå för budgetåret 1991/92. Ersättningsbeloppet 
räknas årligen upp enligt SCB:s nettoprisindex. 

Kommitten (Kl 991 :02) Förhandlare för statens köp av persontrafik 
på järnväg m.m. har beräknat ersättningsbeloppet till 196,4 miljoner 
kronor för budgetåret 1994/95. Ökningen med 5 ,4 miljoner kronor 
beror på en avtalsenlig indexuppräkning. Med utgångspunkt i den i 
1993 års finansplan antagna inflationstakten under åren 1994 och 1995 
på 3,5 % resp. 2,2 % har beloppet räknats upp med 2,85 %. 

Kommitten tar i sin anslagsframställning upp ett önskemål från trafik
huvudmannen i Västernorrlands län om ekonomisk kompensation för 
kapitalkostnader för tågmateriel som används för trafik på länsjärnvägen 
Sundsvall-Långsele. 

Regeringens överväganden 

Den av kommitten (K 1991 :02) tillämpade indexuppräkningen på 
2,85 % är något för hög med hänsyn till den inflationstakt som kan 
beräknas för budgetåret 1994/95. En mera realistisk indexuppräkning 
bör vara med 2 ,5 % . Ersättningsbeloppet bör därför vara 195, 8 
miljoner kronor. 

Kommitten tar i sin anslagsframställning upp ett önskemål från trafik
huvudmannen i Västernorrlands län om ekonomisk kompensation för 
kapitalkostnader för tågmateriel som används för trafik på länsjärnvägen 
Sundsvall-Långsele. 

Det är emellertid ännu för tidigt att bedöma i vad mån trafikhuvud
mannen under budgetåret 1994/95 får merkostnader för denna trafik. 
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Resultatet av förhandlingarna mellan SJ och huvudmannen om trafik för 
år 1994 bör dessförinnan avvaktas. 

Till ersättning till trafikhuvudmännen för köp av viss kollektivtrafik: 
föreslås 195 ,8 miljoner kronor för budgetåret 1994/95. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
1. till Ersättning till trafikhuvudmännen flJr kiJp av viss kollektivtra

fik för budgetåret 1994/95 anvisar ett reservationsanslag på 
195 800 000 kronor, 

2. bemyndigar regeringen att för budgetåret 1994/95 vid behov 
omfördela medlen mellan anslagen E 2. Köp av interregional 
persontrafik på jämvlig m.m. och E 3. Ersättning till trafikhu
vudmannen flJr köp av viss kollektivtrafik. 

E 4. Överstyrelsen för civil beredskap: Åtgärder inom den 
civila delen av totalförsvaret 

1992/93 Utgift 1 377 826 Reservation 7 091 289 
1993/94 Anslag* 4 960 000 
1994/95 Förslag 5 077 000 
* Anslaget benämnes budgetåret 1993/94 F 4. Överstyrelsen för civil beredskap: 
Åtgärder inom den civila delen av totalförsvaret. 

Anslaget disponeras av Överstyrelsen för civil beredskap (ÖCB) för 
åtgärder som gäller transportfunktionen inom den civila delen av total
försvaret. Anslaget ingår i ÖCB:s programplan för funktionen Trans
porter för perioden 1994/95-1998/99. 

ÖCB har ansvaret för funktionen Transporter och delfunktionerna 
transportsamordning och landsvägstransporter. Vägverket, Statens järn
vägar, Banverket, Sjöfartsverket och Luftfartsverket svarar för de 
övriga delfunktionerna. Dessutom har Statens räddningsverk uppgifter 
inom funktionen Transporter. 

Överstyrelsen för civil beredskap 

ÖCB föreslår ett anslag för 1994/95 på totalt 4 960 000 kronor fördelat 
enligt följande: 

- Transportsamordning/funktionsledning 
- Landsvägstransporter 

890 ()()() 
4 070 ()()() 

I fråga om transportsamordning/funktionsledning framhålls arbetet 
med bl.a. utbildning av ÖCB:s transportkrigsorganisation liksom av 
transporthandläggare och krigsplacerad personal hos civilbefälhavare 
och länsstyrelser. Ett aktivt deltagande sker i försvarsmaktens transport-
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planläggning och erforderligt stöd lämnas till trafikverken. Vidare tas 
programplan fram för funktionen. 

Vad avser verksamhetsgrenen landsvägstransporter skall företagsplan
läggningen av åkerier, lastbilscentraler, busstrafikföretag m.fi. upp
rätthållas. Beredskapen att genomföra transporter i C-miljö, dvs. i 
gasbelagda områden, skall förbättras. Skyddsmasker kommer att an
skaffas under året för att möjliggöra landsvägstransporter vid anfall med 
kemiska stridsmedel. I årsredovisningen för budgetåret 1992/93 
kommenterar ÖCB det låga utfallet på anslaget som följd av att den 
planerade anskaffningen av skyddsmasker inte kunnat genomföras efter
som dessa ännu inte finns på marknaden. 

Regeringens överväganden 

Anslaget ingår i den civila delen av totalförsvarsramen. Inom denna 
ram föreslår regeringen att Transportfunktionen tilldelas 163,4 miljoner 
kronor budgetåret 1994/95. 

För anslaget F 4. Överstyrelsen för civil beredskap: Åtgärder inom 
den civila delen av totalförsvaret beräknar regeringen medelsbehovet 
inkl. pris- och löneomräkning, till 5 077 000 kronor kommande bud
getår. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till överstyre/sen för civil beredskap: Åtgärder inom den civila delen 
av total.försvaret för budgetåret 1994/95 anvisar ett reservationsanslag 
på 5 077 000 kronor. 
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F. Kommunikationsforskning 

F 1. Statens väg- och transportforskningsinstitut 

1992/93 Utgift 0 
1993/94 Anslag* 1 000 
1994/95 Förslag 1 000 
* Anslaget benämnes budgetåret 1993/94 G 1. Statens väg- och trafikinstitut. 

F 2. Bidrag till Statens väg- och transportforskningsinstitut 

1992/93 Utgift 55 801 507 
1993/94 Anslag* 33 817 000 
1994/95 Förslag 34 189 000 
• Anslaget benämnes budgetåret 1993/94 G 2. Bidrag till Statens väg- och trafik-

institut. 

Statens väg- och transportforskningsinstitut är ett nationellt transport
forskningsinstitut som utför kwlificerad tillämpad forskning och ut
veckling åt myndigheter och andra uppdragsgivare. 

Det övergripande målet för institutet är att genom forskning och 
utveckling bidra till ett effektivare, tillgängligare, säkrare och miljövän
ligare trafik- och transportsystem. Institutet skall svara för övergripande 
miljö- och energikonsekvensbeskrivningar inom trafik- och transportom
rådet. 

Statens väg- och transportforskningsinstitut 

I sin enkla anslagsframställning hänvisar institutet till vad som anförts i 
föregående års fördjupade anslagsframställning och hemställer att rege
ringen anvisar medel för budgetåret 1994/95 i enlighet med den treårs
plan som antagits inom ramen för riksdagens forskningspolitiska beslut. 

Statens väg- och transportforskningsinstitut har vidare på regeringens 
uppdrag den 1 november 1993 avgivit en lägesrapport beträffande sam
verkan mellan institutet och Linköpings universitet. 

Regeringens överväganden 

Regeringen kan konstatera att Statens väg- och transportforsknings
instituts samlade resultat för budgetåret 1992/93 i enlighet med då 
gällande instruktioner är tillfredsställande. 

Statens väg- och transportforskningsinstitut har fr.o.m. innevarande 
budgetår fått ändrade uppgifter och nya mål för verksamheten i enlighet 
med riksdagens forskningspolitiska beslut år 1993. Regeringen anser 
att det ännu är för tidigt att bedöma resultaten av verksamheten. 

Regeringen anser att de riktlinjer som lades fast i 1993 års forsk
ningspolitiska proposition bör gälla även för budgetåret 1994/95. 
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Regeringen förutsätter att samverkan mellan Statens väg- och trans
portforskningsinstitut och Linköpings universitet utvecklas ytterligare. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
1. till Statens vag- och transportforskningsinstitut för budgetåret 

1994/95 anvisar ett anslag på 1 000 kronor, 
2. till Bidrag till Statens vllg- och transportforskningsinstitut tör 

budgetåret 1994/95 anvisar ett ramanslag på 34 189 000 kronor. 

F 3. Kommunikationsforskningsberedningen 

1992/93 Utgift 
1993/94 Anslag• 
1994/95 Förslag 

48 884 747 
119 122 ()()() 
121 870 ()()() 

• Anslaget benämnes budgetåret 1993/94 G 3. Transportforskningsberedningen. 

Kommunikationsforskningsberedningen har till uppgift att planera, 
initiera, stödja och samordna övergripande kommunikationspolitiskt 
motiverad forskning, utveckling och demonstrationsverksamhet. Bered
ningen skall också svara för information och dokumentation inom forsk
ningsområdet. 

De övergripande målen för beredningen är att medverka till att bygga 
upp en för kommunikationssektom gemensam kunskapsbas och säker
ställa tillgången på väl fungerande forskningsmiljöer och kompetenta 
forskare, att ta fram underlag som kan bidra till att uppnå de mål som 
statsmakterna har lagt fast för kommunikationssektoms utveckling samt 
att stödja kunskapsutvecklingen inom områden där det saknas en natur
lig annan huvudman för verksamheten. 

Kommunikationsforskningsberedningen 

I sin enkla anslagsframställning hänvisar beredningen till vad som an
förts i föregående års fördjupade anslagsframställning och hemställer att 
regeringen anvisar medel för budgetåret 1994/95 i enlighet med de 
beslut som fattats med anledning av 1993 års budget- och forsk
ningspropositioner. 

Vidare hemställer beredningen att bemyndiganden erhålls att under 
budgetåret 1994/95 godkänna åtaganden vid avtal och beslut om stöd till 
forsknings-, utvecklings- och demonstrationsprojekt som sammanlagt 
högst uppgår till 100 000 000 kronor för budgetåret 1996/97, 
75 000 000 kronor för budgetåret 1997/98, 45 000 000 kronor för 
budgetåret 1998/99 samt 20 000 000 kronor för budgetåret 1999/2000. 
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Regeringens överväganden 

Kommunikationsforskningsberedningen har fr.o.m. innevarande budget
år fått ändrade uppgifter och nya mål för verksamheten i enlighet med 
riksdagens forskningspolitiska beslut år 1993. Regeringen anser därför 
att det ännu är för tidigt att bedöma resultaten av verksamheten. 

Regeringen anser att de riktlinjer som lades fast i 1993 års forsk
ningspolitiska proposition bör gälla även för budgetåret 1994/95. 
Det är angeläget att Kommunikationsforskningsberedningen kan besluta 
om fördelning av medel för forskningsprojekt som löper över en längre 
period. Regeringen anser därför att det även fortsättningsvis skall vara 
möjligt för beredningen att fatta sådana beslut för en sexårsperiod. Det 
är dock inte rimligt, vare sig från konstitutionell eller saklig synpunkt, 
att beredningen låser betydande delar av sina anslag för engagemang 
som sträcker sig bortom den planeringsperiod som gäller för raman
slaget. Det bör, liksom under innevarande budgetår, ankomma på rege
ringen att i regleringsbrevet närmare precisera en högsta ram för sådana 
åtaganden. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
1. till Kommunikations/ orskningsberedningen för budgetåret 

1994/95 anvisar ett ramanslag på 121 870 000 kronor, 
2. bemyndigar regeringen att besluta om den ram som skall gälla 

för Kommunikationsforskningsberedningens åtaganden under 
budgetåret 1994/95 för perioden fram till och med budgetåret 
1999/2000. 

F 4. Bidrag till forskning om el- och hybridfordon 

1992/93 Utgift 0 
1993/94 Anslag• 9 000 000 
1994/95 Förslag 30 000 000 
• Anslaget benämnes budgetåret 1993/94 G 4. Bidrag till forskning om el- och 
hybridfordon. 

Riksdagen fattade vid förra riksmötet beslut om att Kommunikations
forskningsberedningen skulle inleda ett fyraårigt forsknings-, utveck
lings- och demonstrationsprogram rörande användningen av el- och 
hybridfordon. För budgetåret 1993/94 anvisades 9 miljoner kronor för 
att påbörja programmet. 

Regeringen gav i regleringsbrev för budgetåret 1993/94 beredningen 
i uppdrag att framlägga förslag beträffande medelstilldelningen för hela 
programmet. Fyra alternativa resursnivåer för programmets genom
förande skulle belysas - 50, 80, 120 resp. 200 miljoner kronor. 
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Kommunikationsforskningsberedningen 

Kommunikationsforskningsberedningen redovisade den 1 oktober 1993 
ett program för forsknings-, utvecklings- och demonstrationsprojekt med 
el- och hybridfordon. Kommunikationsforskningsberedningen anser att 
den optimala resursnivån för programmet är 120 miljoner kronor för
delade på fyra å.r med en stigande andel över åren. Programmet bör 
enligt beredningen genomföras i nära samverkan med intressenter på 
området samt samordnas med Närings- och teknikutvecklingsverkets på
gående energiinriktade forsknings-, utvecklings- och upphandlingsverk
samhet på det fordonstekniska området. 

Det är enligt beredningen angeläget att staten medverkar till att förut
sättningar skapas för forskning, utveckling och provdrift av både el- och 
hybridfordon. Det är vidare angeläget att utreda vilka villkor som måste 
vara uppfyllda och vilka styrmedel samhället bör använda för att en 
lyckad introduktion senare skall kunna ske. 

Kommunikationsforskningsberedningen pekar särskilt på hybridfordo
nens möjligheter. De ger en del av elfordonets fördelar utan att ha vissa 
av dess nackdelar. Främst gäller detta aktionsradien. 

Till de frågeställningar som bör prövas hör enligt beredningen bl.a: 

- Vilken potential till miljö- och energiförbättringar som el- och 
hybridfordon har. 

- Hur höga de verkliga kostnaderna på kort och lång sikt blir för an
vändare och för samhället. 

- Hur väl el- och hybridfordon kan användas i det befintliga transport
systemet. 

- Vilken effekten blir på trafiksäkerheten. 

Vidare avser man att undersöka frågor som har med infrastrukturen 
att göra, såsom hur fordonen skall laddas och vilka stödsystem som 
kommer att krävas. Av särskild vikt är enligt beredningen att undersöka 
vilka stimulansåtgärder som kommer att krävas i samband med intro
duktionen och hur regelverken bör utformas. 

Kommunikationsforskningsberedningen bedömer med hänsyn till de 
geografiska förutsättningarna i Sverige att tyngdpunkten i programmet 
bör ligga på utveckling och demonstration av hybridfordon av olika 
slag. Även industripolitiska överväganden ligger bakom denna bedöm
ning. 

Den föreslagna resursnivån om 120 miljoner kronor medger enligt 
beredningen ett program som omfattar insatser inom fyra huvudom
råden: 
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1. Pågående elfordonsprogram i Göteborg och Malmö stöds och kan 
därigenom breddas i samverkan med berörda intressenter. Pro
grammet omfattar såväl personbilar, lätta och tunga lastbilar som 
bussar. 

2. Ett hybridfordonsprogram inleds på dessa orter och breddas efter
hand till fter orter, bl.a. Stockholm. Programmet kommer att om
fatta även biluthyming och leasing. 

3. Stöd lämnas till utveckling av hybridfordon. Detta avser möjlig
heterna att från prototyper av t.ex. personbilar vidareutveckla och 
pröva fordon ute i trafiken. 

4. Stöd lämnas till ett motsvarande arbete med lastbilar och bussar. 

Sammanlagt skulle det planerade programmet komma att omfatta mer 
än 120 fordon i praktisk användning i trafiken. Omkring 60 procent av 
medelsanvändningen avser direkta demonstrationer medan återstoden av 
medlen avsätts för utvecklingsarbete och utvärdering. 

Regeringens överväganden 

Regeringen anser att den föreslagna resursnivån på 120 miljoner kronor 
är lämplig. Programmet medger en tillräckligt bred försöks- och ut
vecklingsverksamhet och skapar möjligheter till en rimlig utvärdering av 
resultaten. 

Regeringen förutsätter att programmet genomförs i nära samverkan 
med industrin och övriga intressenter. I detta ligger att statens medel 
endast skall utgöra en del av de samlade insatserna för programmets 
genomförande. Enligt vad regeringen erfarit är övriga intressenter 
beredda att medverka med insatser som uppgår tiU ungefär samma 
belopp som beredningen bidrar med. Det åvilar Kommunikationsforsk
ningsberedningen att säkerställa att detta kan realiseras. 

Regeringen delar Kommunikationsforskningsberedningens bedömning 
att programmet bör inriktas främst mot hybridfordon. De försök som 
genomförs utomlands är i allt väsentligt inriktade mot rena elfordon. 
Därmed bör den svenska försöksverksamheten kunna ge värdefulla 
erfarenheter som inte kan nås på annat sätt. 

För budgetåret 1994/95 föreslås att 30 miljoner kronor anvisas för 
programmets genomförande. För att ge rimliga möjligheter till plane
ring och för att klarlägga de långsiktiga förutsättningarna för berörda 
myndigheter och övriga medverkande anser regeringen att det redan nu 
är nödvändigt att ange en total ram för programmet. Beredningen bör 
därför planera för en insats omfattande sammanlagt 120 miljoner kronor 
för fyraårsperioden 1993/94-1996/97. 

Endast en mindre del av de medel som ställs till förfogande för bi
drag till forskning om el- och hybridfordon skall få användas för att 

9 Riksdagen 1993194. I sam/. Nr 100 Bilaga 7 
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täcka förvaltningskostnader för Kommunikationsforskningsberedningen 
i anslutning till genomförandet av verksamheten. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
1. till Bidrag till forskning om el- och hybridfordon för budgetåret 

1994/95 anvisar ett reservationsanslag på 30 000 000 kronor, 
2. godkänner vad som anförts om den totala ramen för forsknings

programmet om el- och hybridfordon. 

F 5. Statistik och prognoser 

Nytt anslag (flJrslag) 14 281 000 

Med anledning av propositionen om forskning för kunskap och fram
steg tillstyrkte riksdagen under förra riksmötet regeringens förslag om 
ändrad organisation av prognosverksamheten m.m. inom transportsek
torn (prop. 1992/93:170, bet. 1992/93:TU34, rskr. 1992/93:397). Reg
eringens förslag innebar att en särskild delegation skulle inrättas under 
Kommunikationsdepartementet och ges ansvar för att utarbeta prognoser 
för trafikutvecklingen, planeringsmetoder samt samhällsekonomiska 
bedömningar av effekter av utvecklingen av transportsystemet. Delega
tionens ansvar skulle vidare innefatta att utarbeta nulägesbeskrivningar 
och statistik rörande transporter och trafik och att samordna riksom
fattande resvaneundersökningar. 

I enlighet med riksdagens beslut och med stöd av regeringens bemyn
digande tillkallade chefen för Kommunikationsdepartementet den 1 juli 
1993 Delegationen för prognos- och utvecklingsverksamhet inom trans
portsektorn (DPU). Medel för verksamheten har under budgetåret 
1993/94 anvisats under anslagsposten A 2. Utredningar m.m. 

Av betydelse för DPU:s verksamhet är vidare det principbeslut som 
riksdagen fattat (bet. 1992/93:FiU7, rskr. 1992/93:122) om ansvar för 
den statliga statistiken. 

Delegationen för prognos- och utvecklingsverksamhet inom 
transportsektorn 

I enlighet med direktiven (dir. 1992/93:92) har DPU överlämnat sin 
första verksamhetsplan avseende budgetåren 1993/94 och 1994/95. I 
planen sammanfattas utgångspunkterna för DPU:s arbete, verksam
hetens mål, innehåll och organisation konkretiseras och resursanvänd
ning under innevarande och kommande budgetår redovisas. I verksam
hetsplanen har DPU angivit fyra grundläggande utgångspunkter för 
uppläggningen av verksamheten: 
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- DPU skall vara en resurs för regeringen för övergripande analyser av 
transportsektorn, 

- DPU skall på regeringens uppdrag ta fram gemensamma planerings
förutsättningar för trafikverken baserat på de allmänna riktlinjer 
regeringen beslutar, 

- DPU skall vara ett stöd för regeringen när det gäller att tydliggöra 
möjliga politiska avvägningar och att ge underlag för riksdagens 
beslutsfattande, 

- DPU skall i sitt arbete samverka med trafikverken. 

DPU föreslår mot bl.a. denna bakgrund att ett kansli inrättas för att 
biträda delegationen samt att två referensgrupper - en trafikverksgrupp 
och en vetenskaplig referensgrupp - bildas som stöd för delegationens 
arbete. Genom bildandet av en särskild fast referensgrupp för trafikver
ken skapas ett organ för smidig samverkan och effektiv kommunikation 
med trafikverken. Den vetenskapliga referensgruppen skall bl.a. vara ett 
forum för att på djupet penetrera och belysa för infrastrukturutveck
lingen centrala problemställningar. Kansliets uppgift skall vara att i 
detalj planera och genomföra verksamheten inom de ramar som delega
tionen anger. 

Ett huvudsyfte med DPU:s verksamhet är att löpande bistå regeringen 
med speciella utredningar och analyser. Delegationen bedömer att den 
viktigaste utgångspunkten därutöver för planeringen av inriktningen och 
tidsförläggningen av DPU:s resursinsatser utgörs av de förutsättningar 
för infrastrukturplanering och uppföljning som regering och riksdag lagt 
fast. I det kortare perspektivet bör därvid DPU:s verksamhet inriktas på 
arbetet med den avstämning av det nu beslutade investeringsprogrammet 
som skall redovisas för riksdagen under våren 1996. Uppbyggnaden av 
delegationens basresurser, omfattande bl.a. modell- och databasupp
byggnad, måste ske så snabbt att DPU kan uppfylla de krav som ställs 
i denna avstämningsprocess. I det längre perspektivet förutsätts DPU:s 
främsta uppgift vara att stödja planeringsprocessen i en ny mera omfat
tande planeringsomgång som skall presenteras för riksdagen om ca sex 
år. Detta längre tidsperspektiv ger utrymme för att genomföra mera 
omfattande utvecklingsinsatser när det gäller metoder, system och data 
som används i planeringen. För att möjligheterna till förbättringar skall 
kunna utnyttjas krävs emellertid att DPU tillsammans med trafikverken 
tidigt planerar för och initierar ett långsiktigt syftande utvecklingsarbete. 

Inom nuvarande ekonomiska ram och mot bakgrund av de övriga 
resurskrav som verksamheten medför och som till betydande del består 
i uppbyggnad och vidmakthållande av basresurser i form av arbetsverk
tyg, metodkompetens, dataunderlag m.m. har DPU bedömt det vara 
möjligt att bygga upp ett kansli på högst fem personer. Enligt DPU är 
det uppenbart att den angivna dimensioneringen av kansliet är otillräck
lig om verksamheten skall kunna uppfylla krav som står i någorlunda 
överensstämmelse med regeringens direktiv för verksamheten och med 
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intentionerna i verksamhetsplanen. DPU föreslår därför att budgeten för Prop. 1993/94: 100 
verksamheten fr.o.m. 1994/95 förstärks med 1,5 miljoner kronor per Bilaga 7 
år. 

Med stöd av vad som anförts i verksamhetsplanen hemställer DPU att 
planen läggs till grund för verksamheten under innevarande och kom
mande budgetår, att medel avsätts för delegationens verksamhet under 
budgetåret 1994/95 enligt alternativ 2 i budgetförslaget, att chefen för 
Kommunikationsdepartementet utser sekretariat (kansli) och referens
grupper enligt de riktlinjer som DPU föreslagit samt att regeringen 
uppdrar åt trafikverken att tillsammans med DPU närmare analysera 
vilka krav som ställs på underlag och tidsplanering för en utvärdering 
av investeringsprogrammet för infrastrukturen. 

Regeringens överväganden 

Regeringen anser att den av Delegationen för prognos- och utvecklings
verksamhet inom transportsektorn redovisade planen bör läggas till 
grund för verksamheten under budgetåren 1993/94 och 1994/95. 

Enligt regeringens bedömning är det angeläget att DPU kan förfoga 
över sådana resurser och sådan kompetens att delegationen kan delta 
fullt ut och som en jämbördig part i det utvecklingsarbete som löpande 
sker inom ramen för trafikverkens investeringsplanering. Det är dock 
ofrånkomligt att huvuddelen av utvecklingsresursema även fortsättnings
vis kommer att återfinnas vid trafikverken. Regeringen förutsätter där
för att trafikverken medverkar till att DPU vid varje tillfälle kan dis
ponera samma system, databaser m.m. som verken själva samt att 
verksamhet som syftar till att förbättra och utveckla dessa system och 
data bedrivs i samverkan mellan DPU och trafikverken. Regeringen 
finner därvid att den av DPU föreslagna referensgruppen kan fylla en 
viktig uppgift som kontaktorgan mellan DPU och trafikverken. Likaså 
bedömer regeringen att den föreslagna vetenskapliga referensgruppen 
kan vara ändamålsenlig för att tillföra DPU ytterligare kompetens. Det 
är även viktigt att DPU samarbetar med bl.a. Boverket, Närings- och 
teknikutvecklingsverket samt länsstyrelserna med hänsyn till deras roll 
när det gäller regional planering och markanvändning. 

Det är angeläget att DPU omedelbart kan påbörja en planering för 
delegationens medverkan i den kommande revideringen av nuvarande 
investeringsprogram. Regeringen har därför för avsikt att uppdra åt 
Banverket, Delegationen för prognos- och utvecklingsverksamhet inom 
transportsektorn, Luftfartsverket, Sjöfartsverket och Vägverket att 
tillsammans närmare analysera vilka krav som ställs på tekniskt under
lag och tidsplanering för en utvärdering av investeringsprogrammet för 
infrastrukturen. 

Under innevarande år disponerar DPU 3 490 000 kronor för sin 
verksamhet. Regeringen delar DPU:s bedömning att det är nödvändigt 
med en resursförstärkning för att DPU på ett rimligt sätt skall kunna 
uppfylla de krav på verksamheten som följer av kommittens direktiv. 
Regeringen har därför för detta ändamål beräknat 4 990 000 kronor för 132 



DPU:s verksamhet under budgetåret 1994/95. Medlen bör anvisas över 
ett nytt anslag F 5. Statistik och prognoser. 

I enlighet med det principbeslut riksdagen fattat om ansvar för den 
statliga statistiken (bet. 1992/93:FiU7, rskr. 1992/93:122) har vidare 
9 291 000 kronor beräknats under anslaget F 5. Statistik och prognoser 
i stället för under sjunde huvudtitelns anslag D 8. Statistiska central
byrån: Statistik, register och prognoser. Regeringens överväganden 
avseende ansvarsfördelningen mellan Statistiska centralbyrån och andra 
myndigheter återfinns i bilaga 8 anslaget D 8. Statistiska centralbyrån: 
Statistik, register och prognoser. Regeringen har för avsikt att se över 
DPU:s arbetsformer för att säkerställa att de krav som ställs på en 
statistikmyndighet uppfylls. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Statistik och prognoser för budgetåret 1994/95 anvisar ett 
ramanslag på 14 281 000 kronor. 

F 6. Informationsteknologi 

Nytt anslag (förslag) 2 ()()() ()()() 

Regeringen redovisar i Särskilda frågor, avsnitt C. i denna bilaga 
vissa överväganden rörande informationsteknologins användning inom 
transportsektorn. Regeringen gör därvid bedömningen att en delegation 
för transportinformatik bör tillsättas. Medel för delegationens verksam
het bör anvisas över ett nytt anslag F 6. Informationsteknologi. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Informationsteknologi för budgetåret 1994/95 anvisar ett 
reservationsanslag på 2 000 000 kronor. 
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G. Meteorologi, geoteknik m.m. 

G 1. Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 

1992/93 Utgift 
1993/94 Anslag• 
1994/95 Förslag 
• Anslaget benärnnes 
hydrologiska institut. 

0 
1 000 
1 000 

budgetåret 1993/94 H l. Sveriges meteorologiska och 

G 2. Bidrag till Sveriges meteorologiska och 
hydrologiska institut 

1992/93 Utgift 128 036 000 
1993/94 Anslag* 121 340 000 
1994/95 Förslag 125 024 000 
* Anslaget benärnnes budgetåret 1993/94 H 2. Bidrag till Sveriges meteorolo
giska och hydrologiska institut. 

G 3. EUMETSAT 

1993/94 Anslag* 70 000 000 
1994/95 Förslag 22 000 000 
* Anslaget benärnnes budgetåret 1993/94 H 6. EUMETSAT. 

Statens meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) är förvalt
ningsmyndighet för meteorologiska, hydrologiska och oceanografiska 
frågor. Verksamheten finansieras dels med anslag över statsbudgeten, 
dels med intäkter från uppdrags- och atfårsverksamhet. Anslaget G 2. 
skall täcka kostnaderna för institutets myndighetsuppgifter. 

SMID skiljer på uppdrags- och affärsverksamhet. Uppdrag är sådana 
tjänster som SMID utför åt andra myndigheter inom ramen för sitt 
myndighetsansvar men som ej finansieras över SMHI:s anslag. Till upp
dragsverksamheten skall inte föras verksamhet som upphandlas i kon
kurrens eller som av köparen finansieras med avgifter eller intäkter. 
Uppdragsverksamheten skall ge full kostnadstäckning. Affärsverksam
heten bedrivs på kommersiella grunder. 

Investeringar finansieras genom lån i Riksgäldskontoret. 

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 

För budgetåren 1993/94-1995/96 lämnade SMHI en fördjupad anslags
framställning. Regeringen fastställde ingen planeringsram för perioden. 
För budgetåret 1994/95 tar institutet i sin enkla anslagsframställning 
upp bl.a. ianspråktagande av reservationer och disponering av överskott 
i syfte att påskynda rationaliseringar och förändringsarbete inom myn
digheten. 
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Regeringens överväganden 

Sammanfattning 

Övergripande mål 

Det saknas skäl att förändra de övergripande mål som beslutades 
av riksdagen under år 1993. 

Resurser: 

Ramanslag 1994/95 125 024 000 kr 

Övrigt: 

SMID skall under budgetåret 1993/94 utveckla metoder för resul
tatredovisning och ta fram ytterligare resultatmått att användas för 
kommande budgetår. Så snart dessa förslag presenterats är det 
regeringens avsikt att precisera resultatkraven på myndigheten. 

Resultatbedömning 

Besparingar 

I budgetpropositionen för 1993/94 ingick besparingar på 10 miljoner 
kronor som en nivåjustering av anslaget för att SMHI skulle ompriori
tera och bidra till en del av medlemsavgiften för det europeiska satellit
samarbetet EUMETSAT (European Organization for the Exploitation of 
Meteorological Satellites). Till följd av försvagningen av den svenska 
kronan har SMHI fått ökade kostnader för medlemsavgifter m.m. för 
samarbetet med internationella organisationer. Kapitalkostnaderna för 
investeringar i infrastrukturen belastar numera myndighetens anslag. 
Sammantaget motsvarar nämnda faktorer en kostnadsökning med totalt 
ca 16 miljoner kronor för budgetåret 1993/94. 

Reservation 

En reservation på anslaget på 26 miljoner kronor har uppstått genom att 
SMHI har senarelagt vissa investeringar och utvecklingsarbeten. SMHI 
kommer under budgetåret 1993/94 att av reservationen använda 6,3 
miljoner kronor för att genomföra neddragningen av verksamheten till 
följd av beslutad besparing, och 8,5 miljoner kronor för finansiering av 
vissa rationaliseringar. Vidare kommer en del medel att användas för 
forskning och internationellt samarbete. 

Merparten av medlen för rationalisering avser del.finansiering av 
projektet OBS 2000 som är SMHI:s projekt för rationalisering av det 
meteorologiska observationssystemet. Ca 100 observationsstationer med 
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130 arbetstillfällen ersätts med automatiska mätstationer och med fjärr
analysmätningar. OBS 2000 genomförs i två steg. 10 % av de auto
matiska mätstationerna beräknas installeras under budgetåret 1993/94 
och 90 % under budgetåren 1994/95 och 1995/96. Kostnaderna för 
avveckling av personal kommer huvudsakligen att uppstå under budget
åren 1994/95 och 1995/96. SMHI räknar med en besparing på anslaget 
på 5 miljoner kronor för budgetåret 1995/96 och därefter en årlig be
sparing på ca 10 miljoner kronor som ett resultat av rationaliserings
programmet. 

överskott 

SMHI:s ackumulerade överskott i uppdrags- och affärsverksamheten 
uppgick vid utgången av budgetåret 1992/93 till 31 miljoner kronor. 
SMHI har enligt bestämmelserna i kapitalförsörjningsförordningen sär
skilt tillskrivit regeringen med förslag om hur överskottet skall använ
das. Regeringen har för budgetåret 1994/95 beslutat att SMHI skall få 
använda överskottet i enlighet med förslaget. Förslaget innebär att 17 ,2 
miljoner kronor skall satsas på rationaliseringar i basproduktionen 
under budgetåret 1994/95. Det gäller OBS 2000, RIP (SMHl:s projekt 
för rationalisering av prognosproduktionen) och DRIFf 90 (SMHI:s 
projekt för rationalisering av driftövervakning och styrning av dataverk
samheten). För att påskynda utvecklingen av affärsverksamheten skall 
SMHI satsa ytterligare 13,8 miljoner kronor på marknadsföring, kund
orientering av produktion och distribution, effektivisering av system och 
metoder i affärsverksamheten samt produkt- och personalutveckling 
under budgetåren 1994/95-1996/97. 

Stora delar av reservationen· och delar av överskottet skall alltså 
användas för att genomföra effektiviseringar under de kommande bud
getåren. Vissa investeringar tidigareläggs och rationaliseringarna kan 
genomföras snabbare. Därigenom minskar kostnaderna för kommande 
budgetår. 

Vidare ingår i SMHI:s strategi att vidga det internationella samar
betet. Strategin innebär också att SMHI ökar sin konkurrenskraft inom 
affärsverksamheten vilket kan generera ökade intäkter till verksamheten. 

Investeringar 

Investeringsvolymen för budgetåren 1993/94-1995/96 är i stort oför
ändrad jämfört med redovisningen i den fördjupade anslagsframställ
ningen. Däremot har väsentliga förskjutningar inträffat främst avseende 
OBS 2000. De totala investeringarna är under innevarande budgetår 21 
miljoner varav 4,4 miljoner avser OBS 2000. För budgetåret 1994/95 
ökar investeringarna till 51,4 miljoner kronor varav OBS 2000 står för 
22,6 miljoner kronor. Budgetåret 1995/96 beräknas de totala investe
ringarna bli 47 ,5 miljoner kronor och OBS 2000 omfatta 13, l miljoner 
kronor. Stora investeringar förutom OBS 2000 avser automatisering av 
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landbaserad radiosondering och reinvesteringar i arbetsplatssystem inom 
produktionssystemet för vädertjänst. 

Låneramens storlek budgetåret 1994/95 bedöms till 90 miljoner kro
nor. 

Slutsats 

2,6 miljoner kronor bör anvisas för en utbyggd hydrologisk prognos
och vamingstjänst. Framför allt för oreglerade vattendrag saknas data 
och modeller som behövs för riktiga lägesbedömningar, prognoser och 
varningar. Genom en uppbyggnad av ett nationellt dammregister ökas 
säkerhet och beredskap för dammolyckor. Arbetet beräknas vara klart 
under budgetåret 1997/98. 

SMHI begär ökade medel till forskning kring extrema hydrologiska 
förhållanden. Regeringen är inte beredd att föreslå en ökning av an
slaget för forskning och utveckling. Forskning och utveckling av system 
och modeller svarar för 5 % av SMHI:s totala omsättning. Detta är 
internationellt sett lågt. Med tanke på betydelsen av forskning för SMHI 
förutsätter regeringen att myndigheten kan prioritera detta område. 

SMHI begär också extra medel för kostnaderna för finansiering av 
investeringar via lån i Riksgälden. Regeringen anser att SMHI liksom 
andra myndigheter bör betala sina kapitalkostnader till följd av investe
ringar. 

SMHI är beredskapsmyndighet och har som sådan till uppgift att 
producera information till försvarsmakten och den civila delen av total
försvaret. SMHl:s produktionssystem är nära samordnat, och till vissa 
delar integrerat, med försvarets produktionssystem. SMHI har begärt 
medel för beredskapsåtgärder inom vädertjänsten. Åtgärderna finns inte 
med i Överstyrelsens för civil beredskap programplan för budgetåren 
1993/94-1997 /98 varför regeringen anser att detta yrkande inte bör till
godoses. 

Enligt EUMETSAT kommer Sveriges medlemsavgift för år 1994 att 
uppgå till 36,4 miljoner kronor. För år 1995 beräknas medlemsavgiften 
bli 42 miljoner kronor. Med ianspråktagande av ingående reservation på 
anslaget G 3. EUMETSAT, föreslår regeringen att 22 miljoner kronor 
anvisas för budgetåret 1994/95. 

Riksdagen har uttalat att såväl uppdrags- som affärsverksamheten 
årligen skall öka sitt bidrag till basverksamheten och att den anslags
finansierade delen av verksamheten bör minska. Mot bakgrund av över
skottet budgetåret 1992/93 och prognosen för budgetåret 1993/94 bör 
SMHI enligt regeringens mening kunna genomföra sin verksamhet 
under budgetåret 1994/95 enligt riksdagens riktlinjer och enligt de mål 
som preciseras i regleringsbrevet, med de medel som föreslås anvisade. 

Avgörande för bedömningen av storleken på SMHI:s anslag är myn
dighetens förmåga att generera överskott i verksamheten. Resultatbud
geten för budgetåret 1994195 visar på ett nollresultat under förutsättning 
att SMHI får använda delar av överskottet till kostnader för avveckling 
av personal som berörs av rationaliseringarna i OBS 2000. En orsak till 
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det prognosticerade nollresultatet är minskade intäkter från Luftfartsver
ket. Det förväntade resultatet för budgetåret 1993/94 visar på ett över
skott i rörelsen på 1-2 miljoner kronor exkl. ränteintäkter. Det faktiska 
utfallet av SMHI:s aff"ars- och uppdragsverksamhet för budgetåret 
1993/94 får utgöra grund för prövningen av anslagets storlek för bud
getåret 1995/96. Någon flerårsram föreslås inte. 

Utvecklingen på kort sikt av marknaden för aff"arsområde konsument 
är svår att bedöma. SMHI har däremot stora möjligheter att öka upp
drags- och affärsverksamheten inom miljö- och energiområdet. Inom 
transportsektorn har SMHI några stora kunder. Luftfartsverkets kost
nader för vädertjänst till det civila ftyget kommer att minska med 10 
miljoner kronor per år genom de rationaliseringar som SMHI genomför. 

Genom ökad åtkomlighet på väderdata och ny teknik kommer konkur
rensen att öka såväl från andra nationella meteorologiska och hydrolo
giska institut som från specialiserade privata konsultföretag. SMHI har 
tillsammans med 16 andra europeiska väderinstitut lämnat in en ansökan 
till EG-kommissionen om att få bilda en "Economic Interest Grouping" 
benämnd ECOMET (European Cooperation in Meteorology). I ansökan 
begärs undantag från vissa av EG:s konkurrensregler. Huvudsyftet är att 
underbygga och förstärka infrastrukturen. Samtidigt är avsikten att 
skapa likvärdiga villkor i konkurrensen mellan de nationella väderinsti
tuten och privata företag. 

SMHI:s basverksamhet har en lägre andel statlig finansiering än 
andra nationella väderinstitut, men samtidigt har SMHI fördelar genom 
att man tidigt har anpassat sig till en ökad konkurrens. SMHI har också 
unika förutsättningar genom att myndigheten förenar områdena meteoro
logi, hydrologi och oceanografi. Detta ger konkurrensfördelar speciellt 
på miljöområdet. En allmän slutsats är att internationellt samarbete 
inom basverksamheten genom datainsamling, forskning och utveckling 
samt stora investeringar måste öka. I detta sammanhang erinras om att 
väderinstituten i Europa har bildat en arbetsgrupp för att belysa förut
sättningarna för ökat samarbete. 

SMHI:s verksamhets/ann 

Inom Kommunikationsdepartementet har nyligen inletts ett arbete som 
syftar till att klarlägga förutsättningarna för myndighetens verksamhet. 
Därvid prövas om statens krav på SMHI bäst kan uppnås inom ramen 
för dagens uppdragsmodell eller om verksamheten skall bedrivas som 
aff"arsverk eller bolag. I avvaktan på detta bör verksamheten för SMHI 
prövas endast för ett år och genomföras med de mål som gäller för 
budgetåret 1993/94. 

Miljömätningar i havet 

SMHI utför miljömätningar från Fiskeriverkets fartyg ARGOS, bl.a. för 
Statens naturvårdsverks (SNV) räkning vilket regleras i särskilt avtal 
mellan myndigheterna. Fr.o.m. budgetåret 1993/94 har medel för köp 
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av fiutygstid överförts från Fiskeriverkets budget till SMID. Regeringen Prop. 1993/94: 100 
har uppdragit åt SMID och SNV att föreslå en fördelning av medlen för Bilaga 7 
fiutygstid. SMID och SNV har kommit överens om a~ SMHI tills 
vidare disponerar hela det årliga beloppet för upphandling av fiutygstid. 
SNV har rätt till en ny överenskommelse om medelsfördelningen om 
SMID genomför förändringar i insamlingen av basdata som innebär 
större reduktion i nyttjandet av ARGOS. Avtalet om ARGOS skall ingå 
i det långsiktiga samarbetsavtal som parterna för närvarande förbereder. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
1. till Sveriges meteorologiska och hydrologiska instituJ för bud

getåret 1994/95 anvisar ett anslag på 1 000 kronor, 
2. till Bidrag till Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 

för budgetåret 1994/95 anvisar ett ramanslag på 125 024 000 
kronor, 

3. till EUMETSAT för budgetåret 1994/95 anvisar ett reservations
anslag på 22 000 000 kronor, 

4. godkänner vad regeringen har anförts om utvecklingen av 
hydrologiskt prognos- och varningstjänst. 

G 4. Statens geotekniska institut 

1992/93 Utgift 491 ()()() 
1993/94 Anslag* 1 000 
1994/95 Förslag 1 000 
* Anslaget benämnes budgetåret 1993/94 H 3. Statens geotekniska institut. 

G 5. Bidrag till Statens geotekniska institut 

1992/93 Utgift 14 702 000 
1993/94 Anslag* 16 320 000 
1994/95 Förslag 16 217 000 
* Anslaget benärnnes budgetåret 1993/94 H 4. Bidrag till Statens geotekniska 
institut. 

Statens geotekniska institut (SGO är central förvaltningsmyndighet för 
geotekniska frågor. SGI har ett samlat sektorsövergripande ansvar och 
skall vara ett oberoende geotekniskt institut och centrum för geotekniska 
frågor i Sverige. 

Det övergripande målet för SGI är att genom obunden forskning 
verka för en optimal användning av mark i Sverige i samband med 
planering och byggande. Sådana åtgärder skall baseras på en god hus
hållning med markresurser. Vidare skall intresset av god miljö, säkerhet 
och ekonomi beaktas i samband med planering och byggande. 139 



Statens geotekniska institut 

I sin enkla anslagsframställning hänvisar institutet till vad som anförts i 
föregående års fördjupade anslagsframställning och hemställer att rege
ringen anvisar medel för budgetåret 1994/95 i enlighet med den treårs
plan som antagits av riksdagen. SGI inkom i december 1993 till rege
ringen med en framställning om hur ackumulerat överskott bör dispone
ras. 

Den 14 april 1993 inträffade ett skred i Göta älvdalen vid Agnesberg 
norr om Göteborg. Skredets omfattning och risken för fortsatta skred 
föranledde regeringen att den 17 juni 1993 ratta beslut om direkt skred
förebyggande åtgärder i Agnesbergsområdet. 

En särskild kommitte tillsattes, vars uppgift är att vidta de förebyg
gande åtgärder situationen kräver. SGI biträder kommitten med de 
geotekniska bedömningarna. Kommitten har redovisat att åtgärderna kan 
vara genomförda och uppdraget slutfört senast den 1 maj 1994. 

SGI har av regeringen tidigare getts uppdraget att genomföra en 
skredriskanalys för hela Göta älvdalen. 

Uppdraget skall redovisas senast den 1 juli 1994. 

Regeringens överväganden 

Regeringen kan konstatera att SGI:s samlade resultat för budgetåret 
1992/93 i enlighet med då gällande instruktion är tillfredsställande. 

Nya mål gäller för verksamheten från och med innevarande budgetår 
i enlighet med riksdagens beslut. Regeringen anser att det ännu är för 
tidigt att bedöma resultaten av verksamheten. 

Regeringen anser att de mål och riktlinjer som riksdagen lagt rast för 
SGI tills vidare bör gälla även för budgetåret 1994/95. 

Regeringen återkommer till riksdagen med förslag om hur de kost
nader som förorsakats av skredet vid Agnesberg skall täckas. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
1. till Statens geotekniska institut för budgetåret 1994/95 anvisar ett 

anslag på l 000 kronor, 
2. till Bidrag till Statens geotekniska institut för budgetåret 1994/95 

anvisar ett ramanslag på 16 217 000 kronor. 

G 6. Statens haverikommission 

1992/93 Utgift 0 
1993/94 Anslag• l 000 
1994/95 Förslag l 000 
* Anslaget benämnes budgetåret 1993/94 H 5. Statens haverikommission. 
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Det övergripande målet för Statens haverikommissions (SHK) verk
samhet är att, i syfte att öka säkerheten, undersöka orsaken till alla 
allvarliga luftfarts-, sjö- och järnvägsolyckor och andra allvarliga 
olyckor samt tillbud till sådana olyckor. 

Kostnaderna för SHK:s verksamhet delas in i rasta kostnader och 
kostnader för särskilda undersökningar. 

Luftfartsverket, Sjöfartsverket, Banverket och Chefen för flygvapnet 
betalar de rasta kostnaderna för SHK:s verksamhet. De fasta kostnader 
som hänför sig till andra olyckor än luftfartsolyckor, civila sjöfarts
olyckor och järnvägsolyckor skall täckas med medel från Försvarsde
partementets huvudtitel. 

De rörliga kostnaderna skall bäras av berörda utom de rörliga kost
nader som hänför sig till andra olyckor än luftfartsolyckor, civila sjö
olyckor och järnvägsolyckor. Dessa kostnader skall finansieras från 
fjärde huvudtitelns anslag G 16. Ersättning för verksamhet vid rädd
ningstjänst m.m. Över statsbudgeten redovisas 1 000 kronor. 

Årsredovisningen har upprättats enligt förordningen om myndigheters 
årsredovisning och anslagsframställning (1993:134). SHK har erhållit 
dispens från att upprätta en resultaträkning. Årsredovisningen innehåller 
balansräkning, anslagsredovisning och resultatredovisning. 

Enligt Riksrevisionsverkets (RRV:s) bedömning är resultatredovis
ningen bristfällig i väsentliga avseenden. Den information som lämnas 
strider dock inte mot av RRV kända förhållanden. I sin revisionsrapport 
anser RRV att resultatredovisningen är ett otillräckligt underlag för 
regeringens uppföljning och prövning av verksamheten. Enligt RRV är 
övriga delar av årsredovisningen rättvisande. 

Statens haverikommission 

SHK har i sin förenklade anslagsframställning för budgetåret 1994/95 
yrkat ett anslag om 1 000 kronor. I den fördjupade anslagsframställ
ningen för budgetåren 1992/93-1994/95 beräknade SHK administra
tionskostnaderna till 5 ,8 miljoner kronor per år före pris- och löneupp
räkning. SHK föreslår att fördelningen av de fasta kostnaderna för inne
varande budgetår även skall gälla för budgetåret 1994/95. Kostnadsför
delningen för budgetåret 1993/94 är enligt följande: 

Försvarsdepartementet 
Luftfartsverket 
Sjö fartsverket 
Banverket 
Chefen för flygvapnet 

Regeringens överväganden 

15 % 
50 % 
10 % 
5 % 

20 % 

RRV har haft invändningar mot SHK:s resultatredovisning. De brister 
som verket påtalar i sin revisionsrapport är allvarliga. Syftet med en 
resultatredovisning är att göra det möjligt att på ett ändamålsenligt sätt 
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följa upp verksamheten. SHK har ännu inte inkommit till regeringen 
med kommentarer av RRV:s kritik. Regeringen avvaktar SHK:s syn
punkter innan närmare ställning tas i denna fråga. 

Regeringen beräknar SHK:s administrationskostnader för budgetåret 
1994/95 till 5,8 miljoner kronor före pris- och löneuppräkning. Den av 
SHK föreslagna fördelningen av de fasta kostnaderna för budgetåret 
1994/95 bör gälla om inte annat överenskoms mellan berörda 
intressenter. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Statens haverikommission för budgetåret 1994/95 anvisar ett 
anslag på 1 000 kronor. 
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H Övriga ändamål 

H 1. Viss internationell verksamhet 

1992/93 Utgift 4 831 443 
1993/94 Anslag* 5 151 000 
1994/95 Förslag 7 696 000 
* Anslaget är budgetåret 1993/94 anvisat som förslagsanslag och benärnnes A 3. 
Viss internationell verksamhet. 

Anvisat Förslag Förändring 
1993/94 1994/95 

1. Förhandlingar rörande 665 ()()() 565 ()()() -100 ()()() 
luftfarten 

2. Förenta Nationernas 665 ()()() 465 ()()() -200 ()()() 
ekonomiska kommission 
för Europa (ECE) 

3. Europeiska transport- 570 ()()() 570 ()()() 0 
ministerkonferensen 
(CEMT) 

4. Internationella järnvägs- 25 ()()() 1 725 ()()() 1 700 ()()() 
fördragen m.m. 
(CafIF, OCTI m.m.) 

5. Internationellt samarbete l 526 000 1526000 0 
rörande sjöfarten samt 
Internationella sjöfarts-
organisationen (IMO) 

6. EES och EU* 0 1 845 000 1 845 000 
7. Diverse internationell l 700 ()()() l 000 000 -700 000 

verksamhet* 
Summa kronor 5 151 000 7 696 000 2 545 000 

* Under budgetåret 1993/94 innefattade posten 6, både EES, EG och Diverse 
internationell verksamhet. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Viss internationell verksamhet för budgetåret 1994/95 anvisar ett 
ramanslag på 7 696 000 kronor. 
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H 2. Kostnader för avveckling av Styrelsen för riksfärdtjänst 
m.m. 

1993/94 Anslag* 20 500 000 
1994/95 Förslag 285 000 
* Anslaget benämnes budgetåret 1993/94 A 7. Kostnader för avveckling ~ 
Styrelsen för riksfärdtjänst m.m. 

Styrelsen för riksfärdtjänst avvecklas vid årsskiftet 1993/94. En 
särskild avvecklingskommi~ inrättas vid den tidpunkten för att bl.a. 
svara för utbetalningar av medel för resor med riksfärdtjänsten som 
beslutats före den 1 januari 1994 och som äger rum fram t.o.m. 
utgången av januari 1994. 

Avvecklingskommi~n skall verka längst t.o.m. den 30 juni 1994. 
Det kan dock tänkas att det även efter den tidpunkten kan komma in 
räkningar för sådana resor med riksfärdtjänsten för vilka staten har ett 
betalningsansvar, teoretiskt sett ända fram till år 2004. Medel bör 
därför reserveras för betalning för sådana resor och för viss 
administration av verksamheten. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Kostnader for avveckling av Styrelsen för riksfärdtjänst m. m. för 
budgetåret 1994/95 anvisar ett förslagsanslag på 285 000 kronor. 
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Särskilda frågor 

A. Inriktningen mot ett långsiktigt bärkraftigt 
transportsystem 

Sammanfattning av regeringens bedömning: 

- Transportsektorn utsätter bl.a. människor, miljö och klimat för 
påfrestningar som inte står i samklang med vad naturen långsik
tigt tål. 

- Miljöarbetet inom transportsektorn bör breddas och en mer 
djupgående miljöanpassning ske. 

- Kortsiktiga och långsiktiga miljömål bör rastställas för alla 
trafikslag. Målen bör formuleras så att de är förenliga med en 
sammanvägd, miljömässigt hållbar utveckling. 

- Ett samlat utvecklingsarbete rörande kraven på ett långsiktigt 
bärkraftigt transportsystem har påbörjats. Konsekvenserna för 
svenska transporter bör klargöras. 

- Utvecklingen av ett miljöanpassat transportsystem i Öresunds
regionen bör påskyndas i samarbete med Danmark. 

- Arbetet med att systematiskt värdera och prissätta trafikens 
miljöskador bör intensifieras. De principer för skatteväxling 
regeringen avser att pröva i en särskild parlamentarisk utred
ning bör omratta även transportsektorn. 

- En översyn av trafiklagstiftningen bör inledas med syftet att öka 
miljöanpassningen. 

1 Inledning 

Arbetet med att miljöanpassa transportsektorn inleddes på allvar i 
Sverige under senare delen av 1980-talet. I talet med att insikten ökat 
om de skador på människor, natur, kulturmiljö och klimat, som trafiken 
orsakar, har kraven på åtgärder stegvis skärpts och omfattar nu alla 
trafikslag. Sverige har som flera andra länder förbundit sig att i sam
verkan genomföra de åtgärder som tas upp i olika internationella över
enskommelser som berör utsläppsbegränsningar och andra åtaganden. 

Under senare tid har kretsloppstänkandet utvecklats och nya fakta 
presenterats som berör sambanden mellan olika miljöhot. Miljöskulds
frågan och frågor som har med biologisk mångfald att göra har lyfts 
fram och komplexiteten i åtgärdsarbetet har ökat genom att flera 

10 Riksdagen /993194. I sam/. Nr 100 Bilaga 7 
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problem samtidigt måste angripas. Statens naturvårdsverk har i sin Prop. 1993/94: 100 
senaste miljörapport till regeringen utpekat 13 miljöhot som samtliga Bilaga 7 
kräver åtgärder på kort och lång sikt. 

De åtgärder som har genomförts har effektivt bidragit till att begränsa 
trafikens miljöpåverkan. Flera svenska, europeiska och internationella 
analyser visar emellertid att ytterligare åtgärder kommer att krävas. 

Trafiktillväxten inte bara i Sverige utan i hela Europa kan komma att 
innebära att utsläppen från trafiken på längre sikt i stället ökar, trots de 
redan vidtagna åtgärderna. 

Detta ställer krav på att det långsiktiga tänkandet förstärks och att 
mer radikala och samlade åtgärdsprogram genomförs, som angriper 
miljöhoten på bred front. 

Både trafikverken och Statens naturvårdsverk har pekat på betydelsen 
av att en gemensam syn på innebörden av begreppet "långsiktigt bär
kraftigt transportsystem" skapas, så att man får klarhet i bredden av de 
åtgärder som på längre sikt kan behöva genomföras. Statens naturvårds
verk har nyligen inlett ett arbete i samverkan med trafikverken. 

2 Trafikverkens miljörapporter m.m. 

Regeringen gav i början av år 1992 trafikverken i uppdrag att årligen 
redovisa miljösituationen och föreslå åtgärder som reducerar miljöeffek
terna från trafiken. I årets rapportering prövas nationella miljömål även 
som miljömål för transportsektorn. Den redovisning verken lämnade i 
september 1993 visar följande som rör effekten av redan fattade beslut: 

Koldioxid 

Målet att utsläppen från trafiken år 2000 inte skall överstiga 1990 års 
nivå uppnås inte. En minskning med 940 000 ton krävs - ca 5 % . Det 
långsiktiga målet att reducera utsläppen med 50-80 % i syfte att inte 
riskera att skapa klimatförändringar nås inte heller. 

Kväveoxider 

Målet att minska utsläppen från trafiken med 30 % mellan år 1980 och 
år 1995 uppnås inte. En minskning med 38 000 ton krävs - ca 17 % . 
Målet att minska utsläppen med 50 % mellan år 1980 och år 2000 upp
nås inte, 27 % ytterligare behövs. 

Svaveldioxid 

Målet att minska utsläppen från trafiken med 80 % mellan år 1980 och 
år 2000 uppnås inte. En minskning med 7 000 ton krävs - ca 18 % . 
Det svenska nationella målet uppnås dock. Sjöfartens svavelutsläpp 
dominerar i dag utsläppsbilden inom transportsektorn. 146 



KolvtJten 

Målet att minska utsläppen från trafiken med 50 % mellan år 1988 och 
år 2000 uppnås. 

Statens naturvårdsverk redovisar i sitt aktionsprograrn Miljö-93 
rörande transportsektorn i stort samma bild av utsläppssituationen. 

Trafikverken och Statens naturvårdsverk redovisar en rad allmänna 
förslag och anger att kommande redovisningar skall innehålla mer ut
vecklade förslag till åtgärder. 

I olika internationella fora pågår översyner i syfte att skärpa såväl 
kväveoxidmålet och svaveldioxidmålet, som att precisera de långsiktiga 
koldioxidmålen. 

3 Pågående arbete 

Regeringen tillsatte våren 1993 en särskild utredning om att begränsa 
utsläppen av koldioxid m.m. från trafiken. Utredningen har antagit 
namnet Trafik- och klimatkomrnitten (K 1993:01). 

Kommitten skall lämna ett samlat förslag till åtgärder som kan redu
cera utsläppen av koldioxid och andra klimatpåverkande gaser från alla 
trafikslag. Förutsättningarna för att införa miljözoner i vissa tätorter 
skall även utredas. Kommitten genomförde under hösten 1993 en enkät 
avseende intresset att införa miljözoner i ett trettiotal kommuner runt 
om i landet. Vad regeringen har erfarit finns det intresse från flera 
kommuner än de tidigare nämnda att få vidgade möjligheter att införa 
miljözoner. Kommitten kan, med anledning härav, förväntas lämna 
förslag till regeringen om en mer generell lagstiftning på detta område. 

Regeringen utfärdade under våren 1993 även direktiv till en utredare, 
som skall vidareutveckla systemet med miljöklasser för bilar m.m. 

Regeringen har i september 1993 gett Sjöfartsverket uppdrag att 
redovisa de tekniska och ekonomiska förutsättningarna för och de miljö
mässiga och ekonomiska konsekvenserna av att införa avgaskrav och 
krav på renare bränsle för inrikes sjöfart. 

Förutsättningarna att införa differentierade landningsavgifter inom 
luftfarten prövas. Som en följd härav differentieras landningsavgifterna 
på Luftfartsverkets flygplatser med avseende på flygplanens bulleregen
skaper fr.o.m. den 1 januari 1994. 

Boverket och länsstyrelserna har även getts uppdrag rörande utform
ningen av den regionala samhällsplaneringen för ett miljöanpassat trans
portsystem. 

Riksdagen fattade våren 1991 beslut om att anvisa 120 miljoner 
kronor till Kommunikationsforskningsberedningen (KFB) för ett fyra
årigt forsknings-, utvecklings- och demonstrationsprograrn för använd
ning av motoralkoholer som fordonsbränsle. Regeringen har i december 
1993 beslutat att med högst 60 miljoner kronor stödja utvecklingen av 
produktion av etanol ur cellulosarika råvaror i demonstrationsanlägg
ningar. 
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Riksdagen fattade våren 1993 beslut om att även anvisa medel till 
KFB om ett fyraårigt utvecklingsarbete rörande el- och hybridfordon. 
Regeringen föreslår att programmet omfattar 120 miljoner kronor. 
Regeringen redovisar dessa frågor på annan plats i denna budgetbilaga. 

4 Internationellt arbete 

Sveriges internationella arbete med frågor som berör trafik och miljö 
har intensifierats under det gångna året. 

Inte minst har medlemskapsförhandlingama med EU inneburit omfat
tande kontakter bl.a. rörande EU:s vitbok om varaktig rörlighet. Den 
inriktning Sverige valt för att stegvis integrera trafik- och miljöpolitiken 
inom det s.k. sektorsansvaret har uppmärksammats inom EU. 

Sveriges arbete i EFfA:s, EU:s och ECE:s expertgrupper avseende 
bilavgasfrågor har varit omfattande. Sverige har bl.a. framfört förslag 
om att införa krav på att koldioxidutsläppen från enskilda fordon skall 
minskas. 

Resultatet av förhandlingarna med EU kommer att innebära en möj
lighet att fortsätta att - inom ramen för gemenskapen - verka för att 
bilavgaskraven anpassas till de miljökrav transportsektorn måste upp
fylla. 

Inom ECE - FN:s regionala utvecklingsorgan för Europa - förbereds 
ett beslut om att anordna en större europeisk konferens om trafik och 
miljö. Sverige tog våren 1993 initiativ till konferensen och ECE:s års
möte fattade i april 1993 det formella beslutet att undersöka förutsätt
ningarna för en sådan konferens. Den svenska regeringen kommer att 
ta ytterligare initiativ i syfte att påverka konferensens inriktning och 
innehåll. 

Regeringen har inom ramen för den Europeiska Transportminis
terkonferensen - CEMT - tillsammans med den schweiziska regeringen 
tagit initiativ till en ny internationell hearing med världens bilindustri. 

En särskild förhandlingsgrupp med representanter för medlemsstater
na planerar kring årsskiftet l 993/94 inleda förhandlingar med världens 
bilindustriförening (OICA). Syftet med förhandlingarna är att utveckla 
en samsyn (Declaration of intent) när det gäller att minska bränsleför
brukningen i nya bilar. 

Ett viktigt initiativ har tagits av den amerikanska regeringen. Samsy
nen mellan den amerikanska bilindustrin och regeringen har resulterat i 
ett dokument som innebär åtaganden från båda parter att utveckla den 
"gröna bilen". Parternas mål anges vara - i syfte att kunna bibehålla 
den fria rörligheten på längre sikt - att ta fram ett fordon som bl.a. har 
2/3 mindre bränsleförbrukning än dagens redan om 10 år. Bilen skall 
vara mycket lätt, lika trafiksäker som dagens bilar och ha en standard 
och ett pris som gör att den är konkurrenskraftig på alla världens mark
nader. För att skapa ekonomiska förutsättningar för detta har den ameri
kanska regeringen för avsikt att överföra mycket stora forskningsresur
ser från den militära sektorn. 
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Inom Östersjöregionen pågår arbetet med att slutföra en numster
deklaration mellan stater runt Östersjön avseende trafik- och miljöarbe
tets inriktning. Sverige har lett den arbetsgrupp som svarade för trafi
kens miljöfrågor. Under februari 1994 sammankallas för andra gången 
ministerkonferensen "Baltic Sea Conference of Ministers of Transport". 

I arbetet med Östersjövisionen 2010 har ministrarna för fysisk plane
ring haft sitt andra möte i Gdansk i december 1993. Här konstaterades 
att ekonomisk och fysisk planering måste utvecklas som styrfunktion för 
infrastrukturplaneringen. Den ekonomiska och fysiska planeringens roll 
är att föreslå urban och regional utveckling som minskar transportbehov 
och främjar järnvägs- och sjötransporter. I samband med Östersjö
visionen arbetar Boverket, Statens naturvårdsverk och NUTEK på rege
ringens uppdrag med att utfonna en nationell vision för sarnhällsutveck
lingen i Sverige till år 2009. Därvid behandlas bl.a. frågan om miljöan
passade kommunikationer. 

5 Regeringens överväganden 

5.1 Inriktning mot ett långsiktigt bärkraftigt transportsystem 

I regeringens ekonomiska politik för ökad tillväxt och välfiird är ut
vecklingen av kommunikationssektom viktig. Denna utveckling kan 
endast ske om den är förenlig med en långsiktig och hållbar utveckling 
avseende miljön. 

I den tredje regeringsdeklarationen betonas även att miljöskulden inte 
får öka. 

Regeringens syn på sambanden mellan miljö och ekonomi redovisas 
mer ingående i finansplanens bilaga "Uthållig utveckling". Där fram
hålls bl.a. att ekonomisk tillväxt inte är synonymt med ökad välfärd. 
Välfärden omfattar dimensioner som inte fångas upp av de traditionella 
tillväxtmåtten. Det gäller t.ex. miljön. 

Innebörden av denna politik, som innehåller uppenbara målkonflikter, 
är att långsiktigt söka förena grundläggande resebehov i våra dagliga 
liv och andra fundamentala transportbehov med transportsystem som 
inte ger långsiktiga och bestående skador på människor, natur, kultur
miljö och klimat. Balansen mellan de olika utvecklingsfaktorema måste, 
enligt regeringens mening, formas så att transportsystemet blir miljö
mässigt hållbart och inte lämnar en miljöskuld till kommande generatio
ner. 

Detta är ett långtgående åtagande och regeringen har inlett ett ut
vecklingsarbete med en sådan inriktning. I propositionen "Åtgärder mot 
klimatpåverkan m.m." (prop. 1992/93:179) redovisas den inriktning 
som stegvis kan innebära att de långsiktiga målen uppnås. Strategin 
innehåller följande: en ökad användning av biobränslen, en ökad an
vändning av ekonomiska styrmedel, energieffektivisering, förbättrad 
kollektivtrafik samt utökad forsknings-, utvecklings- och demonstra
tionsverksarnhet. 
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Den breda genomgång av miljöfrågorna och särskilt koldioxidfrågan, 
som Trafik- och klimatkommitten nu gör har stor betydelse för hur 
transportsektorn på sikt skall kunna miljöanpassas. 

Regeringen ansluter sig till de bedömningar trafikverken och Statens 
naturvårdsverk gör rörande behovet av att arbeta fram ett samlat tän
kande för hur ett långsiktigt bärkraftigt transportsystem skall se ut. I 
dag är systemet inte tillräckligt miljöanpassat och kommer inte - utan 
nya åtgärder - heller att bli det. Betydande åtgärder har visserligen 
genomförts men arbetet inom sjöfarten och flyget kommer att behöva 
förstärkas. Som framgått av den tidigare redovisningen uppnås inte ens 
de kortsiktiga målen. 

Det är, enligt regeringens mening, därför nu dags att skifta fokus 
från diskussioner till ett konkret arbete för att lösa de verkliga proble
men. Ett sådant synsätt ligger också i linje med de riktlinjer som anges 
i EG:s vitbok och Agenda 21 som antogs vid FN:s konferens om miljö 
och utveckling. 

De miljömål Sverige i dag använder är kortsiktiga etappmål. Det är 
dock angeläget att också de mer långsiktiga miljömålen fastställs både 
nationellt och i internationell samverkan. Detta får till följd att trans
portsektorns miljömål förtydligas. Det har enligt regeringens mening 
stor betydelse att inte minst de långsiktiga målen fastställs. Transport
sektorns investeringar såväl i fordon och produktionsresurser som i 
infrastrukturen är långsiktiga (20-50 år). Inte minst bilindustrin har 
betonat betydelsen av långsiktighet. 

Det arbete Statens naturvårdsverk och trafikverken nyligen startat har 
i detta perspektiv stor betydelse. 

Utarbetandet av ett förslag till ett miljöanpassat och långsiktigt bär
kraftigt transportsystem bör enligt regeringens bedömning bygga på ett 
arbetssätt som kan ge svar på följande frågor: 

1. Vilka miljömässiga krav ställs långsiktigt på transportsektorn från 
vetenskapliga utgångspunkter? 

2. Vilken teknisk potential finns för utveckling av fordon och bräns
len? 

3. Vilka styrmedel bör användas och hur starka bör dessa vara? Vilka 
styrmedel är kostnadseffektiva? 

4. Hur återverkar detta på olika slag av transporter? Kommer vårt 
dagliga resande till och från arbetet att behöva ändras? Kommer 
de dagliga varutransporterna att påverkas? De internationella trans
porterna? Vårt fritidsresande? 

5. Vilka konsekvenser får miljöanpassningen för statens och kommu
nernas engagemang i trafikplaneringen och i investeringsplane
ringen i ett längre perspektiv? 
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5.2 Trafikverkens miljömål, ansvar och befogenheter 

Trafikverkens och andra berörda myndigheters ansvar och befogenheter 
på miljöområdet är i dag oklara. 

Trafikverkens miljöansvar är reglerat i verkens instruktioner. An
svaret har kompletterats genom ett särskilt regeringsbeslut våren 1992 
om skyldighet att årligen lämna miljörapporter om förhållandena inom 
resp. trafikgren. I beslutet anges även att en gemensam rapport sam
tidigt skall lämnas. 

Statens naturvårdsverk har i sitt Aktionsprogram Miljö-93 redovisat 
vilka myndigheter som har delansvar i trafikens miljöarbete. Samman
lagt är ett tiolal olika myndigheter direkt involverade. Därtill kan läggas 
samtliga kommuner och samtliga länsstyrelser. 

Redovisningen visar att ansvaret är splittrat. Regeringen kommer 
därför inom kort att i tilläggsdirektiv ge Trafik- och klimatkommitten i 
uppgift att föreslå åtgärder i syfte att klarlägga ansvar och befogenheter 
mellan myndigheterna i frågor som rör detta område. 

Regeringen kommer vidare att föreslå att Trafik- och klimat
kommitten redovisar för- och nackdelar med sektorsspecifika mål samt 
utarbetar förslag till tidsmässigt anpassade miljömål för resp. trafikslag 
för arbetet både på kort och lång sikt. 

5.3 Kostnadsansvar och ekonomiska styrmedel 

Arbetet med att systematiskt värdera och prissätta trafikens miljöskador 
kommer att intensifieras. 

Riksdagen fattade under 1988 års riksmöte beslut om att införa ett 
förändrat kostnadsansvar för transportsektorn. Beslutet innebar att in
riktningen skulle vara att införa samhällsekonomiska avgifter för bl.a. 
de miljöskador resp. trafikslag orsakar. 

Kommunikationsdepartementet publicerade i maj 1992 departements
promemorian "Trafikavgifter på samhällsekonomiska villkor" (Ds 
1992:44). Regeringen redovisade i propositionen "Åtgärder mot klimat
påverkan" (prop. 1992/93: 179) sin bedömning rörande behovet av att 
bredda användningen av ekonomiska stynnedel för en effektivare och 
mer systematisk användning av samhällsekonomisk prissättning inte 
minst rörande trafikens miljöpåverkan. Regeringen kan dock konstatera 
att en miljömässigt motiverad prissättning ännu inte fått en systematisk 
tillämpning, vilket innebär att trafiken inte bär sina fulla miljökostnader. 

Dessa frågor behandlas i EG:s vitbok om en varaktig rörlighet. Man 
menar att det på medellång sikt är nödvändigt att utarbeta förslag om 
avgiftsbeläggning av externa kostnader (motsvaras av det svenska kost
nadsansvaret), så att miljöproblemen kan lösas med hjälp av de grund
läggande ekonomiska mekanismer som verkar inom transportsektorn. 

Sverige är ett av de europeiska länder som tillämpar miljöstyming 
med hjälp av olika ekonomiska styrmedel. Ett flertal exempel kan redo
visas där stynnedlen gett mycket god miljöeffekt. 

Den 1 januari 1991 infördes differentierade skatter på samtliga olje
produkter inkl. dieselolja kopplade till olika kvaliteter - miljöklasser. 
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Tidigare användes inom transportsektorn standarddiesel men med detta 
system utvecklades snabbt de nya kvaliteterna. Stora investeringar 
gjordes i nya raffinaderianläggningar. Shell och Scanraff investerade 
100-tals miljoner kronor i sina svenska anläggningar i syfte att bl.a. 
kunna producera de bättre dieselkvaliteterna. I dag utförs mer än 80 % 
av allt trafikarbete med dieselfordon med dieselolja som tillhör klass 1 
och 2. Standarddieseln klass 3 är på väg ut från marknaden. Mängden 
filrliga utsläpp från transportsektorn har reducerats och miljö- och 
hälsoeffekterna är påtagliga särskilt i tätorterna. 

Skatterna på bensin är ett annat exempel. Erfilrenheten visar att ben
sinpriset har betydelse för beteende och attityder hos trafikanterna. Sta
tens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) har beräknat hur priset 
på bensin påverkar trafikutvecklingen och därmed bränsleförbrukningen. 
VTI:s bedömning är att dagens bensinpris ligger på en sådan nivå att 
det medför att bilparkens sammansättning på sikt ändras i riktning mot 
fordon med högre bränsleeffektivitet och att biltrafikens ökningstalet 
kommer att dämpas. Detta medför att förutsättningarna ökar för att 
utsläppen av koldioxid skall kunna minska eller hållas konstanta under 
resten av 1990-talet. Vägverket har genom såväl trafikmätningar som 
studier av förändringar i bränsleförbrukningen i Sverige kunnat konsta
tera att en klar dämpning av koldioxidutsläppen skett under de tre 
senaste åren. En bidragande faktor är att bensinpriset påverkat trafikan
ternas körbeteenden. 

Riksdagen beslöt den 15 december 1993 att ånyo höja koldioxid
skatten fr.o.m. den l januari 1994 samt att indexera skatten fram t.o.m. 
år 1998. Beslutet skall ses som ett ytterligare steg i riktning mot att 
förorenaren betalar för de skador som blir följden av utsläppen. 

I finansplanens miljöbilaga anger regeringen att det finns anledning 
att utreda förutsättningarna för ytterligare miljörelatering inom skatte
systemet. Hänsyn måste härvid självfallet tas till andra angelägna mål 
som exempelvis en bibehållen konkurrenskraft och att skattetrycket inte 
höjs av eventuella förändringar. En parlamentarisk utredning kommer 
att tillsättas inom kort. 

Även frågan om skatteväxling avhandlas i nämnda bilaga. Regeringen 
anger att det inför en eventuell framtida skatteväxling finns ett flertal 
frågeställningar som måste belysas. Det är viktigt att förändringssig
naler är tydliga och att tidsperspektivet är långt både när det gäller 
anpassning och utvärdering. Frågan om skatteväxling, inom ramen för 
ett oförändrat skattetryck och bevarad svensk konkurrenskraft, bör 
därför belysas av den i finansplanens miljöbilaga aviserade utredningen 
om miljörelaterade skatter. 

5.4 Översyn av lagstiftningen 

Miljöhänsynen i olika lagar och författningar som berör kommunika
tionsområdet måste förstärkas. 

Miljöskyddskommitten lade under år I 993 fram två betänkanden som 
berör miljölagstiftningen och därmed förutsättningarna för bl.a. trans-
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portsektorns miljöarbete på längre sikt. Huvudbetänkandet "Miljöbalk" 
(SOU 1993:27) och delbetänkandet "Lag om införande av miljöbalk" 
(SOU 1993:66) är under beredning i regeringskansliet. 

Miljöskyddskommitten fortsätter sitt arbete och kommer senare att 
redovisa förslag till anpassningar av olika speciallagar bl.a. väglagen. 

En omläggning av miljölagstiftningen i enlighet med Miljöskydds
kommittens förslag till en samlad miljöbalk innebär enligt regeringens 
uppfattning ett automatiskt behov av att se över sektorslagstiftningen. 

Inom transportområdet finns en rad speciallagar och författningar 
som reglerar förhållandena i trafiken. Utöver det arbete som genomförs 
i Miljöskyddskommitten behöver därlor en översyn ske av övriga lagar 
och författningar som berör Kommunikationsdepartementets ansvarsom
råde t.ex. vägtrafikkungörelsen, yrkestrafiklagen, skattelagstiftningen 
samt parkeringslagstiftningen. Nuvarande regler förhindrar t.ex. ut
vecklingen av organiserade former för samåkning liksom möjligheterna 
att ange miljökrav för den yrkesmässiga trafiken. Arbetsgivares möjlig
heter att gynna miljövänliga resealternativ försvåras likaså. Regeringen 
kommer att tillsätta en utredning, som ges uppgiften att lämna förslag 
till miljöanpassningar av berörda Jagar och författningar som gäller 
inom trafikområdet. I uppgiften kommer även att ingå att granska trafik
verkens regelsamlingar i syfte att lämna förslag om miljöanpassningar 
av dessa. 

En miljöanpassning av trafiklagstiftningen berör i hög grad även 
förutsättningarna för kommunernas arbete. Vägtrafikkungörelsens regler 
är t.ex. oklara rörande kommunernas möjligheter att styra trafikflödena 
från miljömässiga utgångspunkter. 

Direktiven kommer därlor att utformas så att de kommunala förut
sättningarna för ett offensivt miljöarbete inom trafikområdet belyses och 
att förslag lämnas till miljöanpassningar av aktuell eller ny lagstiftning. 

5.5 Transporter och planering 

Det är nödvändigt att lägga fast strategier för utvecklingen av investe
ringar i bebyggelse och transportinfrastruktur samt åtgärder för att 
främja miljövänliga transportsätt. Den fysiska planeringen har här en 
viktig uppgift. Berörd lagstiftning bör anpassas så att den främjar in
riktningen mot ett långsiktigt bärkraftigt transportsystem. 

Agenda 21 anger att det är nödvändigt att integrera markanvändning 
och transportplanering så att utvecklingsmönster som minskar transport
behoven främjas och att utveckla eller förbättra mekanismer för att 
integrera transportplaneringen i bostads- och bebyggelseplaneringen i 
städer och regioner i syfte att minska transporternas miljöeffekter. 

I EU:s femte miljöhandlingsprogram anges som målet för transport
området att åstadkomma "uthållig rörlighet". Viktiga åtgärder som 
föreslås är bl.a. förbättrad markanvändningsplanering/ekonornisk ut
vecklingsplanering på lokal, regional, nationell och mellannationell nivå 
för att minska transportbehovet och möjliggöra utveckling av alternativ 
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till vägtransporter samt förbättrad koordinering av planering och inves
tering i transportinfrastruktur. 

EU-kommissionens vitbok om transporter talar om att de tekniska och 
skattemässiga åtgärderna måste kompletteras med åtgärder riktade mot 
transportefterfrågan, särskilt den som tillgodoses genom privatbilen. På 
nationell nivå kan såväl stads- och industriplanering såväl som regional 
utveckling bidra till ändringar i resrnönster och på så vis avlasta hårt 
belastade punkter. Förbättring av transportinfrastrukturens miljömässiga 
effektivitet kräver en noggrann värdering av projektens miljöpåverkan 
vid planeringsstadiet, enligt normala kriterier, med möjligheten till 
alternativa lösningar. 

Trafik- och klirnatkommitten har inom ramen för sitt uppdrag bl.a. 
till uppgift att belysa principerna för ett miljöanpassat transportsystern. 

Regeringen har också gett samtliga länsstyrelser i uppdrag att utar
beta en regional trafik- och miljöanalys som skall redovisas till Boverket 
den 1 april 1995. 

Regeringen avser att lägga fram ett förslag till lagstiftning för 
byggande av järnvägar som tillgodoser moderna krav på en bred plane
ringsprocess som är förankrad i kommunal och regional planering och 
bland berörd allmänhet. 

Arbete pågår också inom regeringen med syfte att se över berörda 
lagar för att i lokaliseringsbeslut om vägar och järnvägar ge ökade 
möjligheter att beakta de miljö- och trafikpolitiska aspekterna och de 
krav som olika lagstiftningar ställer. Utgångspunkten är att åstadkomma 
en allsidig och smidig prövning samt eftersträva en god förankring i 
länsstyrelsernas och kommunernas planering redan i ett tidigt skede av 
planeringsprocessen. 

Regeringen avser att senare redovisa ställningstaganden till hur åt
gärder för ett långsiktigt bärkraftigt transportmönster skall utvecklas i 
den svenska samhällsplaneringen. 

5.6 Samarbete i Öresundsregionen 

Ett samarbete inleds med Danmark med syftet att påskynda utvecklingen 
om ett miljöanpassat transportsystem i Öresundsregionen. 

Den 19 november 1993 träffade den danska trafikministern och den 
svenska kommunikationsministern en överenskommelse om att inleda ett 
aktivt samarbete för att påskynda utvecklingen av ett miljöanpassat 
transportsystern inom Öresundsregionen. En gemensam strategi skall 
utarbetas för att ytterligare förbättra förutsättningarna för tåg- och annan 
kollektivtrafik. Dessutom skall möjligheterna att accelerera utnyttjandet 
av allt mer miljövänliga fordon i regionen undersökas. Med detta avses 
el- eller hybridfordon, gasbilar och andra bilar med extremt små utsläpp 
av förorenande ämnen och med en mycket låg bränsleförbrukning. 

Regeringen kommer snarast att inleda överläggningar med den 
danska regeringen om formerna för detta samarbete. 
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5. 7 Kollektivtrafikens konkurrenskraft 

Åtgärder måste sättas in så att kollektivtrafikens konkurrenskraft kan 
förstärkas. 

Det kollektiva resandet i Sverige är i dag på tillbakagång. Den ex
pansion som skedde under 1980-talet har upphört. Framför allt har den 
lokala trafiken (stadstrafiken) stagnerat, bl.a. resorna till och från arbe
tet. Resandet med kollektiva färdmedel i tätorter har sjunkit flera år i 
rad. Kollektivtrafiken i Stockholm bibehåller sin ställning med väsent
ligt högre reseandelar än i övriga Sverige men även här har andelen 
resor börjat minska. 

Sammantaget innebär utvecklingen att kollektivtrafiken delvis har 
mist sin attraktivitet. 

Detta inger enligt regeringens bedömning oro då det försvårar möjlig
heterna att nå miljömålen. 

Regeringen har i anslutning till de tre storstadsuppgörelserna betonat 
betydelsen av att investeringarna i de kollektiva trafiksystemen ökar. 
Regeringen har för sin del fattat beslut om att stödja de tre storstäderna 
med 5 ,5 miljarder kronor, som del i samlade överenskommelser om 
upprustning av trafiksystemen, varav merparten redan betalats ut. 

Regeringen kommer mot bakgrund av den redovisade utvecklingen att 
utrarda tilläggsdirektiv till Trafik- och k.limatkommitten rörande kollek
tivtrafikens framtida konkurrenskraft. 

5.8 Bilfönnånerna i ett miljöperspektiv 

Utformningen av beskattningen av bilförmån leder till att motorpre
standa, körsätt och körsträcka påverkas i en från miljösynpunkt oönskad 
riktning. 

Regeringen överlämnade till riksdagen under hösten 1993 en proposi
tion med förslag rörande tjänsteinkomstbeskattningen (prop. 
1993/94:90) om översyn av tjänstebeskattningen m.m. I propositionen 
behandlas frågor som har med beskattningen av bilförmånerna att göra. 
Regeringen föreslår vissa förändringar och anger att ett fortsatt bered
ningsarbete skall ske. Denna beredning avser frågan om hur den privata 
användningen av en tjänstebil skall beskattas. 

5.9 Behov av miljöinvesteringar inom vägtrafiken 

Vissa miljökrav rörande de framtida investeringarna i trafikens infra
struktur måste anges. 

Ny teknik kan bidra till miljöförbättringar inom vägtrafiken. Tekni
ken ger redan i dag möjligheter att i större utsträckning styra trafikflö
den och därmed minska trafikarbetet. Resultatet kan bli en effektivare 
trafik som innebär lägre utsläpp. Pågående utrednings- och utvecklings
arbete inom informationsteknologin inom Statens väg- och transport
forskningsinstitut (VTO och inom Vägverket visar att tiden nu kan vara 
mogen att i större skala stegvis införa dessa tekniker. Likaså visar 
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utvecklingen inom el- och hybridfordonsområdet att behov nu föreligger 
att påbörja en anpassning av infrastrukturen. 

Riksdagen har under förra riksmötet beslutat om investeringsinrikt
ningen för 1990-talets vägutbyggnad. 

Regeringen avser att senare återkomma till frågan hur investeringarna 
skall ske med avseende på behoven av ny teknik som samspelar med 
möjligheterna att genomföra miljöförbättringar inom vägtrafiken. Det 
kan här komma att handla om hur investeringarna skall utformas av
seende t.ex. snabbladdningsstationer för elfordon, trafikflödesinforma
tion direkt till fordonen, anpassningar av ljussignalar samt trafikguid
ning till parkeringshus m.m. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
godkänner inriktningen av utvecklingsarbetet rörande ett långsiktigt 
bärkraftigt transportsystem. 
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B. Funktionshindrades resemöjligheter 

1 Ärendet och dess beredning 

Som grund för regeringens förslag och bedömningar i det följande 
ligger främst 1989 års Handikapputrednings slutbetänkande Fn samhälle 
för alla (SOU 1992:52) samt Transportforskningsberedningens (nuva
rande Kommunikationsforskningsberedningens) rapport Anpassningen av 
kollektivtrafiken - i gdr, i dag, i morgon (fFB-rapport 1993:13). Såväl 
betänkandet som rapporten har remissbehandlats. Förteckningar över 
remissinstansema samt sammanfattningar av remissvaren finns att tillgå 
i Kommunikationsdepartementet (dnr K93/3259/4 samt K93/1620/4). 

2 Anpassning av kollektivtrafiken under 1980-talet 

2.1 1979 års trafikpolitiska beslut 

Utgångspunkten för arbetet med handikappanpassning av kollektivtrafi
ken under 1980-talet var 1979 års trafikpolitiska beslut (prop. 
1978/79:99, bet. 1978/79:TU18). 

Genom detta beslut slogs fast att målet för trafikpolitiken bör vara att 
tillförsäkra medborgarna en tillfredsställande transportförsörjning. Som 
ett led i uppfyllandet av detta mål angavs att en så långt möjligt full
ständig anpassning av den kollektiva trafiken till handikappades behov 
borde eftersträvas. Av tekniska och ekonomiska skäl måste anpass
ningen ske successivt och man framhöll särskilt att det borde satsas på 
forsknings- och utvecklingsarbete. 

I samband med 1979 års trafikpolitiska beslut antog riksdagen lagen 
(1979:538) om handikappanpassad kollektivtrafik. 

2.2 1988 års trafikpolitiska beslut 

I 1988 års trafikpolitiska beslut (prop. 1987/88:50, bet. 1987/88:TU15, 
rskr. 1987/88:201) angavs att en helhetssyn borde läggas på samhällets 
olika insatser - kommunal färdtjänst, bilstöd, handikappanpassning av 
kollektiva färdmedel och riksfärdtjänst - för att säkerställa handikappa
des för:flyttningsmöjligheter. Valfrihet var en grundläggande princip i 
beslutet och det ansågs önskvärt att öka möjligheterna till frihet i färd
medelsval för handikappade. Därvid konstaterades att handikappade och 
äldre kan erhålla denna valfrihet först när den kollektiva trafiken kan 
tillgodose deras behov på ett bättre sätt. Å andra sidan borde behovet av 
ekonomiska medel till olika former av särlösningar kunna minska allt
eftersom handikappanpassningen av trafiken ökar. 

Beslutet innebar också att det inrättades ett statligt engångsstöd till 
investeringar för ökad handikappanpassning av befintliga fordon och 
äldre terminaler. Syftet var att öka incitamenten för trafikföretagen att 
vidta åtgärder utöver de fastställda kraven. 
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Dessutom ändrades lagen (1979:558) om handikappanpassad kollek
tivtrafik så att även fordon i beställnings-, turist- och färdtjänsttrafik 
omfattades. 

2.3 Föreskrifter om handikappanpassad kollektivtrafik 

Enligt lagen (1979:558) om handikappanpassad kollektivtrafik skall de 
färdmedel som används inom kollektivtrafiken så långt det är möjligt 
vara lämpade för handikappade resenärer. 

Vägverket har enligt förordningen (1980:398) om handikappanpassad 
kollektivtrafik till uppgift att initiera, planera och följa upp anpassning
en samt verka för att anpassningen samordnas. Vidare skall Banverket, 
Luftfartsverket, Sjöfartsverket och Vägverket, var och en inom sitt 
område, meddela de föreskrifter som behövs om färdmedlens och termi
nalernas konstruktion, utrustning och drift. Innan föreskrifter meddelas 
skall verken samråda med berörda myndigheter samt med företrädare 
för handikappade och för dem som utövar trafiken. 

Med stöd av förordningen om handikappanpassad kollektivtrafik har 
under 1980-talet föreskrifter utfärdats som rör utformningen av bussar, 
loktågsvagnar, spårvagnar, tunnelbanevagnar, färdtjänstfordon, fartyg, 
motorvagnar, förortståg och flygplan. 

Den utvärdering av hittills genomförda åtgärder som Transportrådet 
redovisade år 1990 visar att föreskrifternas tillämpning medfört en all
män höjning av kollektivtrafikens tillgänglighet. Det har bl.a. utvecklats 
teknik för att sänka bussars framvagn vid hållplatser så att det är lättare 
att stiga på bussen. Vidare har en transportstol och en rullstolslyft ut
vecklats för att underlätta för rullstolsbundna personer att åka med t.ex. 
flyg, buss och tåg. 

2.4 Färdtjänst 

Färdtjänsten är ett komplement till den övriga trafikförsörjningen som 
syftar till att skapa resemöjligheter för funktionshindrade som har svå
righeter att förflytta sig på annat sätt. Den kommunala färdtjänsten sker 
till ca 80 procent med taxi men också med specialfordon. Den inrätta
des i slutet av 1960-talet och var från början ett frivilligt åtagande för 
kommunerna. År 1975 infördes statsbidrag för färdtjänst. Fr.o.m. år 
1993 har det specialdestinerade bidraget överförts till det generella 
statliga utjämningsbidraget till kommunerna. Bestämmelser om färd
tjänsten finns i socialtjänstlagen (1980:620). Till grund för legitimering 
för kommunernas färdtjänst ligger, utöver fysiska och psykiska funk
tionshinder, även sociala funktionshinder. 

Antalet färdtjänstberättigade uppgick år 1991 till närmare 440 000. 
Samma år genomfördes närmare 15,5 miljoner resor i den kommunala 
färdtjänsten till en sammanlagd kostnad av 1,9 miljarder kronor. Från 
att ha uppvisat en oavbruten tillväxt under 1970- och 1980-talen har 
såväl antalet färdtjänstberättigade som antalet resor minskat under 1990-
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talets tre första år. Antalet enkelresor har t.ex. minskat med över 14 
procent från år 1989 till år 1992. 

Riksfärdtjänsten inrättades år 1980 som en försöksverksamhet. Den 
permanentades år 1984 varvid ansvaret lades på Transportrådet. Efter 
det att Transportrådet avvecklats har ansvaret fram till årsskiftet 
1993/94 legat på ett tillfälligt inrättat organ, Styrelsen för riksfärdtjänst. 
Fram till denna tidpunkt har verksamheten bekostats med statliga medel 
fastän det är kommunerna som beslutat om resorna. Från årsskiftet är 
emellertid riksfärdtjänsten kommunaliserad. Verksamheten regleras 
genom lagen om kommunal riksfärdtjänst (1993:963). 

Syftet med riksfärdtjänst är att ge svårt funktionshindrade möjligheter 
att göra längre resor inom landet till normala kostnader. Resorna kan 
ske med flyg, tåg och andra allmänna kommunikationer samt · med 
taxibilar och specialfordon. 

I 1993 års kompletteringsproposition anges att kommunaliseringen av 
riksfärdtjänsten bör kunna leda till effektiviseringar av verksamheten 
genom en bättre samordning med andra samhällsbetalda resor och ge
nom samordnad upphandling. 

2.5 Differentierat kollektivtrafikutbud 

Det har under senare år blivit allt vanligare med kollektivtrafikformer 
som särskilt vänder sig till äldre och handikappade. Ett exempel på 
detta är servicelinjer. Vid inrättandet av servicelinjer tas särskild hänsyn 
till bl.a. äldres och funktionshindrades behov i fråga om t.ex. linje
sträckning, turintervall och fordonsutformning. 

Servicelinjerna är en trafikeringsmodell som utvecklats i Sverige av 
Kommunikationsforskningsberedningen i samarbete med kommuner, 
trafikhuvudmän och trafikföretag och som rönt en betydande internatio
nell uppmärksamhet. 

Ett annat exempel på en särskilt behovsanpassad kollektivtrafikform 
är linjelagd färdtjänst. Trafiken har ofta formen av turlistelagda taxire
sor som i vissa fall kan vara efterfrågestyrd, dvs. resenärerna måste an
mäla sina resor på förhand för att turen skall köras. 

Enligt en kartläggning som Svenska Kommunförbundet nyligen ge
nomfört* har ca 1/4 av kommunerna infört servicelinjer eller linjelagd 
färdtjänst. Denna typ av kollektivtrafikservice är vanligast i de större 
kommunerna. Kommunförbundets kartläggning visar också att andelen 
färdtjänstberättigade invånare i genomsnitt är lägre i kommuner som 
infört kollektivtrafikformer som är särskilt anpassade för äldre och 
funktionshindrade. 

* Den kommunala färdtjänsten, 

Kommunala jämförelsetal 1993: l 
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3 Inriktningen av det fortsatta arbetet för att främja. 
funktionshindrades rese- och kommunikationsmöjligheter 

3.1 Några utgångspunkter 

Regeringens bedömning: Målet bör vara att funktionshindrade 
personer skall kunna tillförsäkras samma villkor som andra med
borgare när det gäller möjligheter att förflytta sig och resa eller 
att utnyttja andra former av kommunikationer. En helhetssyn på 
funktionshindrades kommunikationsmöjligheter bör därvid efter
strävas. Olika vägar att tillgodose funktionshindrades behov måste 
prövas. Sådana åtgärder som kan väntas ge störst samlad effekt 
vid en given insatsnivå bör prioriteras. Åtgärdernas effekter på 
det totala utbudet av tjänster inom kommunikationsområdet och 
följderna för det internationella utbytet av varor och tjänster måste 
beaktas. 

Utredningarna: Utredningarnas grundsyn överensstämmer i allt 
väsentligt med regeringens bedömning. Handikapputredningen har 
emellertid inte behandlat avvägningen mellan trafikutbud och service
nivå. Ingen av utredningarna har behandlat de internationella aspekterna 
på anpassningsåtgärder inom kommunikationssektom. 

Remissinstanserna: Huvuddelen av remissinstansema delar utred
ningarnas grundsyn. 

Skälen för regeringens bedömning: Målet för det fortsatta arbetet 
för att främja funktionshindrades rese- och kommunikationsmöjligheter 
bör vara att funktionshindrade personer skall kunna tillförsäkras samma 
villkor som andra medborgare när det gäller möjligheter att förflytta sig 
och resa eller att utnyttja andra former av kommunikationer. 

För att öka tillgängligheten till allmänna färdmedel har som tidigare 
framgått ett omfattande arbete lagts ned på föreskrifter för utformningen 
av olika typer av fordon. Föreskrifterna har utan tvekan haft stor be
tydelse för att påskynda införandet av fordon som är bättre anpassade 
till funktionshindrades behov. De har också bidragit till att driva på den 
tekniska utvecklingen inom området och stimulerat forsknings- och 
utvecklingsverksamhet med inriktning på funktionshindrades förutsätt
ningar att förflytta sig och resa. Den brukarundersökning som nu ge
nomförts visar också att de åtgärder som vidtagits med anledning av 
föreskrifterna uppmärksammats av en stor del av de berörda, att åt
gärderna anses ha minskat problemen och att detta gäller de mest funk
tionshindrade i särskilt hög grad. Samtidigt tyder emellertid undersök
ningen på att åtgärderna haft en mycket begränsad effekt på funktions
hindrades faktiska utnyttjande av kollektivtrafiken. Vidare kan noteras 
att förenklad på- och avstigning fortfarande är ett mycket vanligt önske-

Prop. 1993/94: l 00 
Bilaga 7 

160 



mål trots att föreskrifterna i hög grad inriktats just på detta område och 
att det är fler som anser att informationsstandarden försämrats under 
1980-talet än som anser att den förbättrats. 

Brukarundersökningen visar också att färden till och från hållplatsen/
stationen är det moment under resan som i allmänhet ger störst pro
blem. Nedlagda linjer och indragna hållplatser beskrivs som en försäm
ring som är långt betydelsefullare än den förbättring som åstadkonunits 
genom teknisk anpassning av fordonen. Ökad turtäthet är också det 
främsta önskemålet om förbättring av trafikstandarden inom hela den 
studerade gruppen av funktionshindrade personer. Även de mest funk
tionshindrade önskar förbättrad turtäthet i minst lika stor omfattning 
som förbättrad service i övrigt eller förändringar av fordonens utform
ning. 

De ovan beskrivna förhållandena visar enligt regeringens mening på 
betydelsen av en helhetssyn på funktionshindrades rese- och kommuni
kationsmöjligheter. Inom kollektivtrafiken är det t.ex. den samlade 
trafikeringsstandarden med dess olika komponenter i form av fordonsut
formning, trafikeringsformer och personlig service som är avgörande 
tillsammans med samspelet mellan trafikförsörjningen och den fysiska 
miljön. Det är således av begränsat värde att fordonen uppvisar en hög 
tillgänglighet om brister i utformningen av terminaler, gatumiljö m.m. 
innebär svåröverstigliga hinder. 

Ytterligare en viktig slutsats är att föreskrifter - och då i synnerhet 
föreskrifter som fokuseras på fordonens tekniska utformning - aldrig 
kan vara det enda medlet att nå en ökad tillgänglighet till transportsyste
met för funktionshindrade. Det gäller i minst lika hög grad att förändra 
attityder, service, information, m.m. där lagstiftning inte alltid är det 
effektivaste instrumentet för att nå resultat. Även andra vägar måste 
därför prövas. Grundläggande är att skapa sådana arbetsformer att det 
blir naturligt för berörda myndigheter,· företag och organisationer att 
löpande ta hänsyn till och bevaka funktionshindrades intressen i utveck
lingen och driften av de allmänna kommunikationerna. Det går inte 
heller att komma ifrån att insatserna för att förbättra funktionshindrades 
situation på transportområdet inrymmer en rad svåra avvägningar mel
lan olika intressen. 

En avgörande restriktion i detta sammanhang är naturligtvis kravet på 
begränsningar i de offentliga utgifterna som innebär att åtgärder för att 
stärka funktionshindrades ställning måste finansieras genom rationalise
ringar och omprioriteringar inom den offentliga verksamheten - det är 
i första hand kommunernas och landstingens utgifter som berörs - eller 
genom höjda avgifter. Detta leder ofrånkomligen till att en avvägning 
måste göras mellan tillgänglighetsmålet och andra hänsyn. Risken för att 
en lagstiftning som medför stora kostnadsökningar för kollektivtrafiken 
leder till minskat trafikutbud och höjda biljettpriser är t.ex. uppenbar 
med hänsyn till den ekonomiska situation som många kommuner och 
landsting befinner sig i. Följden kan då bli att kollektivtrafikens för-
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måga att hävda sig mot bilen försämras ytterligare med bl.a. negativa 
miljöeffekter som resultat. 

Vid utformningen av svenska särbestämmelser när det gäller kommu
nikationsmedel och trafikvillkor är det av vikt att dessa utformas så att 
de inte innebär handelshinder eller konkurrensbegränsningar. aär har 
Sverige också internationella åtaganden genom GAIT- och EES-avtalen 
samt i förhandlingarna om ett svenskt medlemskap i EU. Enligt vad 
regeringen erfarit kommer EG-konsekvensutredningen om social välfärd 
och jämställdhet ( dir. 1993 : 21) att i sitt betänkande särskilt behandla 
frågan om följderna av bl.a. ett EU-medlemskap sett ur funktionshind
rades perspektiv. 

Vad som nu berörts gäller avvägningen mellan målet om ökad till
gänglighet till kommunikationerna och andra såväl kommunikationspoli
tiska mål som mer övergripande mål för samhällsutvecklingen. Priorite
ringar måste emellertid också göras inom ramen för strävandena att 
förbättra funktionshindrades siruation på kommunikationsområdet. Inom 
kollektivtrafikområdet kan t.ex. en sådan avvägning gälla vad som är 
mest angeläget att åstadkomma; förbättringar för de grupper som redan 
utnyttjar allmänna färdmedel i syfte att minska de problem de upplever 
eller förbättringar som gör det möjligt för nya grupper av funktions
hindrade att utnyttja kollektivtrafiken. En delvis annan avvägning rör 
valet mellan att gynna så stora grupper av funktionshindrade som möj
ligt eller att i första hand satsa på att förbättra för dem som är mest 
eftersatta när det gäller förfl.yttningsmöjligheter. 

Förekomsten av intressekonflikter skall dock inte överdrivas. Många 
av de åtgärder som redan har genomförts i syfte att förbättra förhållan
dena för funktionshindrade har således visat sig vara av värde för breda 
konsumentgrupper och välmotiverade även ur ett snävt företagsekono
miskt perspektiv. Insatserna för att förbättra funktionshindrades tillgång 
till allmänna kommunikationsmedel måste också sättas in i ett hel
hetsperspektiv på samhällsutvecklingen. Investeringar för att öka till
gängligheten till allmänna kommunikationer kan således leda till be
tydande besparingar eller välfärdsvinster inom andra samhällssektorer 
och ge upphov till en total samhällsekonomisk vinst. Ett exempel är när 
behovet av dyra specialtransporter kan minskas, ett annat är när bra 
kommunikationer kan underlätta ett kvarboende och ett så normalt 
boende som möjligt för äldre och funktionshindrade samt när bra kom
munikationer gör det möjligt för människor att flytta hem från instirutio
ner. 

I det följande behandlas olika insatser för att främja funktionshindra
des resemöjligheter. Handikapputredningen har också föreslagit vissa 
åtgärder på telekommunikationsområdet. Regeringen har tagit upp dessa 
frågor under avsnitt C. 
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3.2 En effektivare trafikorganisation 

Regeringens bedömning: Med en effektivare trafikorganisation i 
form av bl.a. ökad samordning av offentligt betalda resor skapas 
bättre förutsättningar att anpassa kollektivtrafiken till funktions
hindrades behov. En effektivare organisation kan även skapa 
utrymme för kvalitetsförbättringar inom färdtjänsten för svårt 
funktionshindrade. 

Utredningarnas förslag: Överensstämmer med regeringens bedöm
ning. 

Remissinstanserna: Huvuddelen av remissinstansema tillstyrker 
utredningarnas förslag. 

Skälen för regeringens bedömning: Vid sidan av vad kommuner 
och landsting betalar för den lokala och regionala kollektivtrafiken 
anslås som tidigare framgått betydande medel till kommunal färdtjänst, 
riksfärdtjänst samt sjukresor. För att pröva förutsättningarna att effekti
visera trafiken och förbättra det sammanlagda trafikutbudet inom ramen 
för de resurser som nu finns tillgängliga inom dessa ansvarsområden 
beslutade regeringen i juli 1993 att bemyndiga chefen för Kommunika
tionsdepartementet att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att 
lämna förslag till samordning av olika slag av offentligt betalda resor. 

Utredningen - som nu arbetar under namnet Samreseutredningen -
skall enligt direktiven (dir. 1993:84) förutsättningslöst studera olika 
modeller som bygger på frivillig samverkan mellan kommuner, lands
ting och trafikhuvudmän. Utredningen skall också redovisa ett alternativ 
som bygger på lagstiftning om ett enhetligt huvudmannaskap i länen för 
offentligbetalda resor. Inom ramen för denna redovisning skall utred
ningen lämna förslag till erforderliga ändringar av lagen (1978:438) om 
huvudmannaskap för viss kollektiv persontrafik. Uppdraget skall vara 
slutfört senast den 31 december 1994. 

Möjligheterna att erbjuda även resenärer med funktionshinder en 
tillfredsställande transportförsörjning genom en ökad handikappanpass
ning av kollektivtrafiken är ett av huvudmotiven för att utredningen 
tillsatts. Uppdraget till utredningen har också utformats med utgångs
punkt i de förslag som lagts fram inom ramen för Handikapputred
ningens arbete. 

Enligt regeringens mening är förutsättningarna att etablera en effekti
vare trafikorganisation av avgörande betydelse för att öka uppfyllelsen 
av trafikpolitikens mål om tillgänglighet för bl.a. funktionshindrade. 
Detta synsätt har redan kommit till uttryck genom beslutet att kommu
nalisera riksfärdtjänsten fr.o.m. årsskiftet 1993/94. De nackdelar som 
har varit förenade med att beslut och kostnadsansvar för olika slag av 
färdtjänst lagts på skilda huvudmän kommer därigenom att kunna elimi-
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neras. Beslutet kan också ses som ett led i strävandena att skapa förut
sättningar för en bättre samordning med andra offentligt betalda resor. 

När resultatet av Samreseutredningens arbete föreligger vid utgången 
av år 1994 är det regeringens förhoppning att det skall vara möjligt att 
ta ytterligare betydelsefulla steg mot att skapa sådana organisations- och 
arbetsformer att det blir naturligt för berörda myndigheter, företag och 
organisationer att beakta funktionshindrades behov i utvecklingen och 
driften av kollektivtrafiken. 

3.3 Ändring av lagen om handikappanpassad kollektivtrafik 

Regeringens förslag: Lagen (1979:558) om handikappanpassad 
kollektivtrafik bör ändras enligt följande: Begreppet handikappade 
ersätts med begreppet resenlirer med funktionshinder. 2 § andra 
stycket föreslås få följande lydelse: "Ntir kollektivtrafik planeras 
och genomfors skall funktionshindrade resenlirers slirskilda behov 
beaktas." 

Utredningarnas förslag: Frågan behandlas endast av Handikapput
redningen. Utredningens förslag överensstämmer delvis med regering
ens förslag. Utredningen förordar även att ett tillägg bör göras i 3 § 
som anger att regeringen eller den myndighet som regeringen utser skall 
föreskriva vid vilken tidpunkt anpassningsåtgärderna skall vara slut
förda, att en ny paragraf införs med hänvisning till den av utredningen 
föreslagna Handikappombudsmannen samt att lagens avslutande para
graf med hänvisning till plan- och bygglagen utvecklas. Vidare föreslår 
utredningen att 2 § andra stycket helt skall utgå. 

Remissinstanserna: Huvuddelen av remissinstanserna tillstyrker 
utredningens förslag. Remissutfallet är dock blandat och skilda remiss
instanser lämnar detaljsynpunkter på olika delar av utredningens lagför
slag. Flera remissinstanser har invändningar mot utredningens förslag 
till ändring av 2 § i lagen om handikappanpassning. 

Skälen för regeringens förslag: Lagen om handikappanpassad kol
lektivtrafik innehåller övergripande bestämmelser om hänsyn till funk
tionshindrade vid planeringen och genomförandet av kollektivtrafiken. 
Lagen vänder sig således till dem som har tillsyn över eller utövar 
sådan trafik och inte till tillverkarna av kollektivtrafikfordon. 

Regeringen anser, i likhet med Handikapputredningen, att lagen bör 
ändras så att begreppet resenär med funktionshinder används i stället för 
ordet handikappad. Ändringsförslaget följer av synsättet att handikapp 
inte skall ses som en egenskap hos en person utan som ett förhållande 
mellan en funktionshindrad person och omgivningen. Se underbilaga 
7.1. 
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Utredningens förslag beträffande 2 § innebär inte någon ändring i 
sak. Förslaget att stryka paragrafens andra stycke motiveras i stället av 
att lagen anses ha en diskriminerande utformning genom att den anger 
att handikappades särskilda behov skall beaktas "så långt det är möj
ligt". Regeringen har beaktat denna synpunkt. Regeringen anser emel
lertid att stycket i övrigt innehåller information av väsentlig betydelse 
för tolkningen av lagen genom att det anger att funktionshindrade rese
närers behov skall beaktas vid planeringen och genomftJrandet av trafi
ken. Att helt slopa stycket skulle därför enligt regeringens mening på ett 
olyckligt sätt ge intryck av att lagen fokuseras enbart till färdmedlens 
utformning. 

Regeringen ser ingen anledning att förändra 3 § på det sätt som 
Handikapputredningen föreslår eftersom paragrafen redan i sin nuvaran
de utfonnning ger regeringen och föreskrivande myndigheter möjlig
heter att ange vid vilken tidpunkt en anpassningsåtgärd skall vara 
genomförd. Så har också skett alltsedan lagen infördes. Genom att 
åtgärder som genomförs med stöd av lagen kan avse annat än en ren 
teknisk anpassning av fordon är inte heller utredningens formulering 
alltid tillämplig. Ett visst planeringsförfarande eller en viss serviceåt
gärd kan t.ex. inte alltid tidsbindas på det sätt som utredningens förslag 
synes förutsätta. 

Den paragraf i lagen om handikappanpassad kollektivtrafik som 
hänvisar till plan- och bygglagen (PBL) föreslås av Handikapputred
ningen bli ändrad så att den hänvisar till de delar av PBL som gäller 
tomter, allmänna platser, byggnader och terminaler. Syftet är att tyd
liggöra att kollektivtrafiken sett från den funktionshindrades synvinkel 
är en helhet och bygger på ett samspel av anpassning i hela reskedjan. 
Principiellt har regeringen ingenting att invända mot en sådan föränd
ring. Den ligger helt i linje med det synsätt på kollektivtrafikens an
passning som vi redan givit uttryck för. Enligt regeringens mening bör 
dock en förändring av detta slag anstå till dess den pågående översynen 
av plan- och bygglagen är avslutad. 

Regeringen avser att i en särskild proposition behandla frågan om 
inrättandet av en handikappombudsman. Regeringen är därför inte 
beredd att nu ta ställning till Handikapputredningens förslag att införa 
bestämmelser om en handikappombudsman i lagen om handikappanpas
sad kollektivtrafik. 

Lagförslaget är av sådan enkel beskaffenhet och har sådan begränsad 
räckvidd att Lagrådets hörande skulle sakna betydelse. Med hänsyn 
härtill anser regeringen att Lagrådets yttrande över förslaget inte bör 
inhämtas. 
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3.4 Anpassning av färdmedel m.m. 

Regeringens bedömning: Arbetet med att utfärda föreskrifter om 
anpassningen av kollektiva färdmedel till funktionshindrades 
behov med stöd av lagen om handikappanpassad kollektivtrafik 
bör gå vidare. I vissa fall bör de tekniska och ekonomiska förut
sättningarna för skärpta krav, liksom föreskrifternas förenlighet 
med Sveriges internationella förpliktelser, ytterligare klarläggas. 

Utredningarnas förslag: Handikapputredningen lägger fram ett stort 
antal förslag om åtgärder för att öka tillgängligheten till olika färdmedel 
med angivande av tidpunkter när åtgärderna senast skall vara genom
förda. Förslagen överensstämmer delvis med regeringens bedömning. 
Utredningens förslag innebär dock i vissa avseenden väsentligt mer 
långtgående krav på fordonen i bl.a. lokal och regional trafik, beställ
ningstrafik med buss samt viss spårbunden trafik än vad som regeringen 
för närvarande är beredd att ta ställning till. Å andra sidan behandlar 
inte utredningen andra krav på fordonens yttre och inre utformning än 
de som gäller instegsförhållanden och rullstolstillgänglighet. TFB-rap
porten innehåller inga konkreta förslag när det gäller lagfästa krav på 
fordonsutfonnning. 

Remissinstanserna: Remissopinionen är delad. En majoritet av 
remissinstanserna förordar en fortsatt lagstiftning på området. Många 
remissinstanser anser dock att kostnaderna för föreslagna anpassningsåt
gärder måste belysas mera ingående. En rad invändningar av teknisk 
och ekonomisk natur reses mot vissa av utredningens förslag. Flera 
remissinstanser anser att EES-avtalet och ett framtida medlemskap i EU 
begränsar Sveriges möjligheter att behålla eller införa nya särkrav av
seende färdmedlens tillgänglighet. 

Skälen för regeringens bedömning 

Kostnadskonsekvenser m.m. måste klar/tiggas 

Arbetet med att anpassa kollektivtrafiken till funktionshindrades behov 
bör gå vidare. Det finns en bred uppslutning bakom de ambitioner som 
ligger till grund för Handikapputredningens förslag om åtgärder för att 
öka tillgängligheten till olika färdmedel. Den konkreta utformningen av 
åtgärderna och de tidsplaner för ett genomförande som redovisas har 
däremot i många fall givit upphov till starka invändningar av främst 
ekonomisk eller teknisk natur från en rad olika remissinstanser. Kritiken 
inriktas bl.a. på att utredningen underskattat kostnaderna för genom
förandet av vissa av åtgärderna, att vissa lösningar inte är tillräckligt 
tekniskt utprovade eller att åtgärderna kommer i konflikt med trafik-
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säkerhets- och miljömålen på trafikområdet. Andra invändningar gäller 
att ingen hänsyn tagits till effekterna på samhällsekonomin och på tra
fikutbud och resekostnader samt att förslagen lägger hinder i vägen för 
en effektiv konkurrens på trafikområdet. 

Regeringen anser att det i många fall finns anledning att ta hänsyn till 
den kritik som framförts. Sammantaget innebär detta att regeringen inte 
anser att Handikapputredningens förslag är så genomarbetade i fråga om 
teknisk utformning eller tillräckligt genomlysta med avseende på bl.a. 
kostnader och konsekvenser för den totala trafikförsörjningen att det nu 
är möjligt att ta slutlig ställning till ett genomförande av förslagen i alla 
dess delar. Det är dock regeringens bedömning att Handikapputred
ningens förslag - efter en mer ingående konsekvensprövning i dessa 
avseenden - i väsentliga delar bör kunna ligga till grund för kommande 
föreskrifter på området. 

Beträffande kraven på olika typer av fordon anser regeringen att 
dessa bör utgå dels från en helhetssyn på resemöjlighetema, dels från 
en ambition att ange service- eller funktionskrav snarare än specifika 
tekniska lösningar. 

Vidare är det regeringens uppfattning att anpassningen, i enlighet 
med gällande förordning (1980:398) om handikappanpassad kollektivtra
fik, måste ske i den takt och omfattning som bedöms skälig med hänsyn 
till syftet och till de tekniska och ekonomiska förutsättningarna hos dem 
som utövar trafiken och med beaktande av att kraven på säkerhet för 
resenärer och övriga berörda tillgodoses. Även trafikens miljöegenska
per bör vägas in i en sådan bedömning. Det innebär att sådana krav inte 
bör ställas som kan bedömas få påtagliga negativa återverkningar på den 
allmänna standarden i kollektivtrafikförsörjningen. Som tydligt illustre
ras av bl.a. TFB-rapporten skulle en sådan utveckling stå i ett direkt 
motsatsförhållande till funktionshindrades egna prioriteringar. 

Med de allmänna utgångspunkter för anpassningen av kommunikatio
nerna som regeringen här angivit är det också naturligt att berörda 
myndigheter fortlöpande analyserar huruvida det är föreskrifter eller 
andra typer av åtgärder - t.ex. av informativ karaktär - som utgör den 
snabbaste och effektivaste vägen att uppnå målen för trafiksystemets 
tillgänglighet. 

Särskild hänsyn måste härvid tas till förutsättningarna att nå interna
tionell acceptans av de åtgärder som vidtas. Flera remissinstanser har 
framhållit att EES-avtalet och ett framtida medlemskap i EU kan be
gränsa Sveriges möjligheter att behålla eller införa nya särkrav avseende 
färdmedlens tillgänglighet. Regeringens uppfattning är att det för när
varande inte föreligger några sådana hinder. 

EG-kommissionens direktorat för industrin och den interna markna
den (DG III) arbetar med direktiv för bussars konstruktion som sanno
likt kommer att innehålla regler om anpassning till funktionshindrade. 
Parallellt härmed utvecklas inom bl.a. transportdirektoratet (DG VIl) 
direktiv för funktionshindrades arbetsresor samt övergripande riktlinjer 
för anpassningen av transportmedel m.m. Med den inriktning som detta 
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arbete nu har synes det inte innebära några begränsningar när det gäller 
Sveriges möjligheter att bibehålla och vidareutveckla lagstiftningen om 
handikappanpassning på kollektivtrafikområdet. 

Med hänsyn till att det slutliga utfallet av EU:s arbete på detta om
råde ännu inte är känt finns det ändå anledning för regeringen och 
berörda myndigheter att nära följa utvecklingen. En utgångspunkt från 
svensk sida bör därvid vara dels att det skall vara möjligt för Sverige att 
bibehålla en hög ambitionsnivå när det gäller kollektivtrafikens anpass
ning till funktionshindrades behov, dels att verka för att kraven på 
tillgänglighet i ökad grad tillgodoses i det europeiska samarbetet. Till 
bilden hör också att nya föreskrifter på detta område bör notifieras inom 
ramen för GATI-avtalet, såsom hittills skett. 

Anpassningen av lokal och regional kollektivtrafik 

Enligt den nu gällande förordningen (1980:398) om handikappanpassad 
kollektivtrafik skall vid anpassningen hänsyn tas till de särskilda för
hållandena för kollektivtrafiken i tätortsområden. Bakgrunden till detta 
är att man bedömt att en långtgående handikappanpassning kan innebära 
vissa problem när det gäller närtrafik med buss och tunnelbana i rus
ningstid då trafiksystemet är känsligt för förseningar. Enligt regeringens 
bedömning har de senaste årens tekniska utveckling, framför allt genom 
introduktionen av lågentre- eller låggolvsfordon, skapat ett ökat hand
lingsutrymme när det gäller att anpassa tätortstrafiken. Regeringen anser 
likväl att det kan finnas skäl att särbehandla bl.a. lokaltrafiken i an
passningshänseende. 

Som framhålls av såväl Handikapputredningen som i TFB-rapporten 
bör kraven på trafikförsörjningen kopplas till åtgärder i den fysiska 
miljön för att vara verkningsfulla. Detta krav torde vara allra mest 
påtagligt när det gäller den lokala och regionala kollektivtrafiken. Bris
ter i utformningen av bebyggelse- och gatumiljön kan här göra det 
direkt omöjligt att utnyttja allmänna färdmedel. Detta innebär att vissa 
former av långtgående anpassning av färdmedlen i lokal och regional 
trafik - framför allt åtgärder inriktade på personer med starka förflytt
ningshinder - kan väntas få genomslag först när den fysiska miljön nått 
samma grad av anpassning. När det gäller möjligheterna att göra längre 
resor innebär däremot sällan färden till/från stationen eller terminalen 
ett absolut hinder även om den fysiska miijön naturligtvis även här 
spelar stor roll. Ledsagarservice och färdtjänst kan här användas för att 
underlätta anslutningsresorna till allmänna kommunikationsmedel. 

Med hänsyn till den starka koppling som finns mellan färdmedlen och 
den omgivande miljön kan det ifrågasättas om det är kostnadseffektivt 
att i lokal och regional trafik kräva en generell anpassning av fordonen 
från och med en viss tidpunkt oavsett hur trafik- och bebyggelsemiljön 
i övrigt ser ut. Enligt regeringens mening kan det beträffande denna 
trafik vara mera ändamålsenligt och leda till snabbare resultat att stegvis 
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anpassa hela trafikmiljön, inklusive fordonen, och därvid arbeta utifrån 
en områdes- och linjevis prioritering. 

Trafikförsörjningen på lokal och regional nivå styrs huvudsakligen 
genom trafikhuvudmännens planering och upphandling av trafik. Jäm
sides med åtgärder i bebyggelse- och gatumiljön är det framför allt 
genom denna planering och upphandling som kommunerna och lands
tingen kan ta ett ökat ansvar för kollektivtrafikens anpassning. Enligt 
vad regeringen har erfarit finns det en beredskap hos trafikhuvud
männen att genom Svenska Lokaltrafikföreningen (SLTF) anta vissa 
riktlinjer om anpassningsåtgärder när det gäller bl.a. framtida upphand
ling av trafik. 

När det gäller i första hand instegsförhållandena i bussar som an
vänds i lokal och regional trafik anser regeringen därför att det som t!tt 
alternativ till föreskrifter bör prövas om det går att nå en överenskom
melse med SLTF om vissa riktlinjer när det gäller planeringen och 
genomförandet av trafiken. Dessa riktlinjer bör bl.a. innefatta en 
rekommendation för trafikhuvudmännen att upphandla trafik med låg
golvs- eller lågentrefordon och att sätta in sådana fordon i trafik där 
effekterna för funktionshindrade kan väntas bli störst med hänsyn till 
lokala behov och förutsättningar. Regeringen kommer därför att uppdra 
åt Vägverket att inleda överläggningar med SLTF med syfte att nå en 
överenskommelse med denna innebörd. 

Regeringens bedömning i denna del innebär att ett ökat ansvar läggs 
på kommuner och landsting när det gäller att driva på anpassningen av 
den lokala och regionala trafiken. Enligt regeringens mening ligger en 
sådan utveckling helt i linje med 1988 års trafikpolitiska beslut. De 
övergripande riktlinjer för trafikpolitiken som riksdagen då lade fast 
innebär att beslut som gäller transportproduktionen bör fattas i så decen
traliserade former som möjligt. Beslut om persontransportförsörjningen 
som främst berör lokala och regionala behov bör således enligt riks
dagsbeslutet fattas på läns- och kommunnivå. SLTF har sedan lång tid 
tillbaka varit pådrivande i utvecklingen av kollektivtrafiken och bl.a. 
utfärdat rekommendationer beträffande upphandling av miljövänliga 
fordon. Det finns således en tradition inom SLTF att genom olika åt
gärder främja utvecklingen av kollektivtrafiken. 

Funktionshindrades egna synpunkter, sådana de framkommer bl.a. i 
TFB-rapporten, leder också fram till slutsatsen att det, särskilt i fråga 
om lokal och regional trafik, är önskvärt att i ökad grad fokusera på 
den samlade trafikeringsstandarden och de restriktioner som den fysiska 
miljön lägger på resmöjligheterna. Med utgångspunkt i funktionshind
rades verkliga problem och önskemål är det således mycket som talar 
för att ett mera integrerat och dynamiskt synsätt på trafikens handikapp
anpassning bör efterstävas. 

Det ligger i sakens natur att ett sådant synsätt måste ta sin utgångs
punkt i kommuners och trafikhuvudmäns kunskaper om lokala bebyg
gelse- och trafikförhållanden och möjligheterna att med olika åtgärder i 
samverkan - det kan röra sig om åtgärder i bebyggelsemiljön, terminal-
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och gatuutformning, fordonsutformning, olika trafikeringsformer som 
servicelinjer m.m. samt informationsåtgärder - åstadkomma största 
möjliga totala effekt på de funktionshindrades resemöjligheter och till
gänglighet till olika resmål. En inriktning av detta slag ligger därför 
också väl i linje med de åtgärder som nyss redovisats när det gäller att 
åstadkomma en effektivare trafikorganisation i länen och som tar sikte 
bl.a. på att främja en helhetssyn på funktionshindrades resor. 

Vad som nu sagts innebär inte att den lokala och regionala trafiken 
bör vara generellt undantagen från författningarna på detta område. I 
sådana avseenden där de lokala förhållandena saknar större betydelse 
ligger det enligt regeringens mening ett betydande värde med föreskrif
ter som är enhetliga för varje fordonstyp som används och som även 
avspeglar likformiga ambitioner oavsett fordonstyp och trafikslag. 

Inriktningen av det fortsatta anpassningsarbetet 

Mot bakgrund av vad som nu anförts kan det enligt regeringens bedöm
ning vara rimligt att med en skälig framförhållning för tillverkare och 
beställare av fordon införa krav på instegsförhållanden och inre utform
ning av fordonen som medger rullstolstillgänglighet vid regelbunden 
långväga kollektivtrafik inom landet i enlighet med vad Handikapputred
ningen föreslår. Som alternativ till fordonsrelaterade krav bör man 
därvid också kunna medge att tillgängligheten till fordonen tillgodoses 
genom speciella terminal- eller hållplatsbaserade arrangemang eller 
motsvarande manuell service på trafikerade linjer. 

Vissa andra generella krav avseende fordonens yttre och inre utform
ning bör också kunna ställas i enlighet med den inriktning som nuvaran
de föreskrifter har. Det bör också kunna föreskrivas att stationer och 
hållplatser skall ropas ut och att biljett-, kontroll- och infonnations
system inte får utformas så att de utestänger stora grupper med funk
tionshinder från att använda kollektivtrafiken. 

Vissa av Handikapputredningens förslag till anpassning av färdmedel 
har däremot mött så starka invändningar att regeringen inte anser att de 
bör inlemmas i kommande föreskrifter. Det gäller exempelvis förslaget 
att alla bussar som används i långväga linje- och beställningstrafik skall 
ha rullstolstillgänglig toalett. Det förefaller finnas goda grunder för att 
befara att ett sådant krav skulle få alltför negativ inverkan på busstrafi
kens ekonomi för att det skall vara genomförbart. 

Regeringen anser också att det måste prövas närmare huruvida det 
med hänsyn till bl.a. efterfrågan och kostnaderna är motiverat att före
skriva om obligatorisk rullstolstillgänglighet till bussar som används i 
beställningstrafik. Vidare finner regeringen att Handikapputredningens 
förslag om föreskrifter avseende en successiv anpassning av befintliga 
fordon i spårbunden trafik kan vara svåra att förena med strävandena att 
öka konkurrensen inom bl.a. jämvägstrafiken. 
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Det bör ankomma på Vägverket;· Banverket, Luftfartsverket och 
Sjöfartsverket att utarbeta nännare föreskrifter om handikappanpassad 
kollektivtrafik i enlighet med de riktlinjer som nu angivits. 

I vissa fall måste de tekniska och ekonomiska förutsättningarna för 
skärpta krav ytterligare klarläggas. Regeringen avser därför att ge be
rörda trafikverk i uppdrag att närmare utreda dessa frågor och redovisa 
resultatet till regeringen. I uppdragen bör också ingå att göra en när
mare prövning av föreskrifternas förenlighet med Sveriges internatio
nella förpliktelser. Uppdragen har vissa beröringspunkter med det arbe
te som utförs av Utredningen om samordning av offentligt betalda resor 
(Samreseutredningen). I de frågor som är gemensamma bör därför 
verken samråda med utredningen. Utredningsuppdragen bör också 
samordnas i tiden, vilket innebär att verkens utredningar bör redovisas 
för regeringen senast den 31 december 1994. 

Verkens utredningar bör koncentreras till sådana anpassningsåtgärder 
där de tekniska och ekonomiska förutsättningarna är oklara. Det finns 
däremot ingen anledning att avvakta med föreskrifter på områden där 
sådana oklarheter inte föreligger. Trafikverken bör därför vara oför
hindrade att parallellt med att utredningsuppdragen utförs förbereda nya 
föreskrifter med stöd av lagen om handikappanpassad kollektivtrafik om 
verken bedömer att det är uppenbart att föreskrifterna är skäliga med 
hänsyn till syftet och till de tekniska och ekonomiska förutsättningarna 
hos dem som utövar trafiken. 

lnfonnation om resenUJjligheter 

I funktionshindrades egen beskrivning av de problem de möter i trafiken 
är det ett framträdande mönster att många små, i och för sig hanterbara 
svårigheter, tillsammans kan växa till ett oöverstigligt hinder då de 
upprepas många gånger under en resa. För att minska dessa problem 
krävs en lång rad åtgärder av skiftande karaktär. Förbättrad information 
om de faktiska resemöjligheterna och de förhållanden som gäller under 
en planerad resa skulle emellertid kunna bidra väsentligt till att minska 
den känsla av osäkerhet som många funktionshindrade och äldre upp
lever när det gäller att utnyttja allmänna kommunikationsmedel. 

Förbättrad infonnation om resemöjligheter och anpassningsgraden i 
olika reskedjor kan också ses som en angelägen åtgärd för att öka ut
nyttjandet av de stora investeringar i bl.a. trafikmedel och tenninaler 
som hittills gjorts för att underlätta för funktionshindrade. Enligt vad 
regeringen erfarit bör det således finnas goda möjligheter att med ut
gångspunkt t.ex. i den riksdatabas och rikstidtabell, som utvecklas av 
bl.a. Statens järnvägar och länstrafikföretagen inom ramen för Samtrafi
ken i Sverige AB, bygga upp ett infonnationssystem som särskilt be
aktar äldres och funktionshindrades behov. 

Vägverket har också påbörjat ett utvecklingsarbete som syftar till att 
förbättra och samordna information till funktionshindrade för att öka 
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deras möjligheter att resa med kollektiva färdmedel. Målet är att skapa Prop. 1993/94:100 
ett informationssystem som medger att funktionshindrade från hemmet Bilaga 7 
skall kunna få kunskap om resemöjligheter, anpassningsgrad och rese-
förhållanden i övrigt, m.m. Det är regeringens bedömning att åtgärder 
för att förbättra funktionshindrades informationssituation är av strategisk 
betydelse för att få fullt genomslag för många av de övriga anpassnings-
åtgärder som redan vidtagits eller planeras och att insatser på detta 
område därför bör ges hög prioritet i bl.a. Vägverkets fortsatta arbete. 
På sikt skulle ett informationssystem av detta slag också kunna få be-
tydelse som ett viktigt underlag för berörda myndigheters och företags 
planering av tillgänglighetshöjande åtgärder genom att tydliggöra brister 
och svaga länkar i transportsystemet och dess omgivning. 

Belwv av forsknings-, utvecklings- och demonstrationsprojekt 

Åtgärder för att förbättra tillgängligheten till trafiken för äldre och 
funktionshindrade resenärer berör alla delar av kollektivtrafikens ut
veckling. Under senare år har en omfattande forskning genomförts med 
avseende på anpassning av trafiken till äldres och funktionshindrades 
behov. 

Även om forskningen har lett till ett flertal betydande framsteg finns 
det alltjämt stora kunskapsbrister på området. En fortsatt långsiktig 
kunskapsuppbyggnad behövs bl.a. när det gäller vad som påverkar 
funktionshindrades resvanor, vilken betydelse olika faktorer i reskedjan 
har för funktionshindrades tillgänglighet till trafiken och vilka funktio
nella krav på fordon, utrustning och service som olika funktionshinder 
ger. Det är också viktigt - bl.a. som stöd för föreskriftsarbetet - att 
genom utvecklings- och demonstrationsprojekt belysa hur resenärernas 
funktionella krav kan översättas till tekniska eller organisatoriska lös
ningar. 

Att stödja forsknings-, utvecklings- och demonstrationsprojekt inom 
detta område är en viktig uppgift för såväl Vägverket som Kommunika
tionsforskningsberedningen. Enligt vad regeringen erfarit pågår inom 
Kommunikationsforskningsberedningen för närvarande ett arbete med 
ett nytt forskningsprogram avseende resebehov och resemöjligheter för 
handikappade, äldre och sjuka som kommer att innefatta såväl sats
ningar på mera långsiktig kunskapsutveckling inom ramen för större 
temaområden som mera tillämpningsinriktade utvecklings- och demon
strationsprojekt. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
1. antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen om 

handikappanpassad kollektivtrafik (1979:558), 
2. godkänner det som regeringen förordar om anpassning av färd

medel m.m. (avsnitt 3.4) 
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C. Informationsteknologins användning inom 
transportsektorn 

1 Ärendet och dess beredning 

Som grund för regeringens förslag och bedömningar i det följande 
ligger främst departementspromemorian lriformationsteknologi pd vag -
En analys av trafikpolitiska konsekvenser (Ds 1993:47). Promemorian 
har remissbehandlats. En förteckning över remissinstansema samt 
sammanfattningar av remissvaren finns att tillgå i Kommunikations
departementet (dnr K93/l 730/4). 

2 Utvecklingen inom området 

Regeringens bedömning: De första nya väginformatiksystemen 
kommer att finnas som färdiga produkter inom något eller några 
år. Flertalet system och tjänster kommer dock sannolikt inte att nå 
någon större spridning på marknaden förrän omkring sekelskiftet. 

Ett arbete med att analysera den nya tekniken från trafikpolitiska 
utgångspunkter och att förbereda den anpassning i bl.a. regelverk 
och instirutionella förhållanden som kan komma att påkallas av 
utvecklingen inom området bör dock redan nu påbörjas. 

Utredningens förslag: Överensstämmer med regeringens bedömning. 
Remissinstanserna: Huvuddelen av de remissinstanser som yttrat sig 

i frågan instämmer i utredningens slutsatser. Statens väg- och transport
forskningsinstirut understryker att tidpunkten när tillämpningar av vägin
formatik kan komma att introduceras på marknaden är mycket osäker. 
Lantmäteriverket menar att det är sannolikt att utvecklingen inom om
rådet väginfonnatik kommer att gå snabbare än vad utredningen be
dömer och att det är viktigt att från statens sida ta strategiska beslut 
som syftar till en effektiv användning av väginfonnatik. AB Volvo 
anser att det redan nu finns system - t.ex. navigationssystem och 
informationssystem - som är mogna att tas i drift och där det huvud
sakliga hindret för en användning ligger i avsaknad av den nödvändiga 
infrastrukturen. Volvo framhåller vidare att det är viktigt att vissa 
grundläggande frågor behandlas i ett tidigt stadium för att dänned fast
slå den framtida inriktningen. 

Skälen för regeringens bedömning:· Informationsteknologi (IT) kan 
beskrivas som de teknikrelaterade kunskapsområden som utökar vår 
förmåga att inhämta och tillvarata information. Med IT inom transport
området avses ofta en syntes av telekommunikationer, mikroelektronik 
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och datorer. I begreppet innefattas dock i lika hög grad de tjänster som 
kan utföras med hjälp av tekniken som tekniken som sådan. 

En engelsk term som ofta används för att beteckna informationstekno
logi för vägtrafiken är Road Transport Informatics - Rfl. Även andra 
termer med i huvudsak: samma betydelse förekommer dock, t.ex. 
Advanced Transport Telematics (ATT), Intelligent Vehicle Highway 
Systems (IVHS) och Vehicle Information and Communication System 
(VICS). I Sverige har begreppen transport- resp. väginformatik blivit 
allt vanligare även om också t.ex. transport- och vägtelematik förekom
mer. 

I Europa pågår sedan mitten av 1980-talet två stora forsknings- och 
utvecklingsprogram inom väginformatikområdet: PROMETHEUS och 
DRIVE. Båda programmen har som mål att genom ökad användning av 
informationsteknologi göra trafiken säkrare och mera miljövänlig samt 
att förbättra kapaciteten och effektiviteten i vägtrafiken. Stora utveck
lingsprogram med denna inriktning genomförs också i bl.a. USA och 
Japan. Med utgångspunkt i de resultat som forsknings- och utvecklings
verksamheten hittills avsatt har också ett omfattande standardiserings
arbete påbörjats. 

På rekommendation av DRIVE:s s.k. strategiska råd och under till
skyndan av bl.a. EG-kommissionen bildades år 1991 den europeiska 
samarbetsorganisationen European Road Transport Telematics Imple
mentation Coordination Organisation (ERI'ICO). Organisationens upp
gift är att bidra till samordningen av pågående väginformatikprojekt i 
Europa och ge vägledning och stöd för införandet av informationste
knologitillämpningar inom vägtransportområdet. Flera svenska företag 
och myndigheter är medlemmar i organisationen. Även inom ramen för 
den europeiska transportministerkonferensen (CEMT) har ett arbete 
påbörjats för att klarlägga bl.a. olika juridiska och institutionella aspek
ter på utvecklingen inom väginformatikområdet. 

Genom olika företags och forskningsinstitutioners medverkan i både 
PROMETHEUS och DRIVE bedöms Sverige ligga relativt långt 
framme i forsknings- och utvecklingsarbetet. De svenska insa~rna 
samordnas inom svenskt Rfl-program. Vägverkets försöksområde 
ARENA i Västsverige utgör en bas för programmet och dess fältförsök. 

I begreppet väginfonnatik ryms en rad olika tekniker, funktioner, 
system och tjänster som befinner sig i skilda utvecklingsstadier. Exem
pel på framtida tillämpningsområden är trafikkontroll och trafikstyming 
i tätorter och längs huvudvägar och innefattar bl.a. olika system för 
trafik- och signalreglering, trafikledningscentraler och olika medier_ för 
kommunikationen mellan ledningscentraler samt kontroll- och regle
ringssystem. Ett annat planerat tillämpningsområde är system för res
och transportplanering som bl.a. kräver tillgång till en omfattande väg
databank, system som ger informations-, navigations- och vägvalsstöd i 
fordonen och som kan innefatta bl.a. kodade trafikmeddelanden över 
bilradion (RDS-TMC), fordonsdatorer med bl.a. funktioner för positi
tionsberäkning och digitala kartor, satellitpositionering, tvåvägskommu-
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nikation baserad på infrarött ljus, mikrovågssändare eller cellulär radio
kommunikation (GSM). Dessutom bedöms informationsteknologin få 
stor betydelse i form av olika övervaknings- och stödsystem i fordonen. 
Det kan t.ex. gälla system för fart- och avståndshå.llning, väglagsin
formation, övervakning av skilda fordons- och motorfunktioner m.m. 
Till dessa fordonsanknutna funktioner kan också läggas en rad andra 
system som syftar till att längs vägen samla in och förmedla uppgifter 
om väglags- och väderförhållanden, trafikstörningar m.m. Även inom 
kollektivtrafikområdet finns omfattande tillämpningar för informations
teknik när det gäller planering av linjer och turer, trafikledning, 
resandeinfonnation vid terminaler och i fordon, biljetthantering, trafik
prioritering m.m. Vägtullar, trafikavgifter, parkeringsavgifter och andra 
typer av användaravgifter kopplade till olika trafik- eller kringtjänster är 
ett annat område där informationsteknologin öppnar helt nya möjlig
heter. 

Som fiera remissinstanser påpekat finns redan i dag system som i 
princip är färdigutvecklade, t.ex. vissa navigationssystem och informa
tionssystem. Under de närmaste åren kan man dock räkna med att dessa 
system kommer att få en relativt begränsad spridning på marknaden. 
Enligt de fiesta bedömningar är det således först omkring sekelskiftet 
som informationstillgången och den organisation som erfordras för att 
tillhandahålla informationen kan väntas vara så utbyggd att den kan ge 
underlag för mera fullvärdiga tjänster. Tidsperspektiven är dock i hög 
grad osäkra eftersom utvecklingen naturligtvis är starkt beroende av hur 
olika system och tjänster mottas på marknaden. Det är också troligt att 
väginformatiken fortlöpande kommer att utvecklas mot nya tekniska 
lösningar, tillämpningar och tjänster som nu endast delvis kan förutses. 

Vägverket har sedan början av 1980-talet varit engagerat i utveck
lingen inom informationsteknologiområdet. I inriktningsdiskussionen 
inför vägplaneringen åren 1994-2003 behandlade Vägverket informa
tionsteknologin som en del av morgondagens transportsystem. Verket 
tillkännager där sin avsikt att i dialog med andra intressenter ta fram en 
preliminär strategi för införandet av väginformatik i Sverige. 

Vägverket har också nyligen upprättat en handlingsplan för inrättan
det av en basorganisation för vägtrafikledning inom väg- och trafik
divisionen som i hög grad bygger på ianspråktagande av ny informa
tionsteknologi. Handlingsplanen innebär att Vägverket som ansvarig 
myndighet skall starta utbyggnaden av en informationsinfrastruktur för 
vägtrafikledning. I detta ligger bl.a. att ansvara för att tillhandahålla ett 
geografiskt referenssystem och navigeringsbara digitala kartor för hela 
det svenska vägnätet, utveckla system för rapportering av vägarbeten, 
olyckor och andra hinder i trafiken. 

Vidare skall två nivåer av vägtrafikledningscentraler inrättas. Bas
centralens tyngdpunkt ligger på vägledning, dvs. informationsinsamling, 
trafikantkontakt och information till trafikanterna men de skall även 
kunna arbeta med styrande åtgärder. Sådana trafikledningscentraler 
finns eller kommer att inrättas i Luleå, Härnösand, Eskilstuna och 
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Jönköping. Därutöver skall centraler med större kapacitet byggas upp i 
Stockholm, Göteborg och Malmö. De skall enligt planerna i större 
utsträckning arbeta med trafikledning, dvs. att aktivt åtgärda trafikstör
ningar och styra trafiken. I Borlänge skapas ett nationellt centrum för 
vägtrafikledning som bl.a. skall utarbeta riktlinjer för verksamheten, 
förvalta gemensamma stödsystem, initiera förändringar av lagstiftning, 
standards och regelsystem i harmoni med utvecklingen i Europa, ut
fomia avtalsmodeller och träffa avtal med utomstående om väglednings
tjänster. 

I den nu genomförda översynen görs bedömningen att väginfonnati
ken bör införas på ett planerat och samordnat sätt och med målet att 
etablera och successivt utveckla ett integrerat system som inbegriper 
såväl fordon som infrastruktur. Bedömningen baserar sig bl.a. på att 
förutsättningarna för en kommersiell introduktion i många fall förefaller 
vara begränsade om inte infrastrukturen samtidigt anpassas till den nya 
tekniken. Dessa uttalade krav på koordination medför att ett införande 
av väginfonnatik kan väntas bli en mycket komplicerad process som 
förutsätter en nära samverkan mellan olika offentliga och privata aktö
rer, mellan skilda samhällssektorer och industrigrenar och mellan den 
internationella, nationella, regionala och lokala planeringsnivån. 

Sammantaget är det regeringens bedömning att det kan krävas en 
betydande organisatorisk anpassning för att möta den nya tekniken. För 
att bibehålla största möjliga mått av handlingsfrihet i förhållande till den 
nya tekniken och dess konsekvenser bör dessa frågor redan nu ägnas 
full uppmärksamhet. Ett arbete med att analysera den nya tekniken från 
trafikpolitiska utgångspunkter och förbereda den anpassning i bl.a. 
regelverk och institutionella förhållanden som kan komma att påkallas 
av utvecklingen inom området bör därför påbörjas omedelbart. 
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3 Väginforrnatikens trafikpolitiska betydelse och 
konsekvenser 

Regeringens bedömning: Kunskaperna om hur skilda typer av 
informationsteknologitillämpningar i trafiken var för sig kommer 
att påverka transportsystemet i stort och därmed också de trafik
politiska målen är fortfarande bristfälliga. Ännu svårare är det att 
bedöma den samlade effekten av de system som utvecklas. Det 
står dock klart att en ökad användning av informationsteknologi i 
trafiken kommer att påverka samtliga trafikpolitiska mål. Hittills 
genomförda studier tyder också på att det vid ett planerat och 
samordnat införande av väginformatik bör vara möjligt att nå 
betydande positiva sammanvägda effekter på de trafikpolitiska 
målen. 

Tillgången till väginformatik i mera utvecklade former innebär 
också att den trafikpolitiska medelsarsenalen vidgas avsevärt. Den 
nya tekniken kan i detta avseende i hög grad komma att underlätta 
genomförandet av de trafikpolitiska riktlinjer som riksdagen har 
beslutat om. De ökade möjligheter att påverka trafiken som ligger 
i den nya tekniken kan emellertid också göra det nödvändigt att 
delvis ompröva formerna för att förverkliga trafikpolitiken. 

Utredningens förslag: Överensstämmer med regeringens bedömning. 
Remissinstanserna: Flertalet remissinstanser ställer sig bakom ut

redningens bedömningar. Motormännens Riksförbund avvisar rapporten 
med hänsyn till att den enligt förbundet inte belyser konsekvenserna för 
den personliga integriteten på ett tillfredsställande sätt. Liknande syn
punkter framförs av Bilfront. Statens väg- och transportforsknings
institut anser att utredningen inte tillräckligt belyst informationsteknolo
gins effektivitet i förhållande till andra sätt att uppnå motsvarande mål. 
Naturskyddsföreningen anser att det finns en direkt risk med väginfor
matiken genom att dess miljöförbättrande och säkerhetshöjande sidor 
kan bli ett argument för att undvika att vidta grundläggande åtgärder för 
att skapa ett hållbart transportsystem. Svenska kommunförbundet anser 
att informationsteknologi kan användas för att lösa vissa väghållnings-, 
trafiksäkerhets-, transport- och miljöproblem inom vägtrafiken. För
bundet anser att det med hänsyn till trafikbilden i Sverige framför allt är 
teknik och tjänster inom trafiksäkerhets- och kollektivtrafikområdet som 
bör prioriteras. Kommunikationsforskningsberedningen anser på samma 
grunder att svensk väginfonnatik bör ges en inriktning på sådana pro
blem som gäller trafiksäkerhet och trafikens miljökonsekvenser. 
Svenska vägföreningen anser att vinsterna av väginfonnatik blir be
tydande när det gäller res- och transporttider, trafiksäkerhet och miljö. 
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Vidare kommer väginvesteringama att kunna begränsas om man kan få 
till stånd ett effektivare utnyttjande av de befintliga vägarna. Trafikkon
toret i Göteborgs kommun anser att det är viktigt att kommunen har ett 
avgörande inflytande på de delar som påverkar trafiken i kommunen 
och att den kan genomföra egna trafikpolitiska mål med datateknologin 
som ett hjälpmedel. 

Skälen för regeringens bedömning: Forsknings- och utvecklingspro
grammen inom väginformatikområdet handlar inte bara om att ta fram 
tekniska hjälpmedel för att rationalisera transporterna. Utvecklingspro
grammen har efterhand alltmer kommit att behandla frågor där bl.a. 
teknik, ekonomi och beteendevetenskap vävts samman till en helhet som 
inrymmer betydande inslag av politiska ställningstaganden. Tydligast 
blir detta i de visioner om en integrerad europeisk transportmiljö base
rad på omfuttande informationsteknologitillämpningar som successivt 
vuxit fram inom ramen för EU:s forskningsprogram DRNE. 

Att nå ökad effektivitet, bättre trafiksäkerhet och minskad miljöpåver
kan är ett uttalat mål för huvuddelen av den nuvarande europeiska 
utvecklingsverksamheten inom väginformatikornrådet. Kopplingen till 
målen för den svenska trafikpolitiken är således uppenbar. 

De skattningar som hittills gjorts av väginformatikens effekter på 
transportsystemet måste betraktas som mycket osäkra. Resultaten skiljer 
sig också mycket åt mellan olika bedömningar. Ett första försök att göra 
en samlad bedömning av de samhällsekonomiska effekterna av införan
det av väginforrnatik i Sverige har genomförts inom ramen för det 
svenska Rfl-programmet och med utgångspunkt i verksamheten inom 
Vägverkets försöksområde ARENA. Med hänsyn till de brister som 
finns i underlaget måste resultaten tolkas med stor försiktighet. De 
preliminära utvärderingar som gjorts visar dock att olika system sanno
likt ger upphov till mycket varierande effekter på olika trafikpolitiska 
mål och att det förefaller finnas mycket komplexa inbördes beroenden 
mellan olika system. Ett trafikpolitiskt högintressant resultat är natur
ligtvis att väginforrnatiken synes kunna ge betydande trafikpolitiska 
vinster till en samhällsekonomisk kostnad som understiger kostnaderna 
för att nå motsvarande mål på annat sätt. 

Det kan i detta sammanhang finnas anledning att understryka att det 
naturligtvis i de flesta full inte är själva tekniken som påverkar trafiken 
i en eller annan riktning. Vad de olika bedömningar som gjorts framför 
allt visar är således vad man kan uppnå med en viss användning av 
tekniken och där bedömningarna i sig inrymmer en avvägning mellan 
olika mål för transportsystemets utformning. Det torde därför inte fin
nas några principiella hinder för att med hjälp av informationsteknologi 
uppnå t.ex. mycket stora miljö- eller trafiksäkerhetseffekter om dessa 
mål ges högsta prioritet. 

Tillgång till väginforrnatik i mer utvecklade former innebär således 
att den trafikpolitiska medelsarsenalen vidgas avsevärt samtidigt som 
hittills använda styrmedel kan användas med en precision som tidigare 
inte varit möjlig. Den nya tekniken kan i detta avseende i hög grad 
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komma att medverka till att underlätta genomförandet av den svenska 
trafikpolitikens riktlinjer. Samtidigt kan utvecklingen komma att med
föra betydande förändringar i trafikpolitikens innehåll och påverka 
rollfördelningen såväl mellan olika planeringsnivåer som mellan politi
ker och tjänstemän. Det är exempelvis troligt att både möjligheterna till 
och behovet av lokal anpassning av trafikpolitiken blir än mer fram
trädande än i dag. Möjligheterna att tillämpa en mer differentierad tra
fikstyrning kan också leda till att det politiska inflytandet när det gäller 
trafiksystemets utfonnning i ännu högre grad än i dag måste övergå från 
detaljregleringar till att ange mer övergripande funktionskrav. Inför 
införandet av avancerad väginformatik kan det därför finnas anledning 
att ägna särskild uppmärksamhet åt frågan hur ett demokratiskt inflytan
de över trafikpolitiken bäst kan tillgodoses och hur avvägningen mellan 
lokala, regionala, nationella och europeiska/internationella intressen 
lämpligen bör ske. 

Flera remissinstanser har betonat de risker som ligger i en ökad 
användning av informationsteknologi från bl.a. integritetssynpunkt. Den 
från integritetssynpunkt kanske känsligaste frågan är de möjligheter som 
tekniken ger att identifiera enskilda fordon eller förare. Regeringens 
uppfattning är att integritetsfrågorna är utomordentligt viktiga i detta 
sammanhang och att det finns ett klart intresse från såväl enskildas som 
samhällets utgångspunkt att systemen utformas så att de inte öppnar 
möjligheter till övergrepp på den enskildes rätt till ett skyddat privatliv. 

Alldeles oavsett vilken bedömning som görs beträffande väginforma
tikens betydelse eller önskvärdhet från bl.a. trafikpolitiska utgångspunk
ter står det dock klart att avancerad informationsteknologi för trafiken 
kommer att införas i Europa och Sverige i en successivt växande om
fattning. Detta är ett utslag av den allmänt ökade betydelse som infor
mationsteknologin får i det moderna samhället och det är enligt rege
ringens mening varken möjligt eller lämpligt att hindra en sådan ut
veckling. Att helt avvisa den utveckling av teknik och system som pågår 
över hela världen eller motsätta sig försöksverksamhet eller ytterligare 
utredningar kan därför enligt regeringens uppfattning inte vara något 
ändamålsenligt sätt att möta de olika problem, inte minst integritets
frågor, som kan vara förknippade med den nya tekniken. Att förbättra 
kunskapsunderlaget bör tvärtom ses som ett sätt att minska riskerna för 
att den nya tekniken skall ge upphov till svåra - och kanske helt oförut
sedda - problem i trafiken. Att samhället i fråga om lagstiftning och på 
annat sätt upprätthåller en hög beredskap inför utvecklingen på området 
ser vi som ett annat sätt att undvika dyrbara eller skadliga felinveste
ringar i den nya tekniken. 
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4 Statens ansvar 

Regeringens bedömning: De principer som riksdagen lagt fast 
genom 1988 års trafikpolitiska beslut bör vara vägledande för 
införandet av informationsteknologin på transportområdet. 

Utredningens förslag: Överensstämmer med regeringens bedömning. 
Remissinstanserna: Huvuddelen av remissinstanserna instämmer i 

allt väsentligt i utredningens analys och tillstyrker de förslag som läm
nats. 

Skälen för regeringens bedömning: Riksdagen har genom 1988 års 
trafikpolitiska beslut lagt fast vissa grundläggande principer för stats
makternas ansvar på trafikområdet. Innebörden i dessa principer är att 
staten har ett ansvar för den långsiktiga utvecklingen av transportsyste
met och för att balansera trafikens positiva och negativa effekter. Detta 
bör ske i former som medger ett så decentraliserat beslutsfattande som 
möjligt och med en bibehållen valfrihet för transportkonsumenterna. 
Enligt regeringens uppfattning bör dessa principer vara en naturlig 
utgångspunkt också när det gäller statens ansvar för utvecklingen av 
informationsteknologin inom transportområdet. 

Det yttersta ansvaret för utvecklingen av sådana informationstekno
logitillämpningar som avsevärt kan påverka utformningen och driften av 
trafikanläggningarna bör således i första hand åvila staten. Samtidigt bör 
också landstingen och kommunerna tillförsäkras ett inflytande över 
införandet av sådan teknik som framför allt berör trafikanläggningar för 
regionala och lokala behov. Såväl statliga utvecklingsinsatser som be
dömningar av i vilken omfattning tekniken skall tas i anspråk för att 
förbättra eller vidmakthålla trafikanläggningarnas funktion bör också 
grundas på samhällsekonomiska bedömningar. 

På samma sätt måste det vara ett statligt eller i vissa full kommunalt 
ansvar att se till att IT kan tillämpas i trafikproduktionen på ett sätt som 
är förenligt med grundläggande krav på ett fungerande samspel i trafi
ken, krav på fordons utrustning och egenskaper, förarkompetens, m.m. 
De av riksdagen angivna principerna innebär samtidigt att det bör vara 
ett naturligt led i trafikpolitiken att på olika sätt främja väginformatiken 
i den mån den utgör ett medel att förbättra transporternas företagseko
nomiska effektivitet eller i övrigt representerar en utvecklingspotential 
för transportsystemet. 

Huvudprincipen att trafikanterna skall ha valfrihet under ansvar för 
andras välfärd innebär vidare att stat och kommun nära måste följa 
utvecklingen och införandet av IT på transportområdet för att säkerställa 
att de olika system och funktioner som tas i anspråk inte ger upphov till 
oönskade konsekvenser för omgivningen i form av ökad risk för olyck
or, miljöstörningar, integritetskränkningar, etc. 
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Eftersom skilda fonner av informationsteknologitillärnpningar kan 
väntas komma att påverka transportsystemet och trafikförsörjningen på 
olika sätt går det enligt regeringens mening inte att ange ett för samhäl
let eller staten generellt förhållningssätt till den nya tekniken. Detta 
måste i stället i stor utsträckning prövas från fall till fall. 

Bedömningen av vilken grad av samhällelig styrning som bör efter
strävas vid införandet av avancerad informationsteknologi i transportsys
temet har också att göra med avvägningen mellan att å ena sidan inte 
onödigtvis låsa utvecklingen av teknik och tjänster och att å andra sidan 
säkerställa att systemen kan fungera i ett sammanhängande trafiksystem. 
Särskild hänsyn måste här tas till behovet av internationell koordinering. 

Den nu genomförda översynen visar enligt regeringens uppfattning att 
åtskilliga planerade funktioner och system inom väginfonnatiken kan 
komma att få så genomgripande konsekvenser för transportsystemet att 
fonnema för ett införande kräver ställningstaganden från statsmakternas 
sida. Samtidigt bör det framhållas att många andra funktioner inom 
väginfonnatiken däremot synes vara av den karaktären att de represen
terar en mera nonnal teknikutveckling och därför knappast kan bedömas 
ge anledning till några särskilda åtgärder. Det innebär att de bör kunna 
utvecklas på nonnala marknadsmässiga villkor. 

Enligt regeringens uppfattning är det således ännu för tidigt att dra 
några entydiga slutsatser om hur staten skall förhålla sig till utveck
lingen av skilda system och funktioner. Sammantaget synes tekniken 
innebära stora möjligheter att förbättra trafiksystemet från bl.a. miljö
och trafiksäkerhetssynpunkt men det är också lätt att se stora risker och 
komplikationer av olika slag i samband med en storskalig användning. I 
departementspromemorian pekas exempelvis på riskerna för integri
tetskränkningar och andra fonner av missbruk av tekniken, att service
nivån hos tjänster eller funktioner blir så bristfällig att trafikanterna 
snarare missleds än hjälps, att ojämn tillgänglighet till väginformatik
tjänsterna skapar stora klyftor mellan olika trafikanter, att ett stort utbud 
av varierande typer av utrustning ger upphov till nya trafiksäker
hetsproblem, att tekniken förvärrar trafikproblemen genom att generera 
ökad trafik, etc. I nuvarande läge med stora kvarstående frågetecken 
kring tekniken bör strävan därför vara att bibehålla ett så stort mått av 
handlingsfrihet som möjligt i förhållande till den nya tekniken. Med 
hänsyn till de genomgripande konsekvenser som transportinformatiken 
på sikt kan komma att få är det också enligt regeringens uppfattning av 
största betydelse att försöka få till stånd en bredare diskussion kring den 
nya tekniken och dess förutsättningar. 

För att få fram säkrare underlag för en värdering av väginformati
kens trafikpolitiska betydelse och konsekvenser fordras bl.a. omfattande 
fältförsök i verkliga trafikmiljöer. Från statsmakternas utgångspunkter 
finns det därför all anledning att understryka betydelsen av att sådan 
demonstrations- och provverksamhet kommer till stånd i tillräcklig 
omfattning. Det är i det sammanhanget särskilt viktigt att man kan 
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säkerställa att det sker en obunden utvärdering av tekniken och dess sätt 
att fungera i trafikmiljön. 

Parallellt med dessa forsknings- och utvecklingsinsatser bör emeller
tid redan nu ett arbete påbörjas med att lägga fast spelreglerna för den 
nya tekniken. Att klarlägga de juridiska, organisatoriska och admini
strativa förutsättningarna - och efter hand också de ekonomiska och fi
nansiella - är ett viktigt led i att skapa gynnsamma betingelser för 
investeringar i den nya tekniken och ter sig som en billig åtgärd i för
hållande till de potentiella vinster som tekniken inrymmer. Att redan nu 
inleda detta arbete är också nödvändigt för att bibehålla en sådan hand
lingsfrihet på området att Sverige kan välja väg när tekniken börjar 
införas i de europeiska trafiksystemen. 

5 En delegation för transportinforrnatik 

Regeringens bedönming: En delegation för transportinformatik 
bör tillsättas. Delegationen skall vara ett tillfälligt berednings
organ för regeringen i frågor som gäller den nya teknikens trafik
politiska konsekvenser och behovet att utforma ett regelverk kring 
informationsteknologins användning i trafik- och transportsyste
met. 

Utredningens förslag: Överensstämmer med regeringens bedömning. 
Remissinstanserna: En stor majoritet av remissinstansema tillstyrker 

förslaget att inrätta en särskild delegation för transportinformatik. 
Statens väg- och transportforskningsinstitut hyser dock tveksamhet till 

att delegationens verksamhet främst skall inriktas på vägtrafiken. Med 
en avskärmning gentemot flyg, järnväg och sjöfart riskerar man att 
svårigheter skjuts på framtiden och att en integration längre fram i tiden 
blir mycket kostsam. Sjöfartsverket framhåller att även med den in
riktning mot främst väginformatik som utredningen föreslår bör sjöfar
tens intressen bevakas och finnas representerade i delegationen. Flera 
av de frågor som tas upp i rapporten är enligt verket aktuella också 
inom sjöfarten samtidigt som behovet av transportgrensövergripande 
lösningar redan från början bör uppmärksammas för att underlätta olika 
kombitrafiklösningar. Närings- och teknikutvecklingsverket anser att 
den långsiktigt bästa lösningen är att Kommunikationsforskningsbered
ningen får ett samordningsansvar men utesluter inte att inrättandet av en 
delegation inledningsvis kan vara en bra kompromiss. 

Svenska vägföreningen anser att statens i dag viktigaste arbetsuppgift 
är att svara för en genomgripande analys av de integritetsfrågor som 
kommer att aktualiseras. Föreningen föreslår att dessa frågor bör analy-
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seras i en parlamentarisk utredning. Liknande synpunkter framförs av 
Bilindustriföreningen. 

Telia AB varnar för den tempoförlust man med säkerhet drabbas av 
om man skapar en tungrodd utredningsorganisation. Sverige har ett 
försprång på vissa områden inom transportinformatiken och svenskt 
näringsliv kan tappa konkurrensfördelar om implementeringen kraftigt 
försenas av att man noggrannt utreder t.ex. teknikens effekter på olika 
grupper och regioner. Vägverket anser att slutsatsen om behovet av en 
delegation för transportinformatik inte fullt ut beaktar den nya roll som 
Vägverket numera har. Huvudansvaret för införandet av transportin
fonnatik bör i stället åvila Vägverket. Som ett exempel på Vägverkets 
nya roll nämns den nya uppgiften vägtrafikledning kring vilken verket 
bygger upp en organisation. 

Skälen för regeringens bedömning: Som tidigare framgått anser 
regeringen att ett arbete med att närmare analysera väginformatiken från 
trafikpolitiska utgångspunkter och förbereda den anpassning av bl.a. 
regelverk och institutionella förhållanden som kan komma att påkallas 
av utvecklingen inom området redan nu bör påbörjas. Regeringen har 
därför för avsikt att inrätta en särskild delegation för transportinformatik 
som kan fungera som beredningsorgan i dessa frågor. Avsikten är att 
delegationen skall verka i övergångsfasen mellan nuvarande utveck
lingsinsatser och införandet av de olika väg- eller transportinformatik
tjänstema. En bred representation i delegationen för olika aktörer och 
intressenter inom området med företrädare för bl.a. kommuner, väg
myndigheter, miljöintressen, konsumentorganisationer och industri, 
kommer att eftersträvas. 

Delegationen skall bl.a. ha i uppgift att studera införandet av den nya 
tekniken från trafikpolitiska utgångspunkter och lämna förslag till de 
ändringar i lagstiftning, myndighetsinstruktioner, administrativa rutiner 
m.m. som erfordras. En viktig inledande uppgift för delegationen är att 
lägga fram ett program för nödvändiga anpassningsåtgärder med an
givande av de tidpunkter då en anpassning senast bör vara genomförd 
för att inte den tekniska och organisatoriska utvecklingen inom området 
skall hämmas. En viktig utgångspunkt är därvid de europeiska program 
som finns för ett införande av väginformatik och som förutsätter omfat
tande nationella förberedelser. I delegationens uppdrag bör därför också 
ligga att följa utvecklingen på området med särskild tonvikt på samord
ningen på Europanivå. 

Delegationen bör endast ha en utredande och rådgivande funktion. 
Genomförandeansvaret bör i den mån det gäller uppgifter som faller 
under statens ansvar ligga på den myndighet till vars ansvarsområde 
frågan hör. I de fall det saknas en ansvarig myndighet bör det i varje 
särskilt fall ankomma på regeringen att utse vem som skall ansvara för 
ett genomförande. 

Det kan diskuteras huruvida delegationen bör arbeta enbart med 
väginformatik eller med användningen av avancerad informationstekno
logi inom transportsektorn i stort. En lämplig avvägning bör enligt rege-
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ringens mening vara att utforma delegationens direktiv så att delegatio
nen i och för sig är oförhindrad att behandla IT-frågor som rör flera 
trafikgrenar eller hela transportsektorn men att det av uppdraget sam
tidigt klart framgår att tyngdpunkten i verksamheten skall ligga på 
väginfonnatikområdet. 

Arbetet inom delegationen bör inriktas mot att verksamheten kan 
slutrapporteras före utgången av år 1996. Resultatet av arbetet bör 
därigenom kunna ligga till grund bl.a. för de riktlinjer som skall ut
formas inför nästa revidering av investeringsplanema på infrastruktur
området. Förutom slutrapporteringen och rapportering av de särskilda 
uppdrag regeringen kan komma att lägga på delegationen bör delegatio
nen även göra en årsvis redovisning av sin verksamhet. 

Medel för delegationens verksamhet har beräknats under anslaget 
F 6. Informationsteknologi. 
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Underbilaga 7 .1 

Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1979:558) om handikappanpassad 
kollektivtrafik 

Härigenom föreskrivs att 2 §lagen (1979:558) om handikappanpassad 
kollektivtrafik skall ha följande lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

2 § 

Den som har tillsyn över kollek- Den som har tillsyn över kollek-
tivtrafik och den som utövar sådan tivtrafik och den som utövar sådan 
trafik skall se till att trafiken trafik skall se till att trafiken 
anpassas med hänsyn till handi
kappade. Därvid skall följande 
iakttas. 

När kollektivtrafik planeras och 
genomförs skall handikappades 
särskilda behov beaktas sd Mngt 
det ar miJjligt. 

De färdmedel som används 
skall så långt det är möjligt vara 
lämpade för handikappade resena
rer. 

anpassas med hänsyn till resenärer 
med funktionshinder. Därvid skall 
följande iakttas. 
När kollektivtrafik planeras och 

genomförs skall funktionshindra
des särskilda behov beaktas. 
De färdmedel som används skall 

så långt det är möjligt vara läm
pade för resenärer med funktions
hinder. 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994. 
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Innehållsförteckning Prop. 1993/94: 100 
Bilaga 7 

Sjätte huvudtiteln 

Inledning 

16 A. Infrastruktur 
31 1 Vägverket: Administrationskostnader 41S 05S 000 
32 2 Drift och underhåll av statliga vägar s 762 oss 000 
36 3 Byggande av vägar s 600 73S 000 
37 4 Byggande av länstrafikanläggningar 2 242 000 000 
38 s Bidrag till drift och byggande av 

enskilda vägar 6S1449 000 
39 6 Vägverket: Försvarsuppgifter 42 079 000 
40 7 Vägverket: Kostnader för registerverk-

samhet S22 331 000 
41 8 Vägverket: Uppdragsverksamhet m.m. 1 000 
S2 9 Banverket: Administrationskostnader 312 128 000 
53 10 Drift och vidmakthållande av statliga 

järnvägar 2 886 136 000 
5S 11 Nyinvesteringar i stomjärnvägar 6 332 946 000 
S6 12 Ersättning till Banverket för vissa 

kapitalkostnader 412 000 000 
S1 13 Järnvägsinspektionen 18 223 000 
S8 14 Banverket: Försvarsuppgifter 43 53S 000 
58 15 Underhållsåtgärder för sysselsättning 

och tillväxt 1200000 000 
26 506 673 000 

61 B. Sjöfart 
1S 1 Ersättning för fritidsbåtsändamål m.m. 60 786 000 
76 2 Transportstöd för Gotland 175 000 000 
78 3 Handelsflottans pensionsanstalt 1 000 
79 4 Handelsflottans kultur- och fritidsråd 1 000 
81 s Ersättning till viss kanaltrafik m.m. 62 800 000 
83 6 Bidrag till svenska rederier 400 000 000 
8S 7 Åtgärder mot vattenförorening från 

fartyg 1 000 
698 589 000 

86 c. Luftfart 
103 1 Beredskap för civil luftfart 71 443 000 
104 2 Driftbidrag till kommunala flygplatser 

i skogslänen JO 200 000 
101 643 000 

186 



106 D. Post och telekommunikation Prop. 1993/94:100 
114 1 Post- och telestyrelsen 189 959 ()()(} Bilaga 7 
116 2 Post- och telestyrelsen: Upphandling av 

särskilda samhällsåtaganden 351 673 ()()(} 
118 3 Ersättning till Posten AB för rikstäckande 

betalnings- och kassaservice 250 ()()(} ()()(} 

119 4 Kostnader förenade med statens 
ägande i SOS Alarmering AB 14Q ()()(} ()()(} 

931 632 ()()(} 

120 E. Kollektivtrafik och samhällsköpta tjänster 
m.m. 

120 1 Ersättning till Statens järnvägar i samband 
med utdelning från AB Swedcarrier 1 ()()(}* 

120 2 Köp av interregional persontrafik på 
järnväg m.m. 474 300 ()()(} 

122 3 Ersättning till trafikhuvudmännen för 
köp av viss kollektivtrafik 195 800 ()()(} 

123 4 Överstyrelsen för civil beredskap: Åtgärder 
inom den civila delen av totalförsvaret s 077 ()()(} 

675 178 ()()(} 

125 E Kommunikationsforskning 
125 1 Statens väg- och transportforsknings-

institut 1 ()()(} 

125 2 Bidrag till Statens väg- och transport-
forskningsinstitut 34 189 ()()(} 

126 3 Kommunikationsforskningsberedningen 121 870 ()()(} 
127 4 Bidrag till forskning om el- och 

hybridfordon 30 ()()(} ()()(} 
130 5 Statistik och prognoser 14 281 ()()(} 
133 6 Informationsteknologi 2 ()()(} ()()(} 

202 341 ()()(} 

134 G. Meteorologi, geoteknik m.m. 
134 Sveriges meteorologiska och hydrologiska 

institut 1 000 
134 2 Bidrag till Sveriges meteorologiska 

och hydrologiska institut 125 024 ()()(} 
134 3 EUMETSAT 22 000 ()()(} 
139 4 Statens geotekniska institut I 000 
139 5 Bidrag till Statens geotekniska institut 16 217 ()()(} 
140 6 Statens haverikommission I 000 

163 244 ()()(} 

187 



143 H. övriga ändamål 
143 1 Viss internationell verksamhet 

Prop. 1993/94:100 
7 696 000 Bilaga 7 

144 2 Kostnader för avveckling av Styrelsen för 
rikst'ärdtjänst m.m. 

Summa kronor 

Särskilda frågor 

285 000 
7 981 000 

29 287 281 000 

145 A Inriktningen mot ett långsiktigt bärkraftigt transportsystem 
157 B Funktionshindrades resemöjligheter 
173 C Informationsteknologins användning inom transportsektorn 

Underbilaga 7.1 

Förslag till Lag om ändring i lagen (1979:558) om handikappan
passad kollektivtrafik 

* Utbrutet anslag. 
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Bilaga 8 till budgetpropositionen 1994 

Finansdepartementet 
(sjunde huvudtiteln) 

Huvudsakligt innehåll 

De förslag som läggs fram inom Finansdepartementets verksamhetsom
råde kan sammanfattas på följande sätt. 

De riktlinjer för verksamheten inom skatteförvaltningen och exe
kutionsväsendet och den inriktning vad gäller utvecklingen i ett längre 
perspektiv som bestämts på grundval av i 1993 års budgetproposition 
föreslås gälla även för budgetåret 1994/95. 

Skatteförvaltningen föreslås få visst resurstillskott på grund av ändring
arna i företagsbeskattningen och arbetet med skattereduktion för repara
tionsutgifter för bostadshus. Kronofogdemyndigheterna föreslås få visst 
resurstillskott på grund av bl.a. ökade porto- och förrättningskostnader 
samt för att i övrigt möta den allt större mål- och ärendetillströmningen. 
En satsning på utbyggnad av skattemyndigheternas kontrollverksamhet 
föreslås i enlighet med vad som aviserades i 1993 års kompletteringspro
position. 

Riksgäldskontorets verksamhet präglas av en fortsatt hög upplånings
verksamhet vilket för med sig att utgifterna för statsskuldens förvaltning 
befinner sig på en fortsatt hög nivå i jämförelse med de senaste åren. 

I enlighet med riksdagens principbeslut om en ändrad ansvarsfördelning 
för den statliga statistiken föreslås en överföring av medel för sektorssta
tistik från Statistiska centralbyråns anslag till ett 20-tal myndigheter. 

Arbetsgivarverket omvandlas fr.o. m. den 1 juli 1994 till en avgifts
finansierad myndighet med ett arbetsgivarkollegium som beslutande 
organ. Kollegiets ledamöter, i huvudsak myndighetschefer, utses av 
regeringen. 

Inom området Bostadsväsendet har de automatiska utgiftsökningarna 
avstannat. Utgifterna beräknas nu sjunka för i stort sett alla utgiftsända
mål inom detta område. För att klara anpassningen av utgifterna på 
huvudtiteln till förväntade inkomster föreslås att stödet för gemensamt 
underhåll m.m. av i första hand tlerbostadshus, det s.k. RBF-stödet, 
sänks med en femtedel fr.o.m. den I juli 1994. 

Den 1 maj 1993 inrättades Bankstödsnämnden för att hantera det 
statliga stödet till banker och vissa kreditinstitut. Bankstödsnämnden 
föreslås ett ramanslag för nämndens förvaltningskostnader. 
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Regeringen avser att i vårens kompletteringsproposition återkomma 
med en bedömning av och förslag beträffande det finansiella utrymmet 
för kommunsektorn. Även förslag om hur kommande ekonomiska 
regleringar skall behandlas kommer att tas upp i kompletteringsproposi
tionen. 

Vid utbetalning av skattemedel till kyrkliga kommuner skall fr.o.m. år 
1995 förskottet minskas motsvarande det belopp som avser lindring i 
skattskyldigheten för dem som inte tillhör Svenska kyrkan. 

Förändringarna inom Finansdepartementets verksamhetsområde för 
budgetåret 1994/95 i förhållande till motsvarande utgiftsändamål på 
statsbudgeten för budgetåret 1993/94 framgår av följande samman
ställning. 

Anvisat en- Förslag Förändring 
ligt regle- 1994195 mkr 
ringsbrev mkr 
1993/94 mkr 

A. Skatteförvaltningen 
och exekutionsväsen-
det 5 665.5 5 967.9 302,4 

B. Statlig lokalförsörj-
ning och fastighets-
förvaltning 203.5 179,1 -24.4 

c. Riksgäldskontoret och 
kostnader för stats-
skuldens förvaltning 593,2 657,2 64,0 

D. Vissa centrala myndig-
heter m.m. 2 390,8 I 963, I -427.7 

E. Statliga arbet~givar-
frågor 3 164.7 2 705,1 -459,6 

F. Bostadsväsendet 34 836,3 26 605.1 -8 231.2 1 

G. Bankstödsfrågor 14,0 14.0 

H. Bidrag och ersätt-
ningar till kommu-
nerna 48 103,0 45 528,0 -2 575.0 

I. Övriga ändamål I 103.2 984.6 -118.6 

Totalt för Finansdeparte-
mentet 96 060,2 84 604,1 11 456,1 

1 Minskningen beror främst på att utgifterna på anslagen Räntebidrag m.m. och 
Investeringshidrag för bostadshyggande beräknas sjunka. 
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1 Effektivisering och utveckling av den offentliga 
förvaltningen 

1.1 Utgångspunkter 

Regeringens strategi för förnyelse av den offentliga sektorn och frågor 
som rör förhållandet mellan stat och kommun redovisas i bilaga 1. 

Omprövningen och förnyelsen av den offentliga sektorns olika system 
och institutioner är ett led i den politik som redan angavs i vår första 
regeringsförklaring och som sedan stegvis utvecklas och genomförs. Den 
offentliga sektorns förnyelse är således en viktig del i den förnyelse av 
Sverige som regeringens samlade politik är ett uttryck för. 

Offentlig verksamhet måste vara effektiv och väl fungerande för att 
motivera de skatteuttag som finansierar den. Det innebär bl.a. att av
skaffa de regleringar som inte är nödvändiga samt att se till att utform
ning av de regleringar som måste finnas kvar är sådana att de inte försvå
rar stabilitet, effektivitet och tillväxt i ekonomin. Särskild omsorg måste 
ägnas de incitament som finns inbyggda i systemen. Staten och kommu
nerna måste ägna större intresse åt att ompröva befintliga regleringar. 
Målsättningarna med statens och kommunernas styrning behöver i många 
fall preciseras. 

Några huvudfrågor i det omfattande förändringsarbete som regeringen 
redovisar i bilaga 1 är sammanfattningsvis 

att fortlöpande ompröva statliga åtaganden 
att utveckla mål- och resultatstyrningcn 
att utveckla den finansiella styrningen och höja den ekonomi
administrativa kompetensen 
att utveckla samverkan och tydliggöra ansvarsfördelningen mellan 
stat och kommun 
att renodla verksamhetsformerna för offentlig produktion 
att fullfölja bolagisering och privatisering av offentlig verksamhet 
som kan bedrivas i konkurrens på marknaden 
att utveckla och förändra statsförvaltningens struktur och arbets
former inför ett ökat europeiskt samarbete 
att öka medborgarnas valfrihet och möjligheter till inflytande och 
insyn i offentlig verksamhet. 

Viktiga inslag i förnyelsearbetet inom Finansdepartementets verksam
hetsområde är decentralisering, delegering och regelförenkling liksom 
åtgärder som stimulerar till ett effektivt resursutnyttjande. En ökad grad 
av efterfrågestyrning av offentlig verksamhet eftersträvas. 

Inom personalpolitiken har inriktningen varit en delegering och en 
verksamhetsanpassning. Någon enhetlig regeringsstyrd personalpolitik 
finns därför inte längre. Personalpolitiken bör fortlöpande anpassas efter 
myndigheternas skilda verksamheter och förutsättningar. Som en följd 
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härav ombildas den statliga arbetsgivarorganisationen och får en från re
geringen mer fristående ställning. 

Chefsförsörjningen blir därför ett strategiskt instrument för regeringen 
i dess ansvar att styra, utveckla och effektivisera den statliga 
förvaltningen. Om de statliga myndigheterna skall kunna medverka till 
samhällsekonomisk tillväxt krävs myndighetschefer med utvecklad 
förmåga till ledarskap. 

Lagen om offentlig anställning har setts över. Särregleringar för offent
liganställda tas i stor utsträckning bort. 

Den ändrade ansvarsfördelningen för den statliga statistiken syftar till 
att öka incitamenten för omprövning av statistikproduktionens omfattning 
och innehåll. Genom en decentralisering av ansvaret för den statliga 
statistiken till berörda sektorsmyndigheter samtidigt som de får ta de 
kostnadsmässiga konsekvenserna som beställare kan en bättre avvägning 
mellan statistik och andra åtgärder inom området uppnås. SCB:s verk
samhet kommer som en följd av förändringarna att koncentreras på 
grundläggande och sektorsövergripande statistik och statistiktjänster. 

Genom EES-avtalct konuner svenska leverantörer att få möjlighet att 
konkurrera inom hela EES-området. Nämnden för offentlig upphandling 
har inrättats för att verka för att offentlig upphandling sker affärsmässigt 
och effektivt. 

Den centrala monopolstyrningen av statens lokalhållning har avskaffats. 
Besluten om lokalförsörjning har decentraliserats till myndigheterna. Om
bildningen av Byggnadsstyrelsen har inneburit en tydligare åtskillnad 
mellan brukande och ägande. Det fortsatta arbetet med att effektivisera 
den statliga fastighetsförvaltningen bör bl.a. inriktas på ett aktivt statligt 
ägande av fastighetskoncernerna. En privatisering av bl.a. Vasakronan 
kan komma att övervägas. 

Informationsförsörjningen i den offentliga förvaltningen effektiviseras 
genom en öppen elektronisk infrastruktur. 

Åtgärder kommer att vidtas för att förbättra uppföljningen av organisa
tions- och strukturförändringar vad gäller bl.a. kostnads-, personal- och 
produktivitetsutveckling. 

1.2 Strukturförändringarna inom statsförvaltningen 

1.2.1 Statsförvaltningens förändring under de senaste åren 

De senaste årens förändringar i styrningen av statsförvaltningen och i de 
finansiella förutsättningarna för myndigheterna har redovisats i 1992 och 
1993 års budgetpropositioner (prop. 1992/92: 199 bil. 1 s. 40-57 och 
prop. 1992/93 bil. l s. 85-137). Mål- och resultatstyrningen utvecklas 
och en delegering av ansvar, befogenheter och resurser till myndigheterna 
fortsätter. 

Ett omfattande arbete genomförs för att renodla verksamhetsformerna 
i staten. Staten skall endast i undantagsfall. när det finns särskilda skäl 
därtill, äga verksamheter med kommersiella intressen. 
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Statliga särlösningar skall undvikas. Regelverken för den statliga 
verksamheten skall vara tydligare. En utökad delegering av finansiella 
befogenheter till myndigheterna innebär att verifieringen av myndighe
ternas resultatinformation ökar i vikt. Därför har revisionen förstärkts 
under de senare åren. Åtgärder vidtas för att höja kvaliteten på myndig
heternas redovisning. Samtliga myndigheter har getts förutsättningar att 
tillämpa en ny redovisningsmodell inför budgetåret 1993/94. 

Även ifråga om organisations- och strukturförändringar pågår ett om
fattande arbete. 

Statskontoret har på regeringens uppdrag gjort en uppföljning av vik
tigare organisations- och strukturförändringar inom statsförvaltningen. En 
utgångspunkt för arbetet har varit det program för omställning och 
minskning av den statliga administrationen som presenterades i 1991 års 
kompletteringsproposition, det s.k. Administrationsprogramrnet. 

Av Statskontorets redovisning framgår att strukturförändringarna i 
staten är en kontinuerlig utvecklingsprocess. Omvandlingstrycket inom 
statsförvaltningen försvagades enligt Statskontorets bedömning efter den 
första besparingspropositionen år 1980, när ekonomin så småningom 
vände och började förbättras. Från regeringen inriktades förändringsar
betet på att stärka den politiska styrningen av myndigheterna och att över
gå från detaljstyrning till decentraliserad mål- och resultatstyrning av 
förvaltningen. Inom de ramar som anges av lagstiftning och ekonomiska 
förutsättningar är det myndigheternas ansvar att besluta om på vilket sätt 
man löser sina uppgifter. 

Som en följd av ett ökat kommunalt ansvar och minskad statlig regle
ring av t.ex. skola och socialtjänst har de tidigare stora sektorstyrande 
myndigheterna förvandlats till mindre staber med huvudsakligen uppfölj
nings- och utvecklingsansvar. Samma mönster syns på högskoleområdet. 
Den regionala statliga förvaltningen har förändrats genom avveckling av 
sektorsvis organiserade länsnämnder och samordning inom länsstyrel
serna. 

I ett andra förändringsskede har enligt Statskontoret inriktningen varit 
att marknadsorientera efterfrågestyrd verksatnhet och använda konkurrens 
för att effektivisera näringsverksamhet i offentlig regi. Syftet är att 
renodla den statliga verksatnheten vars "hårda kärna" är myndighetsut
övning. Det är också en statlig uppgift att svara för produktion av kollek
tiva nyttigheter, där en marknadslösning inte har bedömts fungera, t.ex. 
framställningen av statistisk basinformation eller annan information som 
behövs för det politiska beslutsfattandet. 

Den största strukturella förändringen under de senaste åren är bolagise
ringen av flertalet affärsverk, som innebär den snabbaste och mest omfat
tande minskningen av den svenska statsförvaltningen någonsin. I samma 
riktning verkar ökad upphandling av tjänster som tidigare utförts i offent
lig regi och förändrade verksamhetsformer. 

Vissa myndigheter har helt avvecklats eller ombildats medan andra 
blivit föremål för kraftiga neddragningar i samband med att den statliga 
vcrksatnheten förändrats. Samtidigt har vissa nya myndigheter inrättats. 
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Sammantaget visas en bild av betydande organisations- och struktur
förändringar. Det är fråga om att på olika nivåer renodla den statliga 
verksamheten och förverkliga riktlinjerna om decentraliserad resultat
styrning, vilket i korthet innebär: 

att bestämma vilka uppgifter staten skall sköta genom sina myndig
heter och 
att precisera vilka resultat som skall uppnås. 

1.2.2 Programmet för omställning och minskning av den statliga 
administrationen 

Riksdagen beslutade hösten 1990 om ett omfattande åtgärdsprogram för 
att stabilisera den svenska ekonomin och begränsa tillväxten i de offent
liga utgifterna ("Krispaket I", reg.skr 1990/91 :50). Motivet var att bryta 
den inflationsdrivande pris- och Iönekostnadsutvecklingen i den svenska 
ekonomin. I programmet ingick att åstadkomma en omställning av den 
statliga administrationen från utgiftsexpansion till resultatorientering. 
Målet var att minska kostnaderna för den statliga administrationen med 
10 % utan att verksamheternas resultat försämrades. En påtaglig ökning 
av produktiviteten i myndigheternas verksamhet förväntades således. 

Regeringen lade i kompletteringspropositionen 1991 fram ett mera de
taljerat förslag med åtgärder inom samtliga departementsområden (prop. 
1990/91:150, del Il, bet. 1990/9l:FiU37, rskr. 1990/91:390). Detta åt
gärdspaket kom att kallas Administrationsprogrammet. Det skulle genom
föras successivt under budgetåren 1991192 - 1993/94. Regeringen beräk
nade att den årliga nettobesparingen på statsbudgeten skulle bli ca 2 mil
jarder kronor efter treårsperiodens slut. Sammantaget visar de olika de
partementens åtgärdsförslag såsom de redovisades i kompletteringspropo
sitionen på en högre besparing, ca 2,7 miljarder kronor. 

För att undvika negativa effekter för medborgarna togs särskild hänsyn 
"till behovet av att upprätthålla den direkta fältverksamhet som staten 
bedriver" (prop. 1990/91:150, Del Ils. 2). Affärsverken och annan kon
kurrensutsatt verksamhet som drivs enligt affärsmässiga principer omfat
tades inte heller av programmet. 

Finansutskottet (bet. 1990/91 :FiU37) framhöll att viktigare än bespa
ringsbeloppets storlek var programmets strukturella och långsiktiga karak
tär och dess roll som ett väsentligt inslag i den ekonomiska politiken. Ut
skottet underströk att riksdagen borde ges möjlighet till en kontinuerlig 
och samlad uppföljning av programmet. En sådan uppföljning borde inne
hålla en närmare precisering av de besparingseffekter som kommer att 
uppnås. 

Regeringen har mot bl.a. denna bakgrund uppdragit åt Statskontoret att 
göra en uppföljning av viktigare organisations- och strukturförändringar 
inom statsförvaltningen under de senaste tio åren. I uppdraget ingick att 
särskilt analysera Administrationsprogrammet. 
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Av Statskontorets uppföljning framgår att regeringens sparmål om 2 
miljarder kronor i huvudsak uppnås. Redovisade besparingar uppgår en
ligt Statskontorets redovisning till ca 1,8 miljarder kronor. Ytterligare ca 
300 miljoner kronor beräknas kunna sparas med något års försening. 

Statskontoret pekar på att det finns osäkerheter i det underlag som har 
legat till grund för uppföljningen. Hit hör exempelvis omställningskost
nader till följd av Administrationsprogrammet. 

Statskontoret har även analyserat Administrationsprogrammet som ett 
led i den förnyelse och omställning av statsförvaltningen som har pågått 
sedan början av 1980-talet. Sammanfattningsvis kan Administrationspro
grammet karaktäriseras på följande sätt: 

Figur Typ av åtgärder i Administrationsprogrammet 

H I J 

c 
B 

A Strukturförändring (sammanslagning, ombildning, nedläggning eller inrättande 
av myndighet) 

B Administrativ rationalisering, ej specificerad 
C Ansvars- och uppgiftsomfördelning inom myndighet (resultatstyrning, 

delegering, etc.) 
D Administrativ rationalisering, specificerad (inkl effekter av regelförenkling) 
E Omprövning av statligt åtagande 
r Ansvars- och uppgiftsomfördelning mellan myndigheter 
G Marknadsinriktade lösningar 
H Utnyttjande av informationstcknik (IT) 
I Renodling av uppgifter och verksamhetsformer 
J Intcrnational i se ring 

Administrationsprogrammet skulle genomföras huvudsakligen genom 
strukturella förändringar vid sidan av den produkrivitetsförbältring som 
sker fortlöpande genom myndigheternas egen försorg. 
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Statskontorets uppföljning visar att ca 2/3 av de föreslagna åtgärderna 
är av strukturell karaktär. Dessa åtgärder avser sammanslagning och ned
läggning av myndigheter, omprövning av statliga åtaganden, marknads
lösningar, renodling av uppgifter och verksamhetsformer samt konse
kvenser av en ökad internationalisering. Ca 1/3 av åtgärderna har karak
tären av fortlöpande effektivisering. Analysen visar också att så mycket 
som 115 av åtgärderna inte har närmare specificerats utan närmast kan 
karaktäriseras som allmänna förväntningar på en ökad produktivitet. 

Statskontoret finner det för tidigt att dra några slutsatser om vilken typ 
av åtgärder eller kombination av åtgärder som varit mest framgångsrika. 
Först under nästa budgetår går det att mäta om produktiviteten, som 
meningen var, påverkats i positiv riktning. Konsekvenserna för de an
ställda har endast i undantagsfall uppmärksammats. Brister i redovisning 
och återrapportering gör också att slutsatserna av uppföljningen blir något 
osäkra. 

Regeringen finner det särskilt angeläget att förbättra uppföljningen av 
produktivitetsutvecklingen inom statsförvaltningen. I den uppgiften ingår 
att bedöma vilka kostnader som är förenade med organisations
förändringar, bl.a. kostnader för att avveckla personal och lokaler. Det 
finns en risk för att sådana kostnader underskattas, särskilt i ett läge där 
arbetskraftsöverskott råder. En annan risk är att det uppstår övervält
ringseffekter som kan vara svåra att förutse när beslutet om förändring 
fattas. Erfarenheterna från genomförandet av Administrationsprogrammet 
bör vara ett värdefullt underlag inför fortsatta strukturförändringar inom 
den offentliga sektorn. 

1.2.3 Bedömningar av personalkonsekvenserna vid 
strukturförändringar 

Allmälll 

1 regeringens anmälan till årets kompletteringsproposition (prop. 
1992/93: 150 Bilaga 1:6) redogjordes för de bedömningar som gjorts inom 
regeringskansliet beträffande de personalkonsekvenser som blir en följd 
av pågående strukturförändringar inom statsförvaltningen. Bedömningarna 
avsåg våren 1993 och de närmaste tre budgetåren. Bedömningarna var 
mycket grova på grund av många osäkra faktorer, bl.a. pågående organi
sationsutredningar. 

I 1992 års kompletteringsproposition (prop. 1991/92:150 Bilaga 1:5) 
redogjordes för det statliga trygghetssystemets mål och huvuddragen i det 
statliga trygghetsavtalet som disponeras av de centrala parterna. De cen
trala parterna har i RALS 1993-95 avsatt ytterligare medel för trygghets
åtgärder. För närvarande uppgår den procentuella avsättningen till 0,5 % 
av myndigheternas lönesumma. Denna avsättning är fr.o.m. den I april 
1995 0,7 %. 

Inom regeringskansliet har nu en uppföljning av de personalkonsekven
ser som redovisades i vårens komplctteringsproposition gjorts. Vidare har 
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en bedömning gjorts av de personalkonsekvenser som blir en följd av för
slagen i årets budgetproposition och de andra propositioner som förelagts 
riksdagen under hösten/vintern. Hänsyn har också tagits till nya 
myndigheter och arbetstillfällen för att få en heltäckande bild. Det bör 
understrykas att det finns en betydande osäkerhet i bedömningarna. 

Staten hade ca 312 000 anställda den 1september1993. Under budget
åren 1994/95 - 1996/97 beräknas överslagsmässigt cirka 12 900 statsan
ställda komma att avgå med åldcrspension. Detta antal kan komma att 
öka bl.a. till följd av att arbetstagare kan avgå tidigare med pension eller 
pensionsersättning motsvarande pension enligt övergångsbestämmelser i 
pensionsavtalet och bestämmelser i trygghetsavtalet. 

Enligt de beräkningar som redovisas i det följande riskerar cirka 
10 000 personer att bli övertaliga under våren 1994 och de tre närmaste 
budgetåren. Hur många av dem som verkligen blir arbetslösa går för 
närvarande inte att närmare bedöma. Ansvaret för att genomföra struktur
förändringar vilar på myndigheterna och deras ledningar. Enligt det stat
liga trygghetssystemet har arbetsgivaren ett betydande ansvar. Det förut
sätts att arbetsgivaren arbetar effektivt med trygghetsåtgärderna och där
vid använder trygghetssystemets möjligheter och resurser så att arbetslös
het så långt som möjligt undviks. 

Trygghetsstiftelsen 

Trygghetsstiftelsen är den organisation som enligt det statliga trygghets
avtalet bistår dem som är övertaliga (försäkringskasseområdet omfattas 
inte av avtalet) och som ansvarar för användningen av de medel som har 
avsatts. Enligt vad regeringen inhämtat från Trygghetsstiftelsen hade, per 
den 11 oktober 1993, drygt 31 000 personer registrerats som uppsagda 
sedan starten i april 1990. Antalet uppsagda under tiden den I juli 1992 -
den 11oktober1993 uppgick till 17 702. 

Enligt uppgifter från Trygghetsstiftclsen uppgår stiftelsens kapital för 
närvarande till ca 585 000 000 kronor. Av dessa är ungefär hälften redan 
beslutade trygghetsåtgärder. 

Sammanfattning 

Antalet statsanställda har minskat med cirka 48 000 under perioden 
den I september 1992 - den l september 1993. 
Sedan Trygghetsstiftelsen påbörjade sin verksamhet i april 1990 
och fram till den 11 oktober 1993 har drygt 31 000 personer 
registrerats som uppsagda. Av dessa har 17 702 sagts upp under 
tiden den l juli 1992 - den 11 oktober 1993. 
I inledningen till detta avsnitt redogjordes för regeringskansliets 
bedömning att cirka 10 000 personer riskerar att bli övertaliga 
under våren 1994 och de tre närmaste budgetåren. (I motsvarande 
bedömning som redovisades i 1993 års kompletteringsproposition 
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angavs an mellan 23 000 och 24 000 personer riskerade att bli 
övertaliga under våren 1993 och de tre närmaste budgetåren). 
Samtliga departementsområden berörs mer eller mindre av uppsäg
ningar. Av ca 10 000 personer hör mellan 2 000 och 3 000 hemma 
inom Kommunikationsdepartementets område, cirka 2 600 inom 
Försvarsdepartementets område, cirka 2 200 inom Kulturdeparte
mentets område och ca 800 inom Finansdepartementets område. 
Kriminalvården (inom anstalts- och häktesorganisationen) väntas ha 
ett rekryteringsbehov under budgetåret 1994/95 av ca 400 

personer och under budgetåret 1995/96 av ca 250 personer. 
Den 1 juli 1993 inrättades en ny myndighet, Statens institutionssty
relse, som svarar för planering, ledning och drift av de särskilda 
ungdomshemmen och LVM-hemmen. Den 1 april 1994 beräknas 
staten överta huvudmannaskapet för institutionerna från kommuner 
och landsting. I och med detta övergår bortåt 3 000 anställda till 
statlig anställning. 
Chalmers tekniska högskola och Högskolan i Jönköping övergår till 
stiftelseform. Samtlig personal kommer att erbjudas tjänster i de 
nya organisationerna. Det rör sig om ca 2 380 personer som skall 
övergå till anställning hos enskild huvudman. 
Statens institut för handikappade föreslås att få ökade medel för 
konsulenttjänster. Medlen beräknas täcka kostnader för ca 16 tjäns
ter. Specialskolorna föreslås få utöka sin administrativa personal 
med två nya tjänster. 
Lotterinämnden föreslås omvandlas till en Lotteriinspektion. En så
dan förändring kan beräknas kräva ytterligare 5-10 
årsarbetskrafter. 

I avsnitt 2 redovisas de departementsvisa bedömningarna av personal
konsekvenserna. 

l.2.4 Rapporter från avvecklare 

Vid nedläggning av en myndighet utser regeringen normalt en avveck
lingskommittc eller förordnar en särskild avvecklingschef. Avvecklings
organisationens arbete styrs bl.a. genom särskilda direktiv. Ett bra av
vecklingsarbete förutsätter en väl fungerande dialog mellan departementen 
och avvecklaren. Denna dialog måste fortgå under hela avvecklings
processen. 

De rapporter som avvecklare har lämnat in till regeringen är sinsemel
lan mycket olika. Detta torde framförallt bero på att va1::je avveckling i 
sig är unik. Det finns emellertid vissa gemensamma erfarenheter som 
kommer fram i flera av rapporterna. Flera av avvecklarna har pekat på 
chefernas ansvar vid en strukturförändring. 

Genom att medvetet stimulera personalrörlighet kan en chef förbereda 
sina medarbetare inför kommande förändringar. Äldre arbetstagare som 
innehaft samma anställning under lång tid har haft svårt att hävda sig på 
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arbetsmarknaden. Dessutom byter inte gärna statsanställda arbetsmark
nadssektor. 

Flera av avvecklarna konstaterar att det finns en mycket stor brist på 
beredskap hos statligt anställda att bli uppsagda. Även myndigheterna har 
haft svårt att hantera neddragningssituationen eftersom de saknar erfaren
het av den typen av arbetsuppgifter. 

Regeringens avsikt är att vidta åtgärder så att erfarenheterna från 
hittillsvarande avvecklingar tas tillvara på ett konstruktivt sätt inför 
framtida organisationsförändringar. Vi återkommer till denna fråga under 
avsnitt 1.3 .1 Åtgärder för en förbättrad uppföljning och styrning av 
organisationsförändringar. 

1.2.5 Förnyelseprojekt på myndigheterna 

Statens förnyelsefonds verksamhet baseras på avtal mellan parterna på det 
statliga avtalsområdet. Parterna har hittills avsatt 350 miljoner kronor. 

Syftet är att stimulera och stödja verksamhetsutveckling och effektivi
sering vid statliga myndigheter genom att stödja myndigheternas föränd
ringsinitiativ. Arbetsorganisatorisk förnyelse dominerar i de projekt som 
hittills fått bidrag. Cirka 280 miljoner kronor har fördelats till drygt 350 
myndigheter. 

Fonden tar också själv initiativ till utvecklings- och försöksverksamhet 
inom utvecklingsområden som är av strategisk betydelse för statsförvalt
ningen. Internationaliseringen, myndigheters förändringskompetens, jäm
ställdhet samt resultatstyrning är de områden fonden prioriterar för när
varande. Här initierar fonden sådana utvecklingsinsatser som enskilda 
myndigheter inte själva kan förväntas genomföra och som kommersiella 
intressen inte tillhandahåller i former som är lämpliga för statsförvalt
ningen. Allt utvecklingsarbete bedrivs i samverkan med myndigheter och 
bygger på deras behov och prioriteringar. 

Olika program som kan ge anställda förändringskunskap som stödjer 
pågående omorganisationer och andra förändringar är under utveckling. 
"Förnyelseforum" vänder sig till dem som medverkar i förändringsarbete 
på alla nivåer inom myndigheterna. Med åtta seminarier per år är det ett 
reguljärt inslag i kunskaps- och erfarenhetsförmedlingen. 

Fonden driver flera program som skall förbättra förmågan hos olika 
nyckelgrupper vid myndigheterna att leda förändringsarbete. "Förändrar
akademien" är ett längre kompetensutvecklingsprogram som genomfördes 
första gången 1993. Fondens 35 "förnyelsenätverk" samlar idag närmare 
500 anställda till utvecklingssamarbete mellan myndigheter. Program som 
kan ge breda grupper av anställda förändringskunskap på ett sätt, som 
direkt stöder pågående omorganisationer och andra större förändringar, 
är under utveckling. "Förnyelseforum" är med åtta seminarier per år ett 
reguljärt inslag i fondens kunskaps- och erfarenhetsförmedling. 

Förnyelsefondens verksamhet visar vikten av att personalen ges möjlig
het att delta i det utvecklingsarbete som pågår inom myndigheterna. 
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1. 3 Inriktning av det fortsatta arbetet 

1.3.1 Åtgärder för en förbättrad uppföljning och styrning av 
organisationsförändringar 

I samband med riksdagsbehandlingen av det treåriga Administrationspro
grammet uttalade finansutskottet bl.a. att riksdagen bör ges en möjlighet 
till en kontinuerlig och samlad uppföljning av programmet. Riksdagen har 
tidigare vid några tillfällen informerats om personalkonsekvenserna. 
Däremot har en samlad uppföljning på det sätt som nu görs inte tidigare 
skett. 

Riksdagens revisorer har granskat omstruktureringar i statsförvaltningen 
åren 1991-1992 (1992/93:RR3) och har därvid funnit betydande brister 
i såväl förberedelserna som genomförandet av förändringarna. Revi
sorerna anser bl.a. att det finns generella brister i regeringskansliets 
hantering av förvaltningspolitiska frågor. Riksdagen har gett tillkänna att 
regeringen bör lämna en redogörelse för de åtgärder som vidtagits för att 
förbättra bristerna (bet. 1992/93:FiU17, rskr. 1992/93:268). 

Riksrevisionsverket (RRV) har från sin granskning av myndigheter, 
som är eller har varit föremål för olika typer av omstrukturering, dvs. 
avveckling, neddragning, sammanslagning eller bolagisering, funnit att 
myndigheternas hantering av omställningsfrågor varierar avsevärt. RRV 
har också bl.a. i en rapport till regeringen gjort en analys av tre genom
förda bolagiseringar med olika förutsättningar. 

Olika omvärldsförändringar samt behoven av att höja effektiviteten i 
statsförvaltningen leder ofta till omprövningar av verksamheters orga
nisation, dimensionering, finansiering samt verksamhetsform. Nedlägg
ningar av verksamheter kan också bli följden. Omstruktureringar ställer 
krav på analyskapacitet och organisationskunnande. Departementen har 
ansvaret för att förbereda och planera omstruktureringar inom sitt an
svarsområde. Statskontoret skall i sin nya roll som stabsorgan åt rege
ringen bl.a. kunna bistå med sektorsövergripande analyser för ompröv
ning och effektivisering av statliga åtaganden. Även Riksrevisionsverket 
är ett viktigt stöd för departementen när det gäller att genom granskning 
ta fram beslutsunderlag inför organisationsförändringar. Som stöd för 
dem som arbetar med organisations- och strukturfrågor inom regerings
kansliet har ett handläggningscirkulär utarbetats inom Statsrådsbered
ningen och Finansdepartementet. Cirkuläret anger bl.a. de allmänna rikt
linjerna för nedläggning av en myndighet, bildande av bolag och finansie
ring av nedläggningar. Mot bakgrund av de erfarenheter som nu finns av 
olika slags organisationsförändringar och RRV:s iakttagelser och förslag 
kommer bl.a. riktlinjerna för användning av statliga medel i samband 
med ombildning och avveckling av statlig verksamhet att ses över. 

Med hänsyn till de krav som i fortsättningen bör ställas på de statliga 
myndigheternas resultatredovisning anser Statskontoret att det är stort 
behov av att förbättra redovisning och information om organisations- och 
strukturförändringar. Det rör sig dels om kvalitet, relevans och järn-
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förbarhet i olika sammanställningar av data, dels om kontinuitet i arbetet 
med att ta fram den information som behövs. 

Regeringen har för avsikt att ge Statskontoret ytterligare uppdrag an
gående organisationsförändringarna i staten. Syftet är att förbättra infor
mationsunderlaget och därmed förutsättningarna för att fortsatta struktur
förändringar skall ge snabba genomslag utan störande negativa verksam
hetseffekter. Det långsiktiga syftet är att bidra till kontinuerligt förbättrad 
produktivitet i statens verksamhet. Statskontorets insatser bör bl.a. avse 
att: 

medverka i systematisk uppföljning av organisations- och 
strukturförändringar 
ställa samman erfarenheterna av arbetet med att genomföra 
omställningar och nedskärningar av den statliga förvaltningen 
pröva i vilka former som kunskaper om statsförvaltningens 
utveckling mer kontinuerligt bör samlas in och spridas samt 
medverka till systematiska produktivitetsjämförelser i statlig verk
samhet. 

Systematisk uppföljning 

Underlaget för regeringens och riksdagens uppföljning av organisations
och strukturförändringar behöver förbättras vad gäller bl.a. kostnads-, 
personal- och produktivitetsutveckling. 

Underlag för beslut om viktigare organisations- och strukturföränd
ringar bör vara utformat så att resultatet av åtgärderna kan följas upp. I 
beslut om sådana organisations- och strukturförändringar bör också ställ
ning tas till hur och när en uppföljning skall ske. 

Erfarenheter av omställningar 

En sammanställning bör göras av erfarenheterna från de större omställ
ningar som har genomförts inom statsförvaltningen för att analysera bl.a. 
omställningskostnader, i vad mån myndigheterna utnyttjar sina utökade 
beslutsbefogenheter för att effektivisera sin verksamhet och hur produk
tiviteten påverkas av förändringarna. Ett annat syfte med en sådan studie 
bör vara att utveckla uppföljning och redovisning gentemot riksdagen av 
organisations- och strukturförändringar. 
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Löpande information om statsförvaltningens utveckling 

Statskontoret och SCB har från tid till annan publicerat skrifter som haft 
till syfte att översiktligt belysa nuläge och utveckling i statlig och övrig 
offentlig verksamhet. Det bör prövas om det finns ett mer kontinuerligt 
behov av sådan information. Statskontoret avses få beställaransvar för 
statistik om den offentliga sektorn och bör i anslutning härtill lämna 
förslag om hur en kvalitativt god men ändå översiktlig periodisk informa
tion om statsförvaltningens organisation, produktivitet, m.m. kan tas fram 
och i vilka former den bör presenteras. 

Systematiska produktivitets}ämförelser 

I och med att de nationella regelsystemen blir alltmer likartade i Europa 
ökar förutsättningarna väsentligt att jämföra produktiviteten hos likartade 
verksamheter och marknader i olika länder. I detta perspektiv är det an
geläget att det i Sverige bedrivs metodutveckling som gör det möjligt att 
göra sådana jämförelser och att insamlingen av underlag får fasta former 
och kontinuitet. 

Möjligheter till mera systematiska produktivitetsjämförclser bör under
sökas. En i fastare former organiserad verksamhet bör ha till syfte att: 

initiera metodutveckling inom Sverige 
följa produktivitetsutvecklingen i Sverige och utomlands och verka 
för ett utbyte av erfarenheter samt 
utarbeta nyckeltal och annat underlag som belyser produktivitets
utvecklingen. 

1.3.2 Effektivare ledningsformer för statliga myndigheter 

Nuvarande ledningsformer för de statliga förvaltningsmyndigheterna går 
tillbaka på riksdagens verksledningsbeslut 1987. Beslutet innebar i viss 
utsträckning en kompromiss mellan enrådighetsverk och verkstyrelse som 
högsta ledningsorgan. Verkscheferna är i dag ansvariga inför regeringen 
för verksamheten. men har vid sin sida en lekmannastyrelse med vissa 
begränsade beslutsbefogenheter. I huvudsak har styrelserna en rådgiv
nings- och insynsfunktion. 

Utvecklingen - framför allt präglad av införande av mål- och resultat
styrning och myndigheternas ökade ansvar och handlingsutrymme vad 
gäller resursanvändning och produktionssätt - har medfört att ansvarsför
hållandet gentemot regeringen med nuvarande delade ansvar mellan myn
dighetschef och styrelse har upplevts som oklar. 

I februari 1992 bemyndigade regeringen chefen för Finansdeparte
mentet att tillkalla en kommitte med uppdrag att se över förvaltnings
myndigheternas ledningsformer m.m. (dir. 1992:10). Kommitten har i 
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juni 1993 lagt fram sitt betänkande Effektivare ledning i statliga 
myndigheter (SOU 1993 :58). Betänkandet har därefter remiss behandlats. 

Regeringen avser att under våren återkomma till riksdagen med en 
proposition. 

l.3.3 Statlig personalpolitik och chcfsförsörjning 

Den personalpolitiska utvecklingen 

Utvecklingen av den statliga personalpolitiken har styrts av det förnyelse
program för den offentliga sektorn som inleddes under mitten av 1980-
talet. Underlaget för förnyelsearbetet finns främst i regeringens skrivelse 
(1984/85 :202) om den offentliga sektorns förnyelse, den personalpolitiska 
propositionen (1984/85 :219) och verksledningspropositionen (prop. 
1986/87:99). Riksdagen och regeringen har mot bakgrund av dessa pro
positioner fattat beslut om inriktningen och utvecklingen av den statliga 
personalpo 1 itiken. 

Statsförvaltningen har under de senaste tio åren varit föremål för stora 
och genomgripande förändringar. Förnyelse- och utvecklingsarbetet har 
också varit kopplat till krympande ekonomiska resurser med åtföljande 
krav på rationaliseringar och besparingar. Trots de påfrestningar som 
övergången till nya system, nedskärningar, sammanslagningar eller ned
läggningar av verksamheter medfört för myndigheterna har förnyelse
arbetet fortskridit och statsförvaltningen kunnat moderniseras och an
passas till nyare tiders krav. 

Statsmakternas förnyelsesträvanden för statsförvaltningen har präglats 
av insikten om att central detaljstyrning inte längre har förutsättningar att 
fungera effektivt i ett samhälle som präglas av mångfald, rörlighet, för
ändring och internationalisering. I stället har mål- och resultatstyrning av 
statsförvaltningen införts - ett styrsystem med ökad frihet och ökat resul
tatansvar för myndigheternas del. 

I denna process har personalpolitiken setts som ett viktigt instrument 
för myndigheternas möjligheter att uppnå goda resultat. Den personal
politiska propositionen år 1985 framhöll vikten av att decentralisera och 
anpassa personalpolitiken i olika statliga verksamheter till de skilda 
miljöer som de verkar i. Avsikten var inte att i alla detaljer utforma en 
enda personalpolitik gemensam för hela statsförvaltningen. 

Utvecklingen har också gått i riktning mot ökad flexibilitet och varia
tion i utformningen av personalpolitiken. En omfattande delegering av det 
arbetsgivarpolitiska och personalpolitiska ansvaret har skett. Myndighe
terna har fått ett i stort sett totalt ansvar för verksamheten och alla dess 
kostnader. Vad gäller lönepolitiken har huvudprincipen varit att verksam
hetsintresset skall vara styrande i löneförhandlingarna. De enskilda myn
digheterna har fått ett sådant inflytande över lönebildningen m.m. att 
personalpolitiken har kunnat anpassas till deras egna förutsättningar och 
behov. Myndigheterna bestämmer numera själva sin arbetsorganisation 
och vilken personalstyrka och kompetens de skall ha för att på bästa sätt 
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lösa sina uppgifter utifrån de mål och ekonomiska ramar som stats
makterna har satt upp. Myndigheternas arbetsgivarroll har förstärkts 
betydligt. Det är stor skillnad mellan att vara en statlig arbetsgivare i dag 
jämfört med för tio år sedan. 

Parallellt med denna utveckling har en betydande avreglering skett. 
Regeringens politik har varit att så långt möjligt - med hänsyn till stats
förvaltningens särskilda ställning - harmonisera statstjänstemännens 
personalpolitiska villkor med de regler som gäller för arbetsmarknaden 
i övrigt. De föreslagna förenklingarna i lagen om offentlig anställning 
(LOA) som vi tidigare berört är ett uttryck för detta. 

En tydligare gränsdragning har skett mellan statsmakternas ansvar och 
myndigheternas ansvar. Regeringens uppgift är att stå för en övergri
pande och sammanhållen strategi och och att styra genom tydliga mål och 
en effektiv resultatuppföljning. Utvecklingen har lett till att någon enhet
lig regeringsstyrd statlig personalpolitik inte finns. Det har inte heller 
varit regeringens avsikt att åstadkomma någon sådan, vilket ligger i linje 
med vad som sades i den personalpolitiska propositionen. 

Myndigheterna har å sin sida ansvar för att uppfylla sina produktions
mål under utövande av de betydande arbetsgivarpolitiska- och personal
politiska befogenheter som regeringen har delegerat till dem. 

Myndigheternas personalpolitik styrs huvudsakligen av de kollektivavtal 
som Statens arbetsgivarverk (SAV) sluter på regeringens vägnar. SAV 
svarar också för utveckling och samordning av den gemensamma statliga 
arbetsgivarpolitiken. Den ombildning av SAV till en avgiftsfinansierad 
uppdragsmyndighet som riksdagen har godkänt innebär bl.a att dess 
verksamhet mer direkt kommer att styras av myndigheterna själva utifrån 
deras behov och servicekrav. Myndigheterna får härigenom det fulla 
ansvaret för den gemensamma arbetsgivarpolitiken och kan utveckla olika 
delar av personalpolitiken såsom allmänna villkor, arbetsmiljö, trygghets
och pensionsfrågor. 

Regeringen har i fråga om delegering av arbetsgivarpolitiskt och per
sonalpolitiskt ansvar gått så långt man rimligen kan gå. Den successiva 
övergången till resultatstyming har först nu fullbordats så att i princip 
alla myndigheter ingår i det nya systemet. Detta innebär dock inte att 
omställningen är slutförd eller att allt fungerar helt tillfredsställande. En 
hel del arbete återstår innan systemet i praktiken funnit sina former och 
fungerar så som det är avsett med en konstruktiv måldialog och profes
sionell resultatuppföljning. 

Regeringen följer noga utvecklingen och utvärderar kontinuerligt bl.a. 
med hjälp av sina stabsmyndigheter resultaten av de förändringar som har 
genomförts i statsförvaltningen. Först efter ytterligare ett par års er
farenheter bör dock en mer samlad och slutlig utvärdering göras av hur 
de nya styrformerna och hur den arbetsgivarpolitiska och personalpoli
tiska delegeringen till myndigheterna har fungerat. 
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Chefs! ö rsö rj ningen 

I verksledningspropositionen (1986/87:99) redovisades principiella ut
gångspunkter för inriktningen av chefsförsörjningen. Med chefsförsörj
ning avses de åtgärder som vidtas för att förse statsförvaltningen med 
lämplig chefskompetens. Dit hör åtgärder för rekrytering, rörlighet, om
placering samt utbildning och utveckling. Det s.k. verksledningsbeslutet 
1987 innebar bl.a. att regeringens ansvar för att tillsätta chefstjänster 
borde koncentreras till myndigheternas högsta ledning. Regeringen skulle 
driva en aktivare utnämningspolitik och tydliggöra verksledningarnas och 
chefernas verksamhetsansvar. 

Efter verksledningsbeslutet har tillsättningsansvaret för mer än 1000 
tjänster delegerats till myndigheterna. Regeringen tillsätter numera endast 
myndighetscheferna och vissa tjänster på nivån närmast under. 

I arbetet med att förnya och effektivisera den statliga sektorn har myn
dighetscheforna en nyckelposition. Hur de lyckas i sitt ledarskap är av 
avgörande betydelse för hur riksdagens och regeringens strategiska mål 
uppfylls. Utvecklingen under senare år har lett till att ett mycket stort 
ansvar lagts på myndighetschefen. Det har också medfört att höga krav 
på god chefskompetens måste ställas och att rekryteringen och chefsut
vecklingen på denna nivå måste ägnas mycket stor omsorg från rege
ringens sida. 

Chefsförsörjningen bör således mer än någonsin vara ett strategiskt 
instrument för regeringen i dess ansvar att styra, utveckla och effek
tivisera den statliga förvaltningen. Om de statliga myndigheterna effektivt 
skall kunna medverka till statsmakternas målsättning med samhälls
ekonomisk tillväxt krävs det myndighetschefer med en utvecklad förmåga 
till ledarskap. De skall kunna precisera produktionsmål och formulera 
resultatkrav, driva förändringsarbete och engagera och entusiasmera sina 
medarbetare. 

Inom ramen för regeringens chefsförsörjningsansvar driver Finansde
partementet ett omfattande chefsutvecklingsprogram med bl.a. introduk
tionsseminarier för nyutnämnda verkschefer, uppföljande utvecklings
samtal samt seminarier kring aktuella frågor. Mer erfarna chefer erbjuds 
att ingå i särskilda utvecklingsgrupper där chefsrollen diskuteras. Varje 
departement svarar inom sitt verksamhetsområde för beredningen av 
chefstjänster som regeringen tillsätter. Finansdepartementet utvecklar 
tillsammans med särskilda kontaktpersoner i övriga departement gemen
samma policyfrågor. Arbetet med professionell rekrytering och chefs
utveckling kommer att instensifieras. 

1.3.4 Arbetsgivarverkets framtida ställning och styrning 

Riksdagen har godkänt all Statens arbetsgivarverk ombildas till en av
giftsfinansierad myndighet fr.o.m. den I juli 1994 enligt de förslag som 
lades fram i 1993 års budgetproposition (prop. 1992/93: 100 bil. 8 s. 85-
93). 
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Ombildningen innebär att den statliga arbetsgivarorganisationen får en 
från regeringen mer fristående ställning. Avgifterna skall enligt förslaget 
fastställas av ett årsmöte bestående av representanter för de arbetsgivare 
som myndigheten företräder. Årsmötet skall även välja styrelse för myn
digheten. Syftet är att skapa en statlig arbetsgivarorganisation som på 
likartade villkor kan samverka med andra arbetsgivarorganisationer och 
ta ansvar för en lönebildning som främjar samhällsekonomisk balans och 
ökad konkurrenskraft. 

Regeringen har den 18 november 1993 till riksdagen överlämnat en 
proposition (1993/94:77) om ombildningen av arbetsgivarorganisationen 
på det statliga området med lagförslag som i huvudsak innebär att riks
dagens tidigare beslut om arbetsgivarorganisationen fullföljs. 

Regeringen föreslår att myndighetens beslutande organ skall utgöras av 
ett arbetsgivarkollegium. Kollegiets ledamöter utses av regeringen och 
bör i huvudsak utgöras av myndighetschefer som representerar de myn
digheter som uppdragsmyndigheten skall betjäna. Arbetsgivarkollegiet 
skall närmare fastställa myndighetens interna organisation, fastställa de 
avgifter som skall betalas till myndigheten samt utse styrelse för myndig
heten. 

1.3.5 Utveckling av arbetsrätten inom staten 

Lagen om offentlig anställning har setts över. I prop. 1993/94:65 redo
visas regeringens ställningstaganden. 

Staten har i materiellt hänseende tidigare varit föregångare inom det 
personalpolitiska området, bl.a. i fråga om anställningstrygghet och rätt 
till tjänstepension. Numera är anställningstrygghet och förmåner i princip 
likvärdiga över hela arbetsmarknaden. 

Med hänsyn till statsförvaltningens särart är det emellertid nödvändigt 
att i vissa fall finna andra lösningar i t.ex. personalpolitiska frågor än 
som gäller för arbetsmarknaden i övrigt. Men det är inte längre sakligt 
motiverat att behålla alla de särlösningar som efterhand har utvecklats. 
I vissa fall har dessa särregleringar bidragit till att skapa behov av kraf
tigt dimensionerade personaladministrativa funktioner hos de statliga myn
digheterna. 

Regeringens allmänna strävan är att ta bort all onödig reglering. En 
utgångspunkt är därför att så långt det är lämpligt begränsa den särskilda 
författningsreglering som gäller genom LOA och anslutande författningar, 
främst anställningsförordningen (1965 :60 I, omtryckt 1990:98, ändrad 
senast 1992:35). 

Regelsystemet anses ge litet utrymmet för verksamhetsanpassning och 
ge en svag motivation för myndigheternas ledningar att mera aktivt utöva 
sin roll som arbetsgivare. Regelsystemets komplexitet medför också 
tillämpningssvårigheter. Förekomsten av dubbla regelsystem på 
arbetsmarknaden kan ibland göra det svårt att överblicka vilka regler som 
gäller. 
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Utgångspunkterna för en offentligrättslig reglering bör främst vara för
behållen förhållanden eller omständigheter som är en följd av att statliga 
myndigheter utövar verksamheter som ingår som grundelement i statens 
relation till medborgarna. Det är fråga om arbetsuppgifter inom sådana 
skatte- och avgiftsfinansierade verksamheter som typiskt sett hör hemma 
i den offentliga sektorn. Det är också inom sådana verksamheter som 
riksdagen och regeringen har intresse av att reglera förhållanden för att 
garantera effektivitet och rättssäkerhet. Det kan vara arbetsuppgifter som 
är förenade med maktutövning gentemot allmänheten, t.ex. den polisiära 
verksamheten. 

Syftet med en särskild reglering för statsanställda bör alltså inte primärt 
vara att reglera förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Syftet 
bör istället vara att genom den nya regleringen tillgodose de allmänin
tressen som gör sig gällande vid utövandet av statlig verksamhet. 

1.3.6 Den statliga företagshälsovården 

Finansicringssystemet för Stiftelsen Statshälsan ändrades den I januari 
1993 (prop. 1991:100 bil. 8, bet. 1991/92:AU9, rskr. 1991192:134). 
Myndigheterna svarar i fortsättningen för finansieringen av företagshälso
vården inom ramen för tilldelade medel. Med utgången av budgetåret 
1993/94 försvinner därför anslaget till Statshä\san från statsbudgeten. 
Syftet med det nya finansieringssystemet är att få ett effektivare resurs
utnyttjande genom att producent- och beställarrelationerna görs tydliga. 
Fr.o. m. den 1 juli 1994 har en statlig myndighet rätt att välja en annan 
företagshälsovårdsorganisation än Statshälsan. 

Genom en omorganisation den 1 juli 1993 har av affärsmässiga skäl 
den verksamhet som Statshälsan tidigare bedrev överförts till ett bolag, 
AB Previa-rikshälsan, som ägs av Stiftelsen Statshälsan. Stiftelsen kom
mer i fortsättningen, förutom att utöva ägandet av bolaget, att i huvudsak 
fungera som ett forum för stiftarna samt för sådan partsgemensam verk
samhet som tidigare ombesörjdes av Statens arbetsmiljönämnd vilken av
vecklades den I juli 1993. 

1.3. 7 En öppen elektronisk infrastruktur för informationsförsörjning 

I sin samlade redovisning av omprövningen och förnyelsen av offentlig 
sektor (bi laga I) har regeringen pekat på den oftentl iga sektorns roll i 
utvecklingen av en elektronisk infrastruktur för informationsförsörjning. 
Infrastrukturen skall främja näringslivets konkurrenskraft och därmed 
ekonomisk tillväxt, lägga grunden för fortsatta rationaliseringar i den 
offentliga sektorn med bibehållen samhällsservice och öka medborgarnas 
information, kunskap och delaktighet i samhällsutvecklingen. För före
tagen kan en effektiv infrastruktur innebära radikalt minskade avstånd till 
marknader. nya sätt att göra affärer samt en enklare dialog med statliga 
myndigheter, för medborgarna en större närhet till kunskapskällor, 
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samhällsservice och arbetstillfällen, för myndigheter möjligheter till 
självbetjäningstjänster, enklare och snabbare handläggning av ärenden 
samt nya organisations- och arbetsformer. 

Behoven av en öppen elektronisk infrastruktur accentueras när den 
svenska förvaltningen går in i det intensiva informationsutbyte som krävs 
med EU och andra länders förvaltningar inom ramen för europasamar
betct. 

Statskontoret har på regeringens uppdrag gjort en kartläggning av EU:s 
arbete med informationsteknologifrågor och analyserat konsekvenserna 
för den svenska statsförvaltningen. 

Den inre marknaden kräver eftektiva informationsflöden. Informations
och kommunikationstcknologin är därför ett viktigt instrument i det 
fortsatta intcgrationsarbetet. 

lnformationssystemen inom EU kommer att baseras på en gemensam 
infrastruktur för data- och teleanvändning. Därigenom tillförsäkras önsk
värd samordning och en praktisk samverkan mellan medlemsländernas 
förvaltningar och de gemensamma organen. I denna framväxande infra
struktur ingår flera viktiga delar såsom standarder, upphandlingsregler, 
säkerhet och integritet, gemensamma regler för datakommunikationsnäten 
samt utvccklingsprogram för att bygga upp informationssystem. 

EU drar tillsammans med medlemsländerna upp riktlinjer, utvecklar 
regler och modeller och tar fram prototyper av dessa informationssystem. 
Länderna införlivar dessa med olika grader av obligatorium. Betydande 
investeringar kan behövas för att anpassa egna nationella informations
syscem till systemen inom EU. En väl fungerande nationell infrastruktur 
för informationsförsörjning underlättar anpassningen. 

Inom EU genomförs omfattande utvecklingsinsatscr på detta område 
inom tredje ramprogrammets delprogram European Nervous System for 
Administrations (ENS), genom olika sektorinriktade program och projekt 
för bl. a. tull, moms, statistik, arbetsförmedling och pensionsutbetalning. 
Förslag till riktlinjer och utvecklingsprogram som rör informationsutbytet 
mellan förvaltningar behandlas för närvarande i EU-rådet. 

Riktlinjer 

lnformationsförsörjningen i den svenska förvaltningen måste, bl.a. mot 
denna bakgrund. de närmaste åren kännetecknas av 

en öppen elektronisk infrastruktur som en gemensam grund vid 
uppbyggnaden av förvaltningens informationssystem 
effektiva informationssystem som skapar möjligheter till struk
turförändringar i förvaltningen samtidigt som angelägna samhälls
behov kan tillgodoses bättre 
scktorsövergripande översyner av myndigheternas informationsbe
handling och användning av information 
nya former för insamling och spridning av information, som 
förenklar arbetet, inte bara för myndigheterna. utan främst för 
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uppgiftslämnare och informationsmottagare, dvs. företag och 
medborgare m. fl. 
beaktande av de krav som ställs på myndigheternas informationsbe
handling i det europeiska förvaltningssamarbetet; under en uppbygg
nadstid behövs information och råd till myndigheterna för att 
underlätta en kostnadseffektiv anpassning av informationssystemen 
ett samtidigt beaktande av de höga kraven på säkerhet och skydd 
för den personliga integriteten. 

1.3 .8 Effektivare statistikstyrning 

Hösten 1992 tog riksdagen ett principbeslut (bet. 1992/93: Fi U7, rskr. 
1992/93: 122) om en ändrad ansvarsfördelning för den statliga statistiken. 
Förändringarna skulle genomföras först sedan en precisering av förslaget 
och dess konsekvenser redovisats för riksdagen. 

Beslutet om en ändrad ansvarsfördelning för den statliga statistiken är 
ett led i pågående förändringar av regeringens styrning av statsförvalt
ningen. När myndigheternas arbete i allt högre grad inriktas på 
uppföljning och utvärdering av vad som sker inom olika sektorer ställs 
höga krav på statistiken. EES-avtalet och den europeiska integrationen 
betyder också nya och ökande krav på statistiken. 

Ett huvudsyfte med reformeringen är att öka incitamenten för ompröv
ning av statistikproduktionens omfattning och innehåll. Genom att decen
tralisera beställar- och kostnadsansvaret för den statliga statistiken till 
berörda sektorsmyndigheter skall en bättre avvägning mellan statistik och 
andra åtgärder inom området uppnås. 

Regeringen föreslår att förändringen nu genomförs genom att ett 20-tal 
myndigheter ges ansvar för innehåll och finansiering av den officiella 
statistiken inom sina respektive områden. Detta bör resultera i en bättre 
behovsanpassning av statistiken och ett ökat kostnadsmedvetande. Det är 
angeläget att myndigheterna också beaktar möjligheterna att minska 
uppgiftslämnarnas arbete. 

Statistiska centralbyråns (SCB) verksamhet kommer som en följd av 
förändringarna att koncentreras på grundläggande och sektorsövergri
pande statistik och statistiktjänster. SCBs verksamhet inriktas i högre grad 
på samordning och bevakning av Sveriges officiella statistik, medverkan 
i det internationella statistiksamarbetet och metodutveckling. Regeringen 
anser att det bör finnas betydande möjligheter att utveckla det statistiska 
systemet i en informationsmiljö med allt fler nationella och internationella 
aktörer. 

1.3.9 Offentlig upphandling i konkurrens 

Genom EES-avtalet och den nya lagen om offentlig upphandling öppnar 
sig en större marknad för både svenska leverantörer och svenska 
upphandlare. För leverantörerna gäller det att dra nytta av att utländska 
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upphandlare inom EES måste uppsöka internationell konkurrens och inte 
får diskriminera leverantörer från andra EES-länder. Detta bör innebära 
fördelar för den svenska marknaden. Svenska upphandlare å sin sida 
åläggs att gå ut på denna marknad med sina upphandlingar och söka upp 
konkurrensen. Därmed torde möjligheter för besparingar öppnas. 

Nämnden för offentlig upphandling, som inrättades den 15 mars 1993, 
har till uppgift att verka för att offentlig upphandling sker affärsmässigt, 
effektivt och i enlighet med nationella regler samt att de nationella regler
na överensstämmer med EES-avtalet och GATT-överenskommelsen om 
statlig upphandling (GATT-ÖS). 

1.3.10 Fastighetsförvaltning och statlig lokalförsörjning 

Med utgångspunkt i den strategi för den statliga förmögenhetsförvaltning 
som riksdagen ställde sig bakom genom propositionen Inriktningen av 
den ekonomiska politiken (prop. 1991/92:38) har riksdagen efter förslag 
i ett flertal propositioner förändrat förutsättningarna för den statliga lo
kalförsörjningcn och fastighetsförvaltningen. Ett av målen är att bryta den 
centrala monopolstyrningen av statens lokalhållning och föra ut besluten 
till den enskilda myndigheten. Förutsättningarna för ett effektivare 
resursutnyttjande ökar när myndigheterna har det fulla ansvaret för sin 
lokalförsörjning. Ett annat mål är att effektivisera det statliga ägandet av 
fastigheter genom att tydliggöra befintliga förmögenhetsvärden och bola
gisera de kommersiella delarna av Byggnadsstyrelsen fastighetsinnehav. 

Ombildningen har inneburit en renodling av rollerna inom staten. Av 
Byggnadsstyrelsen och delar av Fortifikationsförvaltningen har det bildats 
fyra nya organisationer: 

Statens lokalförsörjningsverk med uppgift att stödja 
regeringskansliet och myndigheterna i lokalfrågor, 
Statens fastighetsverk med uppgift att förvalta de fastigheter som 
av olika skäl måste ägas av staten, 
Statliga Akademiska Hus-koncernen, som äger merparten av de 
f.d. statliga fastigheterna inom universitets- och högskoleområdet, 
Vasakronankoncernen som äger övriga f.d. statlig fastigheter inom 
t.ex. rättsväsendet och statlig förvaltning. 

De fastighetsägande och förvaltande bolagen skall konkurrera med 
övriga fastighetsägare på marknaden om de lokaler som den enskilda 
myndigheten efterfrågar. Statens fastighetsverks huvudsakliga uppgift är 
att förvalta och bevara merparten av den statliga egendom som har unika 
natur-, kultur-och miljövärden, t.ex. slott, tjällområden m.m. samt 
förvalta statens utrikesfastigheter och vissa specifika centrala 
förvaltningsbyggnader. 

Statens lokalförsörjningsverks uppgift är att stödja myndigheterna och 
regeringskansliet så att statens lokalanskaffning och lokalanvändning sker 
på bästa sätt. 
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Det fortsatta arbetet med att effektivisera den statliga fastighetsför- Prop. 1993/94: 100 
valtningen bör inriktas på: Bilaga 8 

ett aktivt statligt ägande av aktiebolagen inklusive förberedelser för 
en eventuell framtida privatisering av hela eller delar av verksam
heten i fastighetskoncernen Vasakronan, 
förvaltningen av de fastigheter som blir kvar i statens ägo skall så 
långt möjligt samordnas för att minska antalet fastighetsförvaltande 
myndigheter, 
framtagande av nyckeltal som beskriver både ekonomiska och 
andra värden i förvaltningen för att kunna jämföra olika 
myndigheters förvaltning med varandra eller med icke statliga för
valtare samt för att kunna följa verksamheten över tiden. 

Genom ett aktivt ägande och en effektiv förvaltning skapas resurser för 
att bevara de unika värden som finns i dagens fastighetsinnehav. 

2 Departementens redovisningar av 
personalkonsekvenserna 

Regeringskansliets uppföljning av de personalkonsekvenser som redo
visades i vårens komplctteringsproposition samt de bedömningar som 
respektive departement gjort av de personalkonsekvenser som blir en 
följd av förslagen i årets budgetproposition och de andra propositioner 
som förelagts riksdagen under hösten/vintern redovisas härmed. Som 
tidigare understrukits är bedömningarna även i år preliminära eftersom 
det finns många osäkra faktorer. 

Inom Justitiedepartementets område har 194 personer sagts upp under 
perioden den I juli 1992 - den 11 oktober 1993. Uppsägningarna har 
skett inom kriminalvården, inom polisen och vid tingsrätterna. 

Riksdagen har med anledning av regeringens proposition 1992/93 :50 
om åtgärder för att stabilisera den svenska ekonomin beslutat att samman
lagt 500 miljoner kronor skall sparas inom Justitiedepartementets område 
under en treårsperiod fram till och med budgetåret 1995/96. Besparingen 
kommer att tas ut inom polisen. 

Länsstyrelserna ansvarar för att rationaliseringarna inom polisväsendet 
genomförs. I enlighet med regeringens beslut har länsstyrelserna utarbetat 
en plan för rationaliseringarna. Rikspolisstyrelsen har i anslagsframställ
ningen redovisat läget i rationaliseringsarbetet. Rikspolisstyrelsens be
dömning är att polisen i det korta perspektivet, budgetåret 1993/94, bör 
kunna klara besparingsbetinget genom lokala sparåtgärder av skiftande 
karaktär såsom vakanthållning av tjänster och minskat övertidsuttag. Inför 
det fortsatta rationaliseringsarbetet anger regeringen att sparmålct skall 
nås utan att den operativa nivån inom polisväsendet sänks (se bilaga 3, 
B Polisväsendet, avsnitt 4 ). En följd av de förbättringar i fråga om orga
nisation, arbetssätt och teknikstöd som genomförs bör vara att det blir 
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möjligt att bedriva en bättre polisverksamhet än i dag med annan fördel
ning mellan personal av olika kategorier och resurser för teknikstöd. Det 
finns därför inte skäl att motsätta sig att, exempelvis genom naturlig av
gång, antalet polismän i ett län minskas, förutsatt att polisen kan behålla 
sin operativa kapacitet och utvecklas på det sätt som krävs för att kunna 
förverkliga de kriminalpolitiska målen. För de län som inte inom den 
uppställda tiden kan få ut en full effekt av rationaliseringarna öppnas en 
möjlighet att efter särskild prövning hos Rikspolisstyrelsen övergångsvis 
få ett stöd i form av anslagskredit. 

Åklagarutredningens betänkande Ett reformerat åklagarväsende (SOU 
1992:61) har remissbehandJats och bereds nu vidare inom Justitiedepar
tementet. Åklagarutredningen hade till uppgift att se över åklagarväsen
dets arbetsuppgifter, arbetssätt och organisation. Eventuella personalkon
sekvenser kan för närvarande inte bedömas. 

Domstolsutredningen, med uppgift att överväga domstolarnas uppgifter 
och arbetssätt har redovisat sitt betänkande Domstolarna inför 2000-talet 
(SOU 1991:106). Betänkandet är remissbehandlat och bereds för närva
rande inom Justitiedepartementet. En lagrådsremiss har nyligen beslutats 
med bl.a. förslag till ändrad instansordning i körkortsmål, studiestödsmål 
och kriminalvårdsmål. Utredningens förslag som även i övrigt i huvudsak 
kommer att genomföras vad gäller de allmänna förvaltningsdomstolarna 
får såvitt nu kan överblickas betydande personalkonsekvenser endast för 
berörda domstolar. Under tiden juli 1992 - februari 1993 har nio perso
ner vid tingsrätterna blivit uppsagda. 

Kriminalvården har av regering och riksdag ålagts ett femårigt rationa-
1 iseringsuppdrag för vilket budgetåret 1994/95 är det tjärde året. Rationa
liseringskravet uppgår till totalt 150 miljoner kronor. Omkring 225 perso
ner har fram till oktober 1993 fått lämna organisationen och under bud
getåret 1994/95 bedöms ytterligare ca 75 personer få lämna organisa
tionen till följd av rationaliseringsarbetet. 

Beläggningen inom både anstalts- och häktesorganisationcn har ökat 
kraftigt under de senaste två åren och antas öka ytterligare på grund av 
bl.a. ändrade regler om villkorlig frigivning och grovt rattfylleri samt en 
ökning av antalet långtidsdömda. Till följd härav väntas kriminalvården 
ha ett rekryteringsbehov under budgetåret 1994/95 av ca 400 personer 
och under budgetåret 1995/96 av ca 250 personer. 

Inom Utrikesdepartementets område har under perioden den 1 juli 1992 
- den 11 oktober 1993 drygt 100 personer inom utrikesförvaltningen sagts 
upp. 

Dessa uppsägningar är främst resultatet av det sparbeting som ålades 
utrikesförvaltningen för budgetåret 1993/94. Genom att tio utlandsmyn
digheter lades ned, ett tjugotal tjänster vid andra utlandsmyndigheter 
drogs in samt att departementets organisation minskades blev 40 lokalan
ställda vid svenska utlandsmyndigheter samt 70 tjänstemän stationerade 
i Stockholm och i utlandet uppsagda. Av de sistnämnda 70 tjänstemän
nen, varav flertalet var assistenter, har tre återanställts i departementet 
på högre tjänster. För närvarande förutses inga ytterligare uppsägningar 
av tjänstemän. 
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En utredning har genomförts om den handelspolitiska förvaltningen i 
ett EU-perspektiv, bl.a. i vad avser Kommerskollegiets roll och uppgifter 
samt relationen mellan Utrikesdepartementets handelsavdelning och kolle
giet. Utredningen har också lämnat förslag om Utrikesdepartementets 
handelsavdelnings organisation i ett medlcmsperspektiv. Vidare har en 
utredning i syfte att renodla Kommerskollegium som handelspolitisk myn
dighet slutförts under hösten 1993. Förslag kommer att redovisas i en 
proposition under våren 1994. Det är dessförinnan inte möjligt alt 
bedöma konsekvenserna för personalen. 

När det gäller rationalisering av biståndsadministrationen har en sär
skild utredare tillkallats med uppdrag att lämna förslag till effektivisering 
av biståndsförvaltningen. Huruvida utredningen kan få konsekvenser för 
personalen, är för tidigt att nu uttala sig om. 

I betänkandet av kommitten rörande styrnings- och samarbetsformer i 
biståndet (SOU 1993: 1) presenterades ett förslag om integration av de 
allmänna avdelningarna och biståndskontoren vid biståndsambassaderna. 
Denna integration genomförs nu successivt. Utredningen beräknade att 
en sådan integration, som i första hand leder till indragning av tjänster 
samt även till vissa andra rationaliseringar, fullt genomförd skulle ge 
besparingar på upp till 20 miljoner kronor. Det är ännu inte möjligt att 
bedöma om denna beräkning är realistisk. 

Inom Försvarsdepartementets område har under perioden den I juli 
1992 - den 11 oktober 1993 ca 1 900 civilanställda inom försvarsmakten 
sagts upp. 

Under samma tidsperiod har, genom särskilda avgångsstimulerande åt
gärder, ca l 500 yrkesofficerare, anställda med fullmakt, förbundit sig 
att lämna eller redan lämnat sina anställningar. Samtidigt har under perio
den ca 750 nya yrkesofficerare anställts, varför den totala minskningen 
av antalet yrkesofficerare är ca 750. 

Det hittills bedrivna avvecklingsarbetet inom totalförsvarets militära del 
ligger i linje med vad regeringen angav i 1992 års försvarsbeslut (prop. 
1991/92:102, bet. 1991/92:FöUl2, rskr. 1991/92:337). Regeringen an
mälde därvid att försvarsmaktens behov av anställd personal till följd av 
föreslagna strukturförändringar minskar under försvarsbeslutsperioden 
med ca I 500 yrkesofficerare och med ca 4 500 civilanställda. 

Den I juli 1994 avvecklas Försvarets civilförvaltning, Fortifikations
förvaltningen och Försvarets sjukvårdsstyrelse. Beträffande Försvarets 
civilförvaltning överförs en stor del av uppgifterna till Riksrevisionsver
ket, Försvarets materielverk, Värnpliktsverket, Kammarkollegiet och den 
nya myndigheten Försvarsmakten. Det motsvarar ett hundratal av civil
förvaltningens 140 anställda. Av Fortifikationsförvaltningens personal 
beräknas 125-135 personer få anställning i det nya Fortifikationsverket. 
Drygt 230 personer har sagts upp från sin anställning. Den övervägande 
delen av personalen vid Försvarets sjukvårdsstyrelse erbjuds anställning 
vid Försvarsmakten. Ett tiotal personer beräknas bli övertaliga. 

Inom den civila delen av totalförsvaret pågår för närvarande en översyn 
av myndighets- och ledningsstrukturen. Som en del av denna översyn be-

Prop. 1993/94: 100 
Bilaga 8 

25 



räknas 8 tjänster kunna dras in vid Civilbefälhavarna under budgetåret 
1994/95. 

Inom Socialdepartementets område görs följande bedömningar. Beslu
tade och föreslagna reformer på socialförsäkringsområdet bedöms inne
bära en minskning av personalbehovet inom socialförsäkringsadministra
tionen, och då särskilt hos försäkringskassorna, motsvarande ca 250 års
arbetare. Samtidigt kommer aviserade reformer, t.ex. införande av ett 
vårdnadsbidrag, att kräva viss personalförstärkning. Såväl under inne
varande som nästa budgetår kommer sannolikt varsel om uppsägningar 
att behöva läggas. 

Den pågående utvecklingen av ett förbättrat lokalt ADB-stöd väntas 
medföra att försäkringskassornas behov av personal fr.o.m. budgetåret 
1995/96 minskar med ca 400 årsarbetare. 

Förnyelse- och förändringsarbetet inom såväl förmånssystemen som 
försäkringskassorna fortsätter. Vidare pågår en beredning för en ny 
ordning för sjuk- och arbetsskadeförsäkringarna (dir. 1993:44 och 
1993: 119). Resursförändringarna till följd härav kan inte bedömas nu. 

I enlighet med riksdagens beslut har Statens smittskyddsinstitut inrättats 
den 1 juli 1993 och Statens bakteriologiska laboratorium är under avveck
ling. 

Den l juli 1993 inrättades en ny myndighet, Statens institutionsstyrelse, 
som svarar för planering, ledning och drift av de särskilda ungdomshem
men och LVM-hemmen. Den centrala delen av myndigheten kommer att 
bestå av ca 40 anställda. När huvudmannaskapet för instititionerna över
tas från kommuner och landsting, vilket planeras till den I april 1994, 
övergår bortåt 3 000 anställda från kommunal/landstingskommunal till 
statlig anställning. 

Inrättandet av Barnombudsmannen den I juli 1993 med samtidig om
vandling av Barnmiljörådet har inneburit en mindre personalökning. 

Regeringen avser att i februari 1994 lägga fram en proposition om 
jämställdhetspolitiken. Förslagen kan innebära viss personalökning hos 
Jämställdhetsombudsmannen. 

Vidare avser regeringen att under våren 1994 förelägga riksdagen en 
proposition med förslag om att inrätta en handikappombudsman. Inrikt
ningen är att Statens handikappråd skall ombildas till den nya myndig
heten Handikappombudsmannen. Antalet arbetstillfällen beräknas inte 
påverkas i nämnvärd utsträckning av denna förändring. 

Inom Kommunikationsdepartementets område har 7 300 personer sagts 
upp under perioden den 1juli1992 - oktober 1993. Huvuddelen av upp
sägningarna har skett vid affärsverken inräknat uppsägningarna vid 
dåvarande Televerket som numera har ombildats till Telia AB. 

Personalförändringar under den kommande treårsperioden fram t.o.m. 
budgetåret 1996/97, är svåra att bedöma med hänsyn till pågående gene
rella arbete med strukturförändringar och rationaliseringar inom Kom
munikationsdepartementets verksamhetsområde. Berörda myndigheter. 
affärsverk och bolag har själva genomfört översiktliga bedömningar som 
pekar mot att i storleksordningen 2 000 - 3 000 sysselsatta riskerar 
uppsägning t.o.m. budgetåret 1996/97. Med tanke på de insatser som 

Prop. 1993/94: 100 
Bilaga 8 

26 



sker för att klara neddragningar genom naturlig avgång, utbildning m.m. 
är dock omfattningen av övertaligheten svårbedömd. 

Inom FinansdepartementeTs område har 988 personer sagts upp under 
perioden den 1 juli 1992 - den 11 oktober 1993. Uppsägningarna har i 
huvudsak skett inom skatteförvaltningen, Byggnadsstyrelsen, Tullverket, 
Riksskatteverket och länsbostadsnämndema. 

Tullverket har för perioden 199 l/92 - 1995/96 ett besparingsbeting på 
ca 300 miljoner kronor för tulldatasystemets finansiering. Innevarande 
budgetår uppgår anslagsminskningen till 31 miljoner kronor, vilket mot
svarar 124 årsarbetskrafter. För budgetåret 1994/95 är besparingsbetinget 
23,2 miljoner kronor och för budgetåret 1995/96 är besparingsbetinget 
17, 9 miljoner kronor. Ans lagsminskningarna för de två kommande bud
getåren motsvarar totalt ca 150 årsarbetskrafter. Antal anställda som 
löper risk för uppsägning bedöms innevarande budgetår uppgå till fyra 
personer, budgetåret 1994/95 56 personer och budgetåret 1995/96 29 per
soner. Ovan har ingen hänsyn tagits till effekter till följd av ett svenskt 
EU-medlemskap. Anledningen till det är att Tullverkets framtida roll i ett 
medlemsperspektiv och därtill hörande resursbehov inte ännu är fastlagt. 

Vad gäller Boverket och länsbostadsnämnderna har inga ytterligare 
beslut fattats sedan 1993 års kompletteringsproposition. Personalkon
sekvenserna som redovisades där är således fortfarande giltiga. Under 
innevarande budgetår har statsmakterna anvisat länsstyrelserna resurser 
motsvarande 210 årsarbetskrafter för uppgiften att sköta den regionala 
administrationen av statens stöd för bostadsfinansiering fr.o.m. den 1 
januari 1994. Länsstyrelserna har rekryterat ca 200 personer för uppgif
ten från länsbostadsnämndema, som läggs ned vid utgången av år 1993. 

Beträffande Statens bostadskreditnämnd (BKN) är osäkerheten fort
farande stor när det gäller verksamhetens framtida omfattning, och där
med dess behov av personal. Uppskattningsvis väntas bemanningen vid 
BKN att uppgå till högst 18 heltidstjänster vid utgången av budgetåret 
1994/95. 

Ombildningen av Byggnadsstyrelsen påbörjades den l januari 1993. 
Uppgifterna och fastighetsbeståndet har successivt överförts till Lokalför
sörjningsverket, Fastighetsverket och två fastighetskoncemer. 

Byggnadsstyrelsen upphörde som myndighet den 30 september 1993. 
Totalt har 600 personer sagts upp fro.m. den 1 oktober 1993. 

Statens fastighetsverk, som inrättades den l januari 1993, har under 
året organiserat och byggt upp sin verksamhet. Fastighetsverket har för 
närvarande 160 personer anställda. Fastighetsverket är en fastighetsför
valtande myndighet som delvis har hyresintäkter. Ett formellt anslag på 
l 000 kronor är anvisat på statsbudgeten. 

Statens lokalförsörjningsverk som inrättades den 1 januari 1993 har 
under året inlett verksamheten och bygger successivt upp organisationen. 
Verket avser att anställa ca 50 personer. Myndigheten har ett ramanslag 
om 56 miljoner kronor. Anslaget kommer att minskas, men den plane
rade bemanningen kvarstår. 

SCB minskade antalet anställda under budgetåret 1992/93 med 130 per
soner (varav 16 med tidsbegränsade anställningar). Personalminskningen 
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berodde i huvudsak på pensionering. Externrekryteringen under 1992/93 
var endast tre personer. 

SCB har under det senaste året vidtagit en rad åtgärder för att dels 
pressa kostnadsläget, dels klara en ändrad ansvarsfördelning för den 
statliga statistiken. De förändringar som föreslås i årets budgetproposition 
förväntas därför på kort sikt få begränsade konsekvenser för personalen. 
Inga större förändringar i statistikproduktionens omfattning förväntas 
under budgetåret. På längre kan dock SCB få räkna med en ökad konkur
rens. 

Riksskatteverket (RSV) räknar med en total minskning av personalen 
inom skatteförvaltningen med ca 520 anställda under innevarande bud
getår. Detta är något färre än vad som angavs i 1993 års kompletterings
proposition. 

För budgetåret 1994/95 beräknas, under förutsättning att regeringens 
budgetförslag följs, en minskning av personalen i vissa kategorier inom 
skatteförvaltningen med 275-300 årsarbetskrafter. För budgetåret 1995/96 
är motsvarande siffra strax under 400 årsarbetskrafter. Detta är dock 
bruttosiffror för berörda kategorier och antalet uppsägningar kommer att 
bli något lägre på grund av pensionsavgångar. Vid förbättrad konjunktur 
kan ökad rörlighet också ge en minskning av uppsägningarna. RSV gör 
dock den bedömningen att huvuddelen av personalminskningen ändå 
måste ske genom uppsägning. 

Med anledning av ändrad inriktning och minskning av verksamheten 
vid Statskontoret har antalet anställda minskats med 109 under år 1993. 
Av dessa har 59 personer sagts upp. 

Bankstödsnämnden inrättades den 1 maj 1993. Organisationen omfattar 
för närvarande tio anställda tjänstemän och därutöver fyra personer på 
konsultbasis, varav tre på deltid. Det råder osäkerhet om nämndens fort
satta verksamhet och de krav som kan komma att ställas på organisa
tionen. För det fall att nämnden blir ägare till banker och avvecklings
bolag kan det bli aktuellt att organisationen utökas. 

Statens arbetgivarverk (SAV) skall enligt regeringens förslag fr.o.m. 
den 1 juli 1994 ombildas till en avgiftsfinansierad myndighet. Myndighe
terna kommer att dimensionera och finansiera SAV efter ombildningen. 
Vilka konsekvenser detta kan medföra för personalen vid SAV är mot 
denna bakgrund svårt att förutsäga. 

Inom Utbildningsdepartementets område har 100 personer sagts upp 
under perioden den 1 juli 1992 - den 11 oktober 1993. 

Chalmers tekniska högskolas och Högskolan i Jönköpings övergång till 
stiftelseform innebär att samtlig personal, ca 2 380 personer, erbjuds 
tjänster i de nya organisationerna. Dessa övergår därmed till anställning 
hos enskild huvudman. 

Sametinget invigdes den 26 augusti 1993. Sametinget har beslutat att 
Sametingets kansli skall vara beläget i Kiruna. Kansliet beräknas ge sju 
arbetstillfällen. 

Verket för högskoleservice (VHS) kommer under budgetåret 1993/94 
att behöva minska personalstyrkan i och med att VHS blir uppdragsfinan-
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sierat vad gäller central antagning. Antagningen läggs ut på universiteten 
och högskolorna. 

Budgetåret 1994/95 föreslås Statens institut för handikappade att få 
ökade medel för konsulenttjänster bl.a. för elever med flerhandikapp i 
särskolan. Medlen beräknas täcka kostnaderna för ca 16 tjänster. Vidare 
föreslås en utökning av den administrativa personalen med två nya tjäns
ter. 

Centrala studiemedelsnämnden (CSN) hade under budgetåret 1993/94 
en tillfällig förstärkning av sin personal för handläggning av ärenden om 
bl.a. vuxenstudiestöd för arbetslösa. Behovet av resurser under budgetåret 
1994/95 kommer att prövas i samband med kompletteringspropositionen 
1994. 

En utredning har undersökt möjligheter att överföra vårdhögskolorna 
till statligt huvudmannaskap (SOV l 992: 129). Förslaget innebär en mång
fald i huvudmannaskap. Sammanfattningsvis kan förändringar tidigast 
träda i kraft den 1 juli 1995. 

En proposition som syftar till en effektivare vuxenutbildning är aviserad 
till våren 1994. 

Inom Jordbmksdepartementets område har ca 370 personer sagts upp 
under perioden den 1 juli 1992 - den 11 oktober 1993. 

Riksdagen beslutade i maj 1993 om en ny skogspolitik som träder i 
kraft den 1januari1994. Den bedömning av personalkonsekvenserna som 
gjordes under våren 1993 som underlag till kompletteringspropositionen 
1993 överensstämmer i stort med de personalkonsekvenser som har 
uppstått. 

Enligt vad Skogsstyrelsen uppger har sammanlagt 369 personer (320 
årsarbetskrafter) under 1993 sagts upp eller gått i pension i den allmänna 
verksamheten inom Skogsstyrelsen samt skogsvårdsstyrelserna. 

Frö- och plantverksamheten har under året påverkats av lågkonjunk
turen och de minskade avverkningarna vilket har lett till avsättnings
svårigheter för skogsfrö och skogsplantor. Som en följd därav har enligt 
Skogsstyrelsen under 1993 sammanlagt 150 plantskolearbetare sagts upp 
eller gått i pension. De tjänstemän som för närvarande arbetar inom 
skogsvårdsorganisationens frö- och plantverksamhet kommer i samband 
med att verksamheten överförs till bolag antingen att erbjudas anställning 
i bolaget eller sägas upp. Totalt berörs ca 50 personer. 

Sveriges Jantbruksuniversitet sade upp eller inledde uppsägningsför
farandc för sammanlagt ca 100 personer under budgetåret 1992/93. För 
ca 40 av dessa tjänster kan arbetsbristen direkt kopplas till 1992/93 års 
besparingskrav om 30 miljoner kronor. 

Statens utsädeskontroll (SUK) har för närvarande en personalstyrka på 
73 personer. Till följd av att man har lagt ner en avdelning i Skara och 
avser att flytta verksamheten till Svalöv räknar SUK med att personal
styrkan t.o.m. 1994/95 kommer att minska till 41 personer. Därefter bör 
personalstyrkan vara relativt konstant under resten av budgetperioden. 

När det gäller Jordbruksvcrkcts framtida personalbehov, till följd av 
ett EG-medlemskap, bör en bedömning göras i samband med de förslag 
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som regeringen senare kommer att lämna till riksdagen angående för
ändringar i statsförvaltningen. 

Inom Arbetsmarknadsdepartementets område har 2 169 personer sagts 
upp under perioden den I juli 1992 - den 11oktober1993. Uppsägning
arna har skett vid Arbetsmarknadsverket (AMV) och inom AMU-gruppen 
(2 130). 

Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) bör kunna minska sina lönekostnader 
med minst 1,9 % eller 2,5 miljoner kronor i och med att allt fler uppgif
ter har delegerats till länsarbetsnämnderna. Denna minskning motsvarar 
ca 10 tjänster på AMS centrala del. 

Arbetslivsfonden (den centrala och de regionala) som i november 1993 
hade 116 fasta tjänster kommer att avvecklas successivt fram till den 1 
juli 1995. Avvecklingen har inletts genom att fem vakanta tjänster ej 
återbesatts. Under 1994, främst under första halvåret, kommer fonden att 
avveckla de projektanställningar som gjorts med anledning av regeringens 
och riksdagens uppdrag att öka bidragsgivningen till de mindre företagen. 
Vidare förbereds uppsägningar så att ytterligare drygt tjugotalet befatt
ningshavare slutar senast vid utgången av 1994. Resterande personal sägs 
upp för att sluta senast den 30 juni 1995. 

Inom Kulturdepartementets område har 62 personer sagts upp under 
perioden den 1 juli 1992 - den 11 oktober 1993. 

Förra budgetåret sökte närmare 81 000 personer asyl i Sverige, varav 
huvuddelen kom från f.d. Jugoslavien. Tillströmningen av asylsökande 
sjönk dramatiskt efter regeringens beslut om visering för medborgare från 
Bosnien-Hercegovina i slutet av juni 1993. De flesta av de bosnier som 
då befann sig i Sverige kommer, enligt vägledande beslut från regering
en, att få uppehållstillstånd. Invandrarverket räknar med att dessa asyl
ärenden kommer att vara avslutade våren 1994. 

Såvitt nu kan överblickas, kommer Invandrarverkets ärendemängder 
därefter att ligga på en mer "normal" nivå. 

Mängden asylsökande, som kom under i första hand budgetåret 
1992/93, har krävt extraordinära insatser från Invandrarverkets sida för 
att skaffa fram mat och husrum. Förläggningssystemet har tillfälligt 
byggts ut i en omfattning som aldrig tidigare förekommit. Vid ingången 
av budgetåret 1993/94 fanns 90 000 asylsökande och flyktingar på ver
kets förläggningar. Mot si utet av september månad 1993 fanns det fort
farande 82 000 personer på förläggningarna. 

En förutsättning för att förläggningarna skall kunna avvecklas i takt 
med att Invandrarverket och Utlänningsnämnden beslutar i asylärendena, 
är att de personer som skall få stanna i Sverige har en kommunplats att 
flytta ut till och att de som inte får stanna i Sverige snabbt lämnar 
förläggningarna och reser ut ur riket. 

I första hand kommunutplaceringarna utgör för närvarande en "flask
hals" och gör att förläggningsavvecklingama inte kan komma till stånd 
i den takt som vore önskvärd och ekonomiskt motiverad. Vid utgången 
av budgetåret 1993/94 bedöms förläggningarna fortfarande omfatta 
närmare 54 000 platser, varav dock omkring 18 000 under avveckling. 
Kan den fortsatta förläggningsavvecklingen ske någorlunda såsom plane-
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rats för budgetåret 1994/95, skulle verket i slutet av juni månad 1995 ha 
10 000 platser i drift och ungefär lika många under avveckling. 

Mot denna bakgrund, och med hänsyn tagen till den omorganisation 
Invandrarverket genomförde hösten 1993, kan personalsituationen på 
verket komma att utvecklas på det sätt som skisseras nedan. Osäkerheten 
i bedömningarna är dock mycket stor, eftersom det i grunden handlar om 
att antaganden i en lång händelsekedja måste uppfyllas och att verksam
heten nu är mycket omfattande och förutsätts kunna minskas radikalt. 
Förslag som nyligen förelagts riksdagen (prop. 1993/94:94) om motta
gande av asylsökande m.m. kan komma att påverka personalsituationen 
på två sätt. Dels genom att fler förläggningar drivs på entreprenad av 
andra än Invandrarverket, dels av att fler asylsökande kan komma att bo 
ute i kommunerna under den tid deras asylansökan prövas. Dessa bedöm
ningar har inte vägts in i nedanstående personalredovisning. 

Antal anställda 

1993 1994 1995 

1 juli 1 jan I juli I jan 1 juli 

SIV:s förläggningar 3 725 3 340 2 090 1 475 I 420 
SIV:s övriga verksamhet I 500 1 250 I 100 I 090 I 075 
Summa 5 225 4 590 3 190 2 565 2 495 

Utlänningsnämnden, som är överprövningsinstans i bl.a. asylprövnings
ärenden, påverkas lika mycket som Invandrarverket av mängden asylan
sökningar. Eftersom nämnden är överprövningsinstans, ligger det dock 
en tidsförskjutning i dess arbetsbelastning i förhållande till Invandrar
verkets utredningar och grundbeslut. 

Utifrån de antaganden - och med den osäkerhet - som ligger till 
grund för Invandrarverkets arbetsvolymer skulle personalutvecklingen hos 
nämnden kunna bli följande: 

Antal anställda 

1993 1994 1995 

1 juli 1 jan 1 juli 1 jan I juli 

Utlänningsnämnden 175 175 165 140 120 

Arbetet inom den parlamentariska kommitte som har till uppgift att 
göra en översyn av invandrar-, invandrings- och flyktingpolitiken pågår. 
Översynen skall vara avslutad den 1 mars 1995. 

Den parlamentariska utredning som har till uppgift att se över kultur
politiken skall redovisa sina slutsatser i december 1994. I uppdraget ingår 
bl.a. att se över kultursektorns myndighetsstruktur. 

3 Riksdagen 1993194. I sam/. Nr 100 Bilaga 8 

Rättelse: S. 31 översta tabellen: siffrorna flyttade 
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Förslag om en ny myndighetsorganisation på radio- och TV-området 
avses lämnas inom kort. Myndighetsuppgifterna på området handläggs för 
närvarande av Radionämnden, Kabelnämnden, Närradionämnden och Sty
relsen för lokalradiotillstånd. Det kan ännu inte bedömas om den nya 
myndighetsorganisationen kan innebära några personalkonsekvenser. 

Inom Näringsdepartementets område har de personalkonsekvenser som 
aviserades i prop. 1992/93:150 blivit något mindre än vad som bedöm
des. På grund av minskat förvaltningsanslag för NUTEK bedömdes att 
ca 30 tjänster berörs under treårsperioden 1993/94 - 1995/96. En revi
derad bedömning ger att i stället ca 20 personer berörs. För Sveriges 
geologiska undersökning, som utöver det generella rationaliseringskravet 
fått en minskning av förvaltningsanslaget, beräknades att 15 tjänster be
rörs. Utfallet har visat att istället inga tjänster berörs. Besparingarna har 
lagts ut på annat än lönekostnader. 

Den aviserade avvecklingen av Statens institut för byggnadsforskning 
(SIB) fr.o.m. den 30 juni 1993, har genom riksdagsbeslut framflyttats till 
den l januari 1994. Eventuella effekter för personalen är för närvarande 
svårförutsägbara. 

Inom Civildepartementets område har under tiden den 1 juli 1992 - den 
11 oktober 1993 ca 450 personer sagts upp inom länsstyrelserna. Av des
sa har 175 personer varit anställda inom länsstyrelsernas lokalvårds
organisation. 

Under innevarande budgetår har statsmakterna anvisat länsstyrelserna 
resurser motsvarande 210 årsarbetskrafter för uppgiften att sköta den 
regionala administrationen av statens stöd för bostadsfinansiering fr.o.m. 
den 1 januari 1994. Länsstyrelserna har rekryterat ca 200 personer för 
uppgiften från länsbostadsnämnderna. 

För budgetåret 1994/95 förutses inga större personalförändringar totalt 
sett för länsstyrelserna. 

Regionberedningen (C 1992:06) som utreder den regionala nivåns upp
byggnad och indelning har den 18 november 1993 lämnat ett delbetän
kade (SOU 1993:97) Västsverige och Skåne - regioner i förändring till 
regeringen. Förslaget remissbehandlas för närvarande. Därefter kommer 
regeringen att ta ställning till förslaget. Eventuella personalkonsekvenser 
kan för närvarande inte förutsägas. 

Konsumentverkets och Allmänna reklamationsnämndens uppgifter och 
myndighetsstruktur är föremål för översyn. Ett betänkande kommer att 
läggas fram inom kort och regeringen avser att under första halvåret 1994 
återkomma med en proposition om den statliga konsumentpolitiken. 
Effekterna kan inte nu överblickas men eventuella personalpolitiska kon
sekvenser för myndigheterna kan bli aktuella tidigast den 1 januari 1995. 

Regeringen planerar att under våren 1994 lämna en proposition till 
riksdagen med förslag om en ny lotterilag. I propositionen kommer också 
att föreslås att Lotterinämnden omvandlas till en Lotteriinspektion. Den 
nya myndighetens tillståndsfunktioner kommer enligt förslaget att utökas 
och inspektionen föreslås också utöva central tillsyn över samtliga spel 
i riket. En sådan förändring kan beräknas kräva ytterligare resurser i 
storleksordningen 5-10 årsarbetskrafter. 

Prop. 1993/94: 100 
Bilaga 8 

32 



Inom Miljö- och naturresursdepartementets område har under perioden 
den I juli 1992 - den 11 oktober 1993 171 personer vid Lantmäteriverket 
sagts upp. Verkets medverkan i fastighetsdatarefonnen avslutas den 31 
juli 1995. Detta kan innebära att ca 30 personer sägs upp under budget
året 1994/95. 

I den pågående översynen av organisationen för lantmäteri-, fastighets
data- och inskrivningsverksamhet m.m. (SOU 1993:99) har utredaren i 
en mycket preliminär beräkning bedömt att ca 300 personer vid berörda 
myndigheter ej kan beredas plats i en ny organisation. 

Miljöskyddskommittens huvudbetänkande med förslag till miljöbalk 
(SOU 1993:27) överlämnades i mars 1993. Förslaget innebär att ett stort 
antal miljölagar skall samordnas i ett lagkomplex, vilket påverkar myn
dighetsuppgifterna inom många områden - jord- och skogsbruk, trafik, 
hälsoskydd etc. Allmänna bedömningar av myndigheternas ansvarsom
råden och uppgifter finns i förslaget. Detta följs nu upp med en utredning 
om vissa förändringar av myndighetsorganisationen inom miljöområdet. 
Miljöorganisationsutredningen (M 1993:04) har i uppgift att se över an
svarsfördelningen mellan centrala myndigheter, arbetet med generella 
föreskrifter, tillsyn inom det område som balken täcker och vissa frågor 
som rör tillståndsprövning m.m. Förslagen förväntas leda till besparingar 
och rationaliseringsvinster. Utredningen skall redovisa sina förslag i 
september 1994. Effekterna av resultatet av utredningsförslagen kan inte 
förväntas förrän efter år 1995. 

3 Reglers kvalitet, språkvård och 
samhällsinformation 

3 .1 Reglers kvalitet 

Program för en god regellnYJ!itet 

I förra årets budgetproposition (prop. 1992/93: 100 bil. 8 s. 23, bet. 
1993/94:KU5, rskr. 1993/94:14) redovisade regeringen ett program för 
en god regelkvalitet. Det består av de olika hjälpmedel som under åren 
har tagits fram för att hjälpa regelskrivarna att skriva bättre regler. 

Programmet består av en checklista för regelgivare, där det ställs ett 
antal nyttiga frågor till den som står inför uppgiften att skriva regler. Där 
ställs också krav på att analysera regelförslagens konsekvenser med hän
syn till ekonomiska och andra effekter, krav på att hålla en god ordning 
på reglerna genom att dataregistrera dem efter ett enhetligt mönster och 
krav på att reglerna följs upp och utvärderas. I programmet ingår vidare 
handböcker och promemorior m. m. för att vägleda regel skrivarna och be
slutsfattarna. 

Svenska arbetsgivareföreningen tar i en skrivelse den 18 oktober 1993 
till Statsrådsberedningen upp behovet av att komplettera checklistan med 
avseende på i första hand EES-avtalet men också på ett eventuellt med-
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lemskap i EU. Det överensstämmer väl med uppgiften för den översyn 
av checklistan som nu är i gång i ett samarbete mellan Statsrådsbered
ningen och Justitie- och Finansdepartementen. 

Förutom det mera långsiktiga arbetet för att höja regelkvaliteten, som 
programmet är uttryck för, bedriver regeringen ett omfattande arbete med 
att ompröva reglers styreffekter. En sammanfattande redogörelse för det 
lämnas i bilaga 1. Arbetet avser bl.a. att genom olika åtgärder höja rätts
säkerheten och effektiviteten och stärka konkurrensen i hela samhället. 
Ett särskilt betydelsefullt projekt i detta sammanhang är Delegationen för 
genomförandet av ett regeringens avregleringsprogram för 1993 /94, m. m. 
(N 1993:07), se bilaga 13. 

Regelarbetets cirkel 

Regelarbetet omfattar i huvudsak följande arbetsmoment som kan ses som 
en cirkeJrörelse: 

förberedande analysarbete, 
anpassning till utländska regler, 
utformning (disposition och språk m.m.), 
beslut, 
kungörande, 
registrering, 
uppföljning med förnyat analysarbete för att se om regeländringar 
är motiverade. 

Uppföljning och förnyad analys är den naturliga avslutningen på regel
arbetets cirkel och en lika viktig del i regelarbetet som att besluta en 
regel. Det är först genom en aktiv uppföljning och utvärdering man kan 
säkerställa att den goda regelkvaliteten nås. 

Arbetsgivareföreningen har i sin nyssnämnda skrivelse också tagit upp 
frågan om en checklista även för regeluppföljning. En sådan checklista 
kan enligt vår uppfattning underlätta och därmed bidra till att intensifiera 
regeluppföljningen. I uppgiften att se över checklistan för regelgivare 
ingår därför att utarbeta en checklista också för regeluppföljning. 

Internationellt arbete för en god regelkvalitet 

OECD:s Public Management Committee (PUMA) arbetar med reglers 
kvalitet i en särskild aktivitet kallad Regulatory review and reform work. 
Den koncentreras nu på den övernationella regelgivningens betydelse för 
den nationella regelgivningen och utvärdering av metoder för införlivan
det av dessa regler i medlemsländernas egna regelsystem. En särskild 
studie i projektet avser en undersökning och redovisning av alternativ till 
regler som styrmedel. 
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I de andra nordiska länderna bedrivs ett aktivt regelarbete i stora drag 
efter samma linjer som i Sverige och i bl.a. Benelux-ländema, Storbritan
nien, Tyskland och Österrike pågår sedan länge ett kvalitetshöjande ar
bete som också det bygger på användningen av checklistor. I USA har 
Clinton-administrationen den 29 september 1993 avgett en deklaration om 
ett intensifierat avregleringsprogram som innehåller både en organisa
torisk och en arbetsmässig modell för hur den amerikanska administra
tionen skall arbeta med regelfrågor. 

EU har startat ett projekt i syfte att avreglera och förenkla sina regler. 

3. 2 Språkvård 

I 1993 års budgetproposition (prop. 1992/93: 100 bil. 8 s. 25) behand
lades språkvårdsarbetets betydelse för myndigheternas verksamhet. Pro
memorian Visst går det att förändra myndighetsspråket (Ds 1993:61) har 
nu kommit ut. Den är ett resultat av språkvårdsprojektet och har distri
buerats till mer än 2 000 myndigheter och andra instanser. Promemorian 
bör vara en värdefull tillgång i språkvårdsarbetet. 

Regeringen har den 9 december 1993 beslutat att tillsätta en arbets
grupp med uppgift att främja språkvårdsarbetet hos myndigheterna. I 
gruppens uppgift ingår också att överväga vilka bidrag Svenska språk
nämnden och andra språkvårdande verksamheter kan lämna. Genom 
initiativ från gruppen och myndigheterna själva bör olika projekt kunna 
sättas i gång för att förbättra skrivandet och för att samordna arbetet vid 
revidering eller nyproduktion av texter. En ökad språklig kompetens hos 
de anställda kommer att gagna inte bara dem själva utan också i hög grad 
verksamheten och medborgarna. 

3. 3 Samhällsinformation 

I 1993 års budgetproposition (prop. 1992/93: 100 bil. 8 s. 27) redovisade 
regeringen sin syn på behoven av samhällsinformation. Därvid underströk 
vi myndigheternas informationsansvar och att de resurser som de dispo
nerar också är avsedda för att täcka behoven av information. 

Samhällsguiden ges för närvarande ut av Riksdagens förvaltningskontor 
enligt ett avtal med Finansdepartementet. En ny utgåva, den sjunde i 
ordningen, beräknas komma ut i början av 1994. Därmed blir senare års 
omfattande· regeländringar tillgängliga i bokform för en bred allmänhet. 

Det är självfallet av stor betydelse att guiden innehåller beskrivningar 
av aktuella regler. I en tid av stora förändringar förutsätts det att boken 
revideras med täta mellanrum, vilket nu är möjligt genom en löpande upp
datering av bokens text i riksdagens datasystem Rixlex. Mer än 100 
myndigheter och företag m.fl. har hittills anslutit sig till systemet, bland 
dem ett 20-tal bibliotek. 
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A. Skatteförvaltningen och exekutionsväsendet 

A 1. Riksskatteverket 

1992/93 Utgift 
1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

401 890 725 
349 143 000 
356 296 000 

A 2. Skattemyndigheterna 

1992/93 Utgift 
1993/94 Anslag 
1994/9 Förslag 

4 140 251 848 
4 211532000 
4 345 149 000 

A 3. Kronofogdemyndigheterna 

1992/93 Utgift 
1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

712 678 580 
1 104 786 000 
l 168 844 000 

Förrättningskostnader m. m. 

Nytt anslag Förslag 97 648 000 

Rik.sskatteverket 

Riksskatteverket (RSV) svarar för den centrala ledningen av 
skatteförvaltningen 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 beskattningsverksamheten är att skatt skall 
tas ut i den omfattning, med den fördelning och i den tid och ordning 
som åsyftas med gällande skatteförfattningar. 

Folkbokföringen skall för olika samhällsfunktioner tillhandahålla 
fullständig och korrekt basinformation med god tillgänglighet. 

RSV har i sin enkla anslagsframställning inte föreslagit några ändringar 
vad gäller verksamhetens mål och inriktning. I anslagsframställningen har 
verket emellertid belyst de svårigheter och det ökade resursbehov som är 
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förenade med de många och delvis stora förändringar i skattesystemet 1993/94: 100 
som beslutats eller föreslagits. De från resurssynpunkt viktigaste Bilaga 8 
förändringarna är den fortsatta reformeringen av företagsbeskattningen 
och införandet av en skattereduktion för reparationsutgifter på bostadshus. 
RSV pekar också på de tillämpningsproblem som är en följd av 
ytterligare differentiering av skattesatserna på mervärdesskattens område 
och den allt mer komplicerade energibeskattningen. 

Exekutionsväsendet 

Inom exekutionsväsendet finns på regional nivå 24 kronofogdemyn
digheter med verksamhet på sammanlagt ca 100 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 snabbt och med hög kvalitet. 

Kronofogdemyndigheterna skall även i övrigt genom information och 
liknande förebyggande åtgärder verka för att betalningsförpliktelser och 
andra förpliktelser som kan komma att bli föremål för verkställighet 
fullgörs frivilligt i rätt tid och ordning. 

RSV har i anslagsframställningen inte föreslagit några ändringar vad 
gäller verksamhetens mål och inriktning. I anslagsframställningen har 
verket framhållit att effekterna av den rådande lågkonjunkturen i hög grad 
präglar exekutionsväsendet. Enligt RSV är det svårt att bedöma den 
framtida ekonomiska utvecklingen, liksom hur gäldenärernas beteende 
kommer att påverkas av det nya avgiftssystem som införts fr.o.m. år 
1993. RSV gör bedömningen att den stora arbetsbelastningen på 
kronofogdemyndigheterna kommer att bestå ännu några år även om det 
sker en omsvängning i konjunkturen. 

I anslagsframställningen sägs vidare att RSV, som ett steg i den 
effektivisering som bedrivs, avser att per den l juli 1994 införa s.k. 
ordnad samverkan mellan två eller flera kronofogdemyndigheter inom 
ramen för nuvarande myndighetsstruktur. Med detta avses att flera 
myndigheter tillsammans utgör ett samverkansområde, där en av 
myndigheterna är samordningsmyndighet. Hos denna myndighet skall 
finnas en för området gemensam enhet för administration. Samarbetet 
skall också avse vissa operativa funktioner av mindre omfattning. 

I en skrivelse til Justititedepatementet har RSV hemställt att 
tillsynsområdena för tillsynsmyndigheterna i konkurs ändras så att de 
överensstämmer med den tänkta indelningen i samverkansområden. 

Slutligen pekar RSV på de svårigheter med kompetensförsörjningen som 
kan uppkomma i framtiden till följd av personalens höga medelålder, om 
man inte får tillräckliga möjligheter till rekrytering medan förutsätt
ningarna för detta är goda på grund av lågkonjunkturen. 
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RSV:s resultatredovisning 

RSV har i särskild ordning redovisat resultatet av skatteförvaltningens 
och exekutionsväsendets verksamhet år 1992. 

I den sammanfattande resultatbedömningen anför RSV i fråga om 
skatteförvaltningen att man under 1992 har prioriterat det fortsatta arbetet 
med skattereformen och genomförandet av skattemyndigheternas nya 
organisation och arbetsformer. Verksamhetsåret 1992 har således, liksom 
1991, varit ett inkörningsår, då det har gjorts stora investeringar i form 
av utbildning m.m. 

Detta har enligt RSV tvingat fram lägre ambitionsnivåer i den offensiva 
verksamheten såsom granskning och revision. Den planerade utbyggna
den av revisionsverksamheten har inletts, men trots att den totala tid som 
lagts ned på revision ökade under 1992 fortsatte antalet avslutade 
revisioner att minska. Även andelen ändrade inkomstdeklarationer sjönk, 
medan däremot antalet ändringsbeslut inom mervärdesskatte- och ar
betsgivarområdena ökade. 

På grund av skattereformen är produktivitetsutvecklingen svårbedömd, 
eftersom centrala prestationsmått inte är jämförbara med tidigare år. 
Antar man att prestationsvolymen är oförändrad måste man dock enligt 
RSV konstatera att den totala produktiviteten har sjunkit på grund av 
främst ökade kostnader för ADB och lokaler, medan arbetsproduktiviteten 
har utvecklats i positiv riktning. 

Vad gäller etekutionsväsendet konstaterar RSV i den sammanfattande 
resultatbedömningen att mål- och ärendetillströmningen till kronofog
demyndigheterna har ökat kraftigt. Trots detta har de flesta kronofog
demyndigheter uppnått de verksamhetsmål i form av handläggningstider 
som regeringen och RSV ställt upp. De förebyggande åtgärderna i form 
av bl.a. information till gymnasieelever har nått flertalet i målgruppen. 

Produktivitetsutvecklingen har, sägs det vidare, varit positiv, vilket till 
stor del beror på rationaliseringar och effektivitetshöjande åtgärder, bl.a. 
med hjälp av relativt stora investeringar i ADB-utrustning. Trycket av en 
växande mål- och ärendetillströmning har enligt RSV också mötts av 
goda insatser från personalens sida. 

RSV har också redovisat utfallet av en riksomfattande serviceundersök
ning av allmänhetens inställning till skatteförvaltningen och 
kronofogdemyndigheterna som under 1992 har utförts av ett utomstående 
konsultföretag på uppdrag av verket. Sådana undersökningar har tidigare 
gjorts 1986 i fråga om skatteförvaltningen och 1989 i fråga om såväl 
skatteförvaltningen som kronofogdemyndigheterna. Utfallet visar en mera 
positiv inställning till skattemyndigheterna än tidigare och en markant 
förbättring från 1989 vad gäller inställningen till skattesystemet. Andelen 
personer som svarat att de var nöjda med kronofogdemyndigheterna var 
49 procent av den som haft kontakt med dessa myndigheter, vilket är 
dubbelt så stor andel som 1989. 
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Regeringens överväganden 

Samnzanf attning 

Övergripande mål 

Det finns inte skäl att förändra de övergripande mål för verksam
heten inom skatteförvaltningen och exekutionsväsendet som har 
bestämts för treårsperioden 1993/94 - 1995/96. 

Resurser 

Riksskatteverket 

Ramanslag 1994/95: 356 miljoner kronor 

Planeringsram 

1994/95 1995/96 
356 296 000 kr 338 296 000 kr 

Skattemyndigheterna 

Ramanslag 1994/95: 4 345 miljoner kronor 

Planerings ram 

1994195 1995/96 
4 345 149 000 kr 4 256 149 000 kr 

Kronofogdemyndigheterna 

Ramanslag 1994/95: 168 miljoner kronor 

Planeringsram: 

Regeringen gör liksom vid den fördjupade prövningen bedömningen 
att det inte finns förutsättningar för att fastställa någon flerårig plane
ringsram för kronofogdemyndigheterna. 

Förättningskostnader m.m. 

Förslagsanslag 1994/95: 97 648 000 kronor 

Resultatbedömning 
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Regeringen gör inte någon annan bedömning av verksamhetens resultat 1993/94: 100 
än den som RSV redovisat. Bilaga 8 

Den lägre produktiviteten inom skatteförvaltningen, jämfört med 
föregående år måste ses mot bakgrund av bl.a. de redovisade in
vesteringarna i form av kompetenshöjande åtgärder. Regeringen utgår 
från att dessa på sikt ger utdelning i form av höjd produktivitet och 
kvalitet i verksamheten. Den fortsatta nedgången av antalet avslutade 
revisioner får antas åtminstone till en del förklaras av att revisionsverk
samheten vid de lokala skattekontoren under året har haft ett inte 
obetydligt inslag av inskolning av personal med liten tidigare erfarenhet 
av revision. 

Vad gäller kronofogdemyndigheterna ser regeringen med tillfreds
ställelse på att uppsatta mål i fråga om handläggningstider i så stor 
utsträckning har uppnåtts trots ökande mål- och ärendetillströmning. Det 
är svårt att bedöma till hur stor del detta har skett endast till priset av 
försämrad kvalitet. En sänkning av ambitionsnivån inom vissa delom
råden får antas ha varit ofrånkomlig. 

Slutsatser 

Allmänt 

Regeringen anser att de riktlinjer för verksamheten och den inriktning 
vad gäller utvecklingen i ett längre perspektiv som bestämts på grundval 
av 1993 års budgetproposition bör gälla även för budgetåret 1994/95. 

Pris- och löneomräkningen uppgår till 9,5 miljoner kronor under 
anslaget till Riksskatteverket, 96,5 miljoner kronor under anslaget till 
Skattemyndigheterna och totalt 29,8 miljoner kronor under anslaget till 
Kronofogdemyndigheterna och det nya anslaget Förrättningskostnader 
m.m. 

På anslaget till Kronofogdemyndigheterna, som inte omfattas av någon 
flerårig planeringsram, har avdrag för produktivitetsförbättring gjorts med 
11,2 miljoner kronor. 

Under anslagen till skattemyndigheterna och Kronofogdemyndigheterna 
har beräknats inkomster i form av ersättning från Allmänna 
pensionsfonden. För innevarande budgetår uppgår denna ersättning till 
209, 1 resp. 2, I miljoner kronor. 

Ändringar i skattesystemet 

Vad gäller skattemyndigheternas verksamhet har riksdagen nyligen 
beslutat om stora förändringar i företagsbeskattningen. Förändringarna 
innebär från administrativ synpunkt såväl vissa förenklingar på bo
lagsområdet som ett ökat arbete med främst beskattningen av enskilda 
näringsidkare och delägare i handelsbolag. Totalt sett innebär förändring
arna ett merarbete som inte ryms inom givna resursramar. Regeringen 
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föreslår för detta ändamål en resursförstärkning budgetåret 1994/95 på 33 1993/94: 100 
miljoner kronor, varav 4 miljoner kronor på anslaget till Riksskatteverket Bilaga 8 
och 29 miljoner kronor på anslaget till Skattemyndigheterna. Arbetet med 
ärenden om skattereduktion för reparationsutgifter på bostadshus bör, 
som regeringen anfört i 1993 års kompletteringsproposition, föranleda ett 
tillfälligt resurstillskott. Detta gäller även innevarande budgetår och 
frågan har därför också tagits upp i regeringens förslag till tilläggsbudget 
för budgetåret 1993/94. För budgetåret 1994/95 beräknar regeringen 
behovet av extra resurser till totalt 12 miljoner kronor, varav 2 miljoner 
kronor på anslaget till Riksskatteverket och 10 miljoner kronor på 
anslaget till Skattemyndigheterna. Ett antal tillkommande arbetsuppgifter 
av mindre omfattning, bl.a. på grund av reglerna om uppskovsavdrag vid 
avyttring av bostad, bör däremot kunna klaras genom omprioritering 
inom tidigare beslutade resursramar. 

Arbetsbelastningen vid kronofogdemyndigheterna m.m. 

Utvecklingen av arbetsbelastningen vid landets kronofogdemyndigheter 
i framtiden är som framgår av RSV:s redovisning i den enkla anslags
framställningen svår att bedöma. Regeringen instämmer emellertid i 
RSV:s antagande att arbetsbelastningen kommer att vara fortsatt mycket 
stor under den närmaste tiden, och detta även om konjunktur och 
sysselsättning utvecklas positivt. För att göra det möjligt att under dessa 
förhållanden upprätthålla en godtagbar kvalitet i verksamheten och inom 
rimlig tid avverka de mål- och ärendebalanser som har uppkommit inom 
vissa delområden är det enligt regeringens mening nödvändigt med en 
tillfällig resursförstärkning. För detta ändamål har för budgetåret 1994/95 
beräknats 25 miljoner kronor. Beloppet är avsett att täcka även de ökade 
portokostnaderna i indrivningsverksamheten till följd av större 
måltillströmning. I övrigt bör medlen i första hand användas för att 
komma till rätta med balanserna på fastighetsförsäljningsområdet samt för 
att återställa och förbättra kvaliteten i arbetet med indrivning av skatter 
och avgifter. Detta bör bl.a. ske genom en förstärkning av 
special indri vn i ngsenheterna. 

Vidare bör de resurser som har tilldelats kronofogdemyndigheterna för 
portokostnader i den summariska processen, och som visat sig klart 
otillräckliga, nu räknas upp på motsvarande sätt som föreslagits i fråga 
om tilläggsbudget för budgetåret 1993/94. Medel för förrättningskostna
der m.m., som genom ändrade budgeterings- och redovisningsprinciper 
blivit lättare att avläsa men som samtidigt är svåra att påverka, åtmin
stone på kort sikt, bör anvisas på ett för detta ändamål särskilt inrättat 
förslagsanslag. Även här bör det tillkommande resursbehovet beräknas 
på samma sätt som i regeringens förslag till tilläggsbudget för budgetåret 
1993/94. 

Regeringen har i flera sammanhang understrukit vikten av att inom 
exekutionsväsendet ta tilJ vara de möjligheter som finns att minska 
resursåtgången för administrativa stödfunktioner genom samarbete melJan 
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myndigheter och ser därför med tillfredsställelse på att ett samarbete som 1993194: 100 
omfattar bl.a. dessa funktioner nu kommer till stånd. Vad gäller Bilaga 8 
tillsynsmyndigheterna i konkurs är flera förslag till förändringar under 
beredning inom regeringskansliet, bl.a. förslag från Domstolsutredningen 
(SOU 1991:106) och från RSV. Därutöver pågår för närvarande en 
granskning inom ramen för RRV:s förvaltningsrevision. Medan detta 
arbete pågår bör den nuvarande indelningen i tillsynsområden fortsätta au 
gälla, med undantag för ett par smärre justeringar som kan bli aktuella 
på grund av gränsdragningen mellan de tidigare nämnda 
samverkansområdena. 

Regeringen har nyligen i en lagrådsremiss lagt fram ett förslag till 
skuldsaneringslag. Lagen är avsedd att träda i kraft den 1 jul i 1994. 
Huvuddelen av arbetet med utredning m.m. i ärenden om skuldsanering 
avses skötas av kronofogdemyndigheterna. För detta ändamål har under 
anslaget till Kronofogdemyndigheterna beräknats 36 miljoner kronor. 

Effektivare skattekontroll m.m. 

I 1993 års kompletteringsproposition aviserade regeringen en satsning på 
successiv utbyggnad under de närmaste åren av skattemyndigheternas 
kontrollverksamhet m.m. RSV har anslagsframställningen redovisat hur 
och i vilken takt utbyggnaden enligt verkets mening bör ske, för att 
resurserna skall kunna tas till vara på bästa sätt. Enligt RSV:s mening är 
det lämpligt att drygt 150 miljoner kronor under budgetåret 1994/95 
anvisas för detta ändamål. 

Regeringen gör inte någon i grunden annan bedömning än RSV vad 
gäller utbyggnaden. I sitt förslag till tilläggsbudget för budgetåret 
1993/94 har regeringen föreslagit att medel för den första etappen anvisas 
med 45 miljoner kronor. I förslaget till tilläggsbudget redovisas också hur 
insatserna enligt regeringens mening bör fördelas mellan olika 
delområden. 

Regeringen anser det vara lämpligt att även den fortsatta utbyggnaden 
1994/95 sker i något långsammare takt än vad RSV föreslagit. Med 
regeringens förslag får man ytterligare någon tid på sig att vinna 
erfarenheter inför det avslutande steget i rekryteringen av nya medar
betare på främst revisionsområdet. Detta bör inte hindra att den utökade 
kontrollverksamheten bedrivs med full resursinsats, dvs. ca 200 miljoner 
kronor, fr.o.m. 1995/96. 

Med utgångspunkt i bl.a. vad som nu har sagts föreslår regeringen att 
100 miljoner kronor anvisas budgetåret 1994/95 för effektivare 
skattekontroll m.m. En mindre del av resurserna, 1,5 miljoner kronor, 
bör disponeras av RSV för utveckling och samordning m. m. I 1993 års 
kompletteringsproposition sägs också att det, för att kronofogdemyn
digheterna skall kunna ägna tillräcklig kraft åt indrivningen av belopp 
som debiteras som ett resultat av den utbyggda skattekontrollen, kommer 
att föreslås viss förstärkning hos dessa myndigheter. Det är svårt att på 
nuvarande stadium bedöma i vilken utsträckning den utbyggda 
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skattekontrollen kommer att leda till ökat antal indrivningsfall. Det 1993/94: 100 
förefaller dock sannolikt att i vart fall åtgärderna mot EKO- och skat- Bilaga 8 
tebrott kommer att medföra behov av ökade insatser vid specialin
drivningsenheterna i de största städerna. För budgetåret 1994/95 föreslår 
regeringen att 1,5 miljoner kronor får disponeras för detta ändamål. 

De 97 miljoner kronor som regeringen sålunda föreslår skall få 
disponeras av skattemyndigheterna bör fördelas på de olika delområden 
som omfattas av utbyggnaden på i huvudsak det sätt som RSV föreslagit, 
med beaktande av vad regeringen anfört i förslaget till tilläggsbudget för 
budgetåret 1993/94. Det innebär att 20 miljoner kronor bör avsättas för 
kontroll på mervärdesskatteområdet, 12 - 13 miljoner kronor för åtgärder 
särskilt riktade mot EKO- och skattebrott och motsvarande belopp för 
löntagarkontroll, samt drygt 50 miljoner kronor för utbyggd 
revisionsverksarnhet och annan företagskontroll. 

I 1993 års kompletteringsproposition understryker regeringen vikten av 
att insatserna inom ramen för den utbyggda skattekontrollen följs upp 
noga och att de längre fram kan göras till föremål för en samlad 
utvärdering. Eftersom satsningen ingår som en del i det s.k. 
saneringsprograrnmet måste uppföljningen i än högre grad än vad som 
annars gäller inriktas på de statsfinansiella effekterna. Det är alltså främst 
det beloppsmässiga utfallet av kontroll- och indrivningsåtgärderna som är 
av intresse. Som antytts i kompletteringspropositionen krävs det särskilda 
åtgärder från i första hand RSV:s sida för att en tillfredsställande 
uppföljning skall bli möjlig. Regeringen avser att inom kort ge RSV i 
uppdrag att under våren utreda och till regeringen redovisa hur styrning, 
samordning och uppföljning av insatserna skall ske samt efter vilka 
kriterier verket avser att fördela medlen mellan länen. 

Regeringens förslag vad gäller utbyggnadstakten föranleder att den 
uppskattning av utfallet av den utökade kontrollverksarnheten som 
redovisats i RSV:s anslagsframställning justeras ned på motsvarande sätt. 

Riksdagen har nyligen i ett tillkännagivande anfört att regeringen i 
budgetpropositionen skall redovisa vilka åtgärder som bör vidtas för att 
skyndsamt förstärka och förbättra samordningen av skattemyndigheternas 
och polis- och åklagarmyndigheternas insatser (bet. 1993/94:FiU1, rskr. 
1993/94:100). Regeringen avser att i 1994 års kompletteringsproposition 
redovisa vad som har gjorts och vad som därutöver bör göras för att 
förbättra samordningen av insatserna. 
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Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
1. till Riksskatteverket för budgetåret 1994/95 anvisar ett ramanslag på 

356 296 000 kr, 
2. till Skattemyndigheterna för budgetåret 1994/95 anvisar ett ramanslag 

på 4 345 149 000 kr, 
3. till Kronofogdemyndigheterna för budgetåret 1994/95 anvisar ett 

ramanslag på 1 168 844 000 kr, 
4. till Förrättningskostnader m.m. för budgetåret 1994/95 anvisar ett 

förslagsanslag på 97 648 000 kr. 

1993/94:100 
Bilaga 8 
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B. Fastighetsförvaltning och statlig lokalförsörjning 

Riksdagen har antagit de förslag som regeringen lagt fram i proposition 
1991/92:44 om riktlinjer för den statliga fastighetsförvaltningen och 
ombildningen av Byggnadsstyrelsen, m.m. (bet. 1991/92:FiU8, rskr. 
1991/92:107) samt i proposition 1992/93:37 om ny organisation för 
förvaltning av statens fastigheter och lokaler m.m. (bet. 1992/93:FiU8, 
rskr. 1992/93:123). Riksdagens beslut innebar bl.a. att regeringen be
myndigades att bilda två nya fastighetskoncerner, en för förvaltning av 
universitet- och högskolefastigheter och en för kommersiella fastigheter. 
Den 22 december 1992 bildades Statliga Akademiska Hus Aktiebolag och 
Vasakronan Holding Aktiebolag. 

Den 1 januari 1993 inrättades en fastighetsförvaltande myndighet, 
Statens fastighetsverk, och en stabs- och servicemyndighet, Statens lokal
försörjningsverk. 
Enligt beslut av regeringen upphörde Byggnadsstyrelsen som myndighet 
den 1 oktober 1993. Avvecklingen av Byggnadsstyrelsen hanteras inom 
ramen för regeringens direktiv till utredningen för Byggnadsstyrelsens 
avveckling (Dir. 1993: 105). 

Den 30 september 1993 tecknades avtal dels mellan staten och Statliga 
Akademiska Hus Aktiebolag med dotterbolag, dels mellan staten och 
Vasakronan Holding Aktiebolag med dotterbolag. Avtalen innebar en 
överlåtelse av vissa fastighetsbestånd till de båda koncernerna som 
tidigare förvaltats av Byggnadsstyrelsen. I fastighetskoncernen Statliga 
Akademiska Hus Aktiebolag ingår förutom moderbolaget sju dotterbolag 
som samtliga äger och förvaltar fastigheter. Fastighetskoncernen Vasa
kronan Holding Aktiebolag består av moderbolag, ett dotterbolag samt ett 
antal bolag under detta. Holdingbolaget har inga fastigheter. 

Regeringen har - i enlighet med de principer som angavs i prop. 
1991/92:44. s. 17 - bemyndigat Riksgäldskontoret att övergångsvis 
lämna lån inom en angiven ram på vissa villkor till bolagen under tiden 
den 1 oktober 1993 - den 31 december 1999. Låneramarna avser att 
täcka samtliga lån som Byggnadsstyrelsen hade den 30 september 1993 
samt det initiala kapitalbehov som uppstår i samband med att bolagen 
startar sin verksamhet. Vid en förändring av bolagens ägarstruktur skall 
då kvarstående lån hos Riksgäldskontoret återbetalas inom sex månader. 
Regeringen har vidare beslutat att Riksgäldskontoret skall ta ut en årlig 
kreditriskavgift med 0, 7 3 av lånebeloppen. 

1993/94: 100 
Bilaga 8 
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B 1. Statens lokalförsörjningsverk 

1992/93 Utgift 
1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

4 649 993 I 

56 419 000 
34 048 000 

Statens lokalförsörjningsverk inrättades den 1 januari 1993 och har som 
huvuduppgift att vara en efterfrågestyrd stabs- och servicemyndighet. 
Myndigheten skall bl.a. lämna råd och stöd till regeringen och de statliga 
myndigheterna ifråga om lokalförsörjning. 

Verksamhetsmålet för stabsfunktionen är att på uppdrag från regeringen 
tillhandahålla ett objektivt och professionellt stöd på lokalförsörjnings
området. Verksamhetsmålet för servicefunktionen är att tillhandahålla 
statliga förvaltningsmyndigheter de tjänster de efterfrågar på lokalförsörj
ningsområdet. 

I 1993 års budgetproposition angavs att det inte var möjligt att för 
budgetåret 1993/94 bedöma har stor servicefunktionen behövde vara i 
framtiden, eftersom denna funktion föreslogs bli efterfrågestyrd och 
finansierad med avgifter. Statens lokalförsörjningsverk har i sin anslags
framställning hemställt om ett ramanslag om 56 miljonor kronor. 

Ombildningen av Byggnadsstyrelsen är nu genomförd och Statens 
lokalförsörjningsverk har successivt byggt upp sin verksamhet utifrån de 
krav som ställts i statsmakternas beslut. Verket bedöms ha anställt 
merparten av sin personal, före utgången av budgetåret 1993/94. 
Anslaget budgeterades därför utifrån utgifterna i Byggnadsstyrelsen för 
motsvarande verksamhet. Regeringen bedömer att ett ramanslag om 34 
miljoner kronor är en lämplig resursnivå för budgetåret 1994/95. 
Regeringens förslag innebär en väsentlig minskning av anslaget och 
därigenom en besparing med drygt 22 miljoner kronor. 

Statens lokalförsörjningsverk har fått regeringens uppdrag att följa och 
utvärdera effekterna av de nya riktlinjerna för myndigheternas lokalför
sörjning, dvs. att de lokalbrukande myndigheternas ansvar och befogen
heter vidgas och att myndigheterna själva får besluta om sin lokalförsörj
ning. 

Uppdraget skall slutrapporteras den I oktober 1996 med delrapporter 
varje år fram till dess. 

Förslag till rik.sdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Statens lokalförsörjningsverk för budgetåret 1994/95 anvisar ett 

ramanslag på 34 048 000 kr. 

1Avser tiden I januari - 30 juni 1993 

1993/94: 100 
Bilaga 8 
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B 2. Täckning av merkostnader för lokalkostnader m.m. 

1992/93 Utgift 
1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

53 928 590 
95 000 000 
95 000 000 

Byggnadsstyrelsen har tidigare svarat för kostnader för tomma lokaler, 
för vissa övergångsvisa lokalkostnader i samband med myndigheters flytt
ningar samt för vissa avtal mellan staten och andra huvudmän, t.ex. i 
fråga om undervisningssjukhusen. I samband med Byggnadsstyrelsens 
ombildning har ansvaret för att bevaka statens intressen i dessa frågor 
överförts på Statens lokalförsörjningsverk. Statens lokalförsörjningsverk 
disponerar detta anslag för täckning av merkostnader i avvaktan på att 
tomma lokaler kan avvecklas, att befintliga hyreskontrakt löper ut etc. 

Genom de nya principerna för budgetering av myndigheternas 
ramanslag har statsmakterna givit myndigheterna incitament att effektivi
sera resursanvändningen för den samlade verksamheten inkl. kostnader 
för lokaler. Under tidigare år har det funnits en motsvarande ordning 
även för myndigheter som ansvisats medel för lokalkostnader under 
förslagsanslag, som inneburit att de efter samråd med Byggnadsstyrelsen 
kunnat lämna förslag till regeringen om att få tillgodoräkna sig resurser 
för reella lokalbesparingar. I 1993 års budgetproposition (1992/93: 100 
bil. 1, s. 100) angavs att de myndigheter som disponerar förslagsanslag 
övergångsvis, efter prövning av Statens lokalförsörjningsverk, borde 
kunna ges möjlighet att tillgodoräkna sig frigjorda resurser till följd av 
lokalbesparingar under den treårsperiod upplåtelsehandlingen gäller för 
de lokaler som överförts till de nya fastighetskoncemerna. Denna 
möjlighet bör bibehållas under budgetåret 1994/95. 

Statens lokalförsörjningsverk skall redovisa vilka utgifter som skall 
belasta anslaget B 2. Täckning av merkostnader för lokalkostnader m.m. 
till Finansdepartementet varje halvår. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Täckning av merkostnader för lokalkostnader m.m. för budgetåret 

1994/95 anvisar ett förslagsanslag på 95 000 000 kr. 

4 Riksdagen 1993194. 1 sam/. Nr 100 Bilaga 8 

1993/94: lOO 
Bilaga 8 

47 



B 3. Statens fastighetsverk 

1992/93 Utgift 
1993/94 Anslag I 000 
1994/95 Förslag l 000 

Statens fastighetsverk har till uppgift att förvalta merparten av statens 
fasta egendom och på ett sätt som innebär god resurshushållning och hög 
ekonomisk effektivitet. Verksarnhetsmålen för fastighetsförvaltningen 
skall vara att långsiktigt ta till vara, vårda och utveckla byggnadernas och 
markområdenas värde samt att ge verkets hyresgäster bra och konkur
renskraftiga lokaler. Däri ingår att vårda och utveckla de natur- och 
kulturvärden av nationell betydelse som verket givits ansvar för. 

Verksamheten i Statens fastighetsverk finansieras genom att vissa 
fastigheter ger överskott i form av hyresintäkter. Det fastighetsbestånd 
som Statens fastighetsverk förvaltar består av fastigheter som ger intäkter 
i form av hyror s.k. överskottsfastigheter och fastigheter som inte ger 
någon avkastning, s.k. underskottsfastigheter till de senare hör be
fästningar, monument och de kungliga slotten där hyresintäkter inte 
täcker de löpande normala drifts- och underhållskostnaderna. Statens 
fastighetsverk skall vid förvaltningen av sitt fastighetsbestånd på lång sikt 
åstadkomma bästa möjliga ekonomiska utbyte och prestera ett från 
företagsekonomisk synpunkt rimligt årsresultat för de fastigheter som ger 
normala hyresintäkter. 

Statens fastighetsverk har under år 1993 byggt upp sin verksamhet och 
anställt personal, totalt ca 160 personer. 

Fastigheter inom riket 

Fastighetsbeståndet inom riket består av regeringsbyggnaderna samt 
fastigheter som bedöms tillhöra det nationella arvet såsom de kungliga 
slotten och vissa andra slott, monument, museer, nationalteatrarna resi
dens, kulturfastigheter, befästningar, m. fl. Statens fastighetsverk förvaltar 
ca 960 000 m2 (exkl. befästningar). Övergångsvis skall Statens fastig
hetsverk också förvalta visst fastighetsbestånd som senare avses överlåtas 
till fastighetskoncernen Statliga Akademiska hus AB. 

Regeringen har beslutat att Statens fastighetsverk fr.o.m. den l januari 
1994 skall överta förvaltningen av domänfonden i samband med att 
Domänverket upphör som affärsdrivande verk. Det innebär att verket 
förvaltar ett antal fastigheter och markområden väster om odlingsgränsen 
i Norrbottens och Västerbottens län, renbeteslanden i Jämtland, Härje
dalen, markområden i norra Dalarna och de s.k. kronoholmarna. Vidare 
förvaltar verket vissa älvsträckor vid de skyddade norrlandsälvarna som 
tidigare förvaltats av Statens vattenfallsverk. Totalt uppgår den förvaltade 
marken till ca 6 miljoner hektar varav I miljon hektar är skogsmark. 
Marken är av olika beskaffenhet, naturreservat, andra marker med stort 
naturvärde, t.ex. domänreservat, produktiv skogs- och jordbruksmark 

1993/94: 100 
Bilaga 8 
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eller impediment, dvs. icke odlingsbar mark. Statens fastighetsverk 1993/94: 100 
räknar inte med att ha någon egen driftsorganisation för skötsel av skog Bilaga 8 
och jordbruk utan avser att arrendera ut den av verket förvaltade marken 
på marknadsmässiga villkor eller lägga skötseln på entreprenad. I 
samband med bolagiseringen av Domänverket träffades ett avtal mellan 
staten och Domän AB som bl.a. innebär att bolaget under en fyraårs-
period, räknat fr.o.m. den I juli 1992, skall sköta den faktiska förvalt-
ningen av de markområden som fortsättningsvis skall vara i statlig ägo. 
De produktiva delarna skall ge bästa möjliga avkastning. Fastighetsver

ket övertar också de 30-tal egendomar som Domänverket tidigare 
förvaltat men som bör bibehållas av staten av kulturvårdande skäl. 
Egendomarna har urskilts med stöd av de riktlinjer riksdagen meddelade 
vid sitt ställningstagande till regeringens proposition om Domänverkets 
bolagisering (prop. 1991192:134, bet. 1991/92:NU33, rskr. 
1991192:351). Fastighetsverket har vidare övertagit förvaltningen av de 
s.k. rikets fästningar, som numera saknar betydelse för försvarsmakten. 
Dessa fästningar representerar betydande kulturhistoriska värden. Genom 
att kulturegendomar som tidigare förvaltas av Byggnadsstyrelsen, Domän
verket och Fortifikationsförvaltningen på detta sätt har förts samman 
under Statens fastighetsverk har denna myndighet fått ett samlat ansvar 
för kulturvärden av nationell betydelse som tidigare har saknats för 
statsförvaltningens del. 

Fastigheter utom riket 

Statens fastighetsverk har ansvaret för anskaffning och förvaltning av de 
statsägda objekt som Utrikesdepartementet (UD) m.fl. nyttjar. Bygg
nadsstyrelsen och UD har träffat upplåtelseavtal för samtliga statsägda 
fastigheter som UD använder, vilket utgör ca 95 % av det totala stats
ägda beståendet utom riket. Avtalen har förts över till Statens fastig
hetsverk den 1 oktober 1993. Statens fastighetsverk har dessutom träffat 
treåriga avtal som omfattar dels uppdrag avseende förvaltning av det 
inhyrda totala beståndet om ca 150 000 m2, dels uppdrag avseende 
inredning av kanslilokaler och chefsbostädernas representationsutrymmen. 
Dessutom har verket tecknat ett avtal avseende de förvaltningstjänster 
som VD utför för verket inom det statsägda beståndet. Totalt uppgår 
således det av verket förvaltade fastighetsbeståndet utom riket till ca 
300 000 m2

• 

Övrig fastighetsförvaltning 

Regeringen redogjorde inledningsvis för, att det i samband med ombild
ningen av Byggnadsstyrelsen till nya organisationer, har träffats ett 
ramavtal mellan staten och Statliga Akademiska Hus Aktiebolag där 
parterna kom överens om att ett antal fastigheter, fastighetsdelar och 
byggnader, vilka avses överlåtas från staten till Statliga Akademiska Hus 
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Aktiebolag, av olika skäl inte kunnat överlåtas genom angivet ramavtal. 1993/94: 100 
Statens fastighetsverk och Statliga Akademiska Hus Aktiebolag har Bilaga 8 
tecknat ett förvaltningsavtal som innebär att bolaget skall handha löpande 
fastighetsförvaltning och byggadministration beträffande de s.k. väntelä-
gesfastighetema under en utredningstid, dock längst till den 30 juni 1996. 
Den förvaltade arean för dessa fastigheter uppgår till ca 970 000 m2

· 

I Tilläggsbudget I för budgetåret 1993/94 redogör regeringen för ändrat 
huvudmannaskap för vissa institutioner inom ungdomsvård och miss
brukarvård (prop. 1992/93:61, bet. 1992/93:SoU10, rskr. 1992/93:106). 
Regeringen föreslår att staten får ett samlat huvudmannaskap för de 
särskilda ungdomshemmen och LVM-hemmen. En ny statlig myndighet 
föreslås inrättas, Statens Institutionsstyrelse. Vid övergången från statligt 
till kommunalt huvudmannaskap år 1983 övertog kommuner och landsting 
de dåvarande anläggningarna i princip utan kostnad. Regeringen föreslår 
i Tilläggsbudget I att Statens fastighetsverk för statens räkning övergångs
vis skall förvalta det fastighetsbestånd som idag förvaltas av kommuner 
och landsting i samband med att den nya myndigheten, Statens In
stitutionsstyrelse, inrättas. Regerignen bör även ha möjlighet att om det 
bedöms lämpligt, bl.a. för att fullt ut skapa konkurrensneutrala villkor, 
överlåta det av Statens fastighetsverk förvärvade fastighetsbeståndet till 
ett statligt ägt aktiebolag. 

Enligt arkivlagen (1990:782) skall en statlig myndighets arkiv, sedan 
myndigheten upphört överlämnas till annan arkivmyndighet. Vid 
ombildningen av Byggnadsstyrelsen var det därför inte möjligt att föra 
över delar av Byggnadsstyrelsens arkiv till de nybildade fastighets
koncernerna utan Riksarkivet och Statens fastighetsverk har övertagit 
arkivet. Det bör ankomma på Statens fastighetsverk att bestrida kostnad
erna för arkivet. Kostnaderna för Byggnadsstyrelsens arkiv kommer 
därför att belasta Statens fastighetsverks resultat fr.o.m. budgetåret 
1994/95. 

Investeringar m.m. 

Enligt 1993 års budgetproposition avsåg regeringen att årligen redovisa 
en rullande treårig investeringsplan för Statens fastighetsverk på liknande 
sätt som för Byggnadsstyrelsen. Investeringsvcrksamheten berör huvud
saklingen fastigheter för utrikes verksamhet och kulturfastigheter exkl. de 
kungliga slotten och rikets fästningar. Dessutom kommer investeringar 
att behöva göras i de s.k. väntelägesfastighetema som Statens fastig
hetsverk förvaltar och som Statliga Akademiska Hus Aktiebolag sköter 
förvaltningen av och byggadministrationen för. 

Regeringen beslutade att Statens fastighetsverk per den 1 oktober 1993 
skulle Byggnadsstyrelsen överta de lån som Byggnadsstyrelsen hade i 
Riksgäldskontoret den 30 september 1993 samt att lösa de av Bygg
nadsstyrelsens upptagna investeringslånen som inte har ersatts med lån i 
Riksgäldskontoret till Vasakronan Holding Aktiebolag eller till Statliga 
Akademiska Hus Aktiebolag. 
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För budgetåret 1993/94 har Statens fastighetsverk tagit över lån från 1993/94: 100 
Byggnadsstyrelsen i Riksgäldskontoret på 5 400 000 000 kronor och fått Bilaga 8 
regeringens bemyndigande om att ta upp lån om 500 000 000 kronor. 
Totalt uppgick låneramen för investeringar till 5 900 000 000 kronor för 
budgetåret 1993/94. 

Investeringsbehovet för Statens fastighetsverks ordinarie verksamhet 
under treårsperioden 1994/95 till 1996/97 beräknas till ca 600 000 000 
kronor per år samt för de s.k. väntelägesfastigheterna under budgetåret 
1994/95 till 500 000 000 kronor. 

Ramen för upplåning i Riksgäldskontoret bör sättas något högre än det 
i dagsläget beräknade medelsbehovet, eftersom det erfarenhetsmässigt kan 
inträffa förändringar i de olika byggnadsprojekten. Regeringen föreslår 
därför att Statens fastighetsverks ram för upplåning fastställs till 
7 000 000 000 kronor för budgetåret 1994/95. 

Det bör ankomma på regeringen att vid oförutsedda händelser eller 
större förändringar kunna justera ramen i erforderlig omfattning. 

Treårsplanen är rullande. Inom ramen för treårsplanen bör följande 
byggprojekt över 50 miljoner kronor kunna påbörjas under perioden 
1994/95 - 1996/97. 

Dep. Byggnadsprojekt Kostnad 
(milj.kr) 

Fö Karlskrona 
Nybyggnad för marinmuseum 60 

Ku Skepps- o Kastellholmarna 
Moderna museet 305 

Inom Försvarsdepartementets område föreslås ett nytt marinmuseeum i 
Karlskrona. Länsarbetsnämnderna m.O. myndigheter har bidragit med 30 
miljoner kronor till nybyggnaden av marinmuseet. I budgetpropositionen 
1992/93: 100, bil 8. föreslogs en kostnadsram om 350 miljoner kronor för 
nybyggnad för Moderna museet. Kostnadsramen för Moderna museet 
bedöms nu att ha minskat till 305 miljoner kronor. Regeringen avser att 
inom kort inom den ram på 800 miljoner kronor som anvisades för 
tidigareläggning av vissa investeringar m.m. besluta om nybyggnad för 
Moderna museet. 

Statens fastighetsverk har föreslagit att följande projekt skall genom
föras inom kostnadsramar om 20 - 50 miljoner kronor i prisläge den 1 
januari 1993. Kansli- och chefsbostad för svenska ambassaden i Riga och 
Prag. svenska ambassaden i Vilnius. upprustning av Artillerigården/arme
museum. Ombyggnad och upprustning av regeringskansliets lokaler i kv. 
Lejonet, Vinstocken. Johannes större och Loen. Renovering och 
upprustning av Nordiska museet, upprustning av kajer och ny bro till 
Skeppsholmen (Skepps- och Kastellholmarna). DL:t ankommer på 
regeringen att ta ställning till om dessa projekt skall genomföras. Statens 
fastighetsverk har i sin anslagsframställning redogjort för ytterligare ett 
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antal mindre projekt som verket anser angelägna att vidta åtgärder för i 1993/94: 100 
form av ombyggnad och upprustning m.m. Statens fastighetsverk har Bilaga 8 
bemyndigande att fatta beslut om projekt under 10 miljoner kronor. 

Regeringen har genom beslut den 28 oktober 1993 uppdragit åt Statens 
fastighetsverk att föra över fastigheten Kungl. Trädgården 3, med adress 
Västra Trädgårdsgatan 4, i Stockholms kommun, till riksdagen, 
(Riksdagens förvaltningskontor). Fastigheten har marknadsvärderats till 
110 000 000 kronor och skall i enlighet med regeringsbeslut den 9 
september 1993 bokföras till detta värde i Statens fastighetsverks 
balansräkning. Överföringen sker till riksdagen utan ersättning till Statens 
fastighetsverk. Regeringen föreslår därför att Statens fastighetsverks 
verkskapital skrivs ner med motsvarande belopp, 110 000 000 kronor. 
Överföringen och nedskrivningen innebär att det överskott som Statens 
fastighetsverk har till sitt förfogande för att ta tillvara, vårda och utveckla 
verkets fastigheter minskar till motsvarande nivå. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
1. godkänner den nya treårsplanen för Investeringar m.m. för Statens 

fastighetsverk i enlighet med vad regeringen förordat, 
2. godkänner den låneram för Investeringar m.m. vad avser de s.k. 

väntelägesfastigheterna i enlighet med vad regeringen förordat, 
3. bemyndigar regeringen att besluta om att Statens fastighetsverk får 

ta upp lån i Riksgäldskontoret för Investeringar m.m. i enlighet med vad 
regeringen förordat, 

4. bemyndigar regeringen att besluta om nedskrivning av Statens fas
tighetsverks verkskapital på 110 000 000 kr, 

5. till Statens fastighetsverk för budgetåret 1994/95 anvisa ett anslag på 
l 000 kr. 

B 4. Restaureringsarbeten vid de kungliga slotten och rikets 
fästningar 

1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

50 000 000 
50 000 000 

I budgetpropositionen 1992/93 bil. 8. redogjorde regeringen för Statens 
fastighetsverks förvaltning av de kungliga slotten och rikets fästningar 
m.m. där omfattande restaureringsarbeten kommer att ske under den 
närmaste tioårsperioden. Regeringen föreslog riksdagen att en kostnads
ram om 630 miljoner kronor fördes upp i investeringsplanen. Riksdagen 
godkände regeringens förslag om restaurerings- och investeringsplaner för 
de kungliga slotten och rikets fästningar. Kostnaderna för dessa arbeten 
skall enligt riksdagens beslut anslagsfinansieras. Statens fastighetsverk har 
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under budgetåret 1993/94 tilldelats ett nytt reservationsanslag som 1993/94: 100 
benämnts Restaureringsarbeten vid de kungliga slotten och rikets Bilaga 8 
fästningar. På anslaget har anvisats 50 000 000 kronor. Fastigheterna är 
inte hyressatta vilket innebär att Statens fastighetsverk inte kommer att 
erhålla några intäkter för dessa fastigheter. 

Regeringen anser att finansieringen av dessa restaureringsarbeten och 
investeringar i de kungliga slotten samt rikets fästningar bör som tidigare 
anslagsfinansieras och beräknar behovet till 50 000 000 kronor för 
budgetåret 1994/95. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Restaureringsarbeten vid de kungliga slotten och rikets fästningar 

anvisar ett reservationsanslag på 50 000 000 kr. 

B 5. Byggnadsstyrelsen; Avvecklingskostnader 

1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

1 000 
1 000 

Från anslaget bekostas personal, lokal- och övriga förvaltningskostnader 
för uppsagd personal vid f.d. Byggnadsstyrelsen. Vissa kategorier av 
personalen har en längre uppsägningstid än vad innevarande budgetår 
sträcker sig, varför avvecklingen inte kan slutföras under denna 
tidsperiod. 

Regeringen föreslår därför att anslaget tas upp med oförändrat belopp 
för budgetåret 1994/95 eftersom de kostnader som har samband med 
avvecklingen kvarstår även under nästa budgetår. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Byggnadsstyrelsen; Avvecklingskostnader för budgetåret 1994/95 

anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr. 
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C. Riksgäldskontoret och kostnader för statsskuldens 1993/94: 1 oo 
förvaltning Bilaga 8 

Övergripande mål 

Regeringen har den 18 juni 1992 beslutat att de övergripande mål 
och verksamhetsmål som gäller för perioden 1991/92 - 1993194 
utsträcks till att omfatta även budgetåret 1994/95. Regeringen 
anser att det inte finns skäl att nu ändra dessa mål. 

Resurser: 

Anslag 

Cl Riksgälpskontoret: 
Förvaltningskostnader ramanslag 71 149 000 kr. 

C2 Riksgäldskontoret: 
Kostnader för upplåning och låneförvalt-

C3 

C4 

ning förslagsanslag 586 030 000 kr. 

Riksgäldskontoret: 
Garantiverksamhet förslagsanslag 

R i ks gäldskontoret: 
In- och utlåningsverksamhet 
obetecknat anslag 

I 000 kr. 

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 1994/95 och årsredovisning avseende 
budgetåret 1992/93. 

Huvuddelen av kostnaderna för statens skuld är ränteutgifter och andra 
finansiella utgifter. Dessa redovisas på anslaget Räntor på statsskulden, 
m.m. under sextonde huvudtiteln. Övriga utgifter för statsskulden 
redovisas under anslagen Riksgäldskontoret: Fönaltningskostnader och 
Riksgäldskontoret: Kostnader för upplåning och lånefön1altning under 
sjunde huvudtiteln. Vid analys av de totala utgifterna för statsskulden bör 
dessa komponenter betraktas i ett sammanhang. Regeringen redovisar 
därför i de tre följande avsnitten upplåningsverksamheten och de totala 
kostnaderna för statsskulden samt berörda anslag. I de efterföljande 
avsnitten redovisas garantiverksamheten respektive in- och utlånings
verksamheten med därtill hörande anslagsfrågor. 
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Upplåningsverksamheten och kostnaderna för statens skuld 

Målet för Riksgäldskontorets upplåningsverksamhet är att, inom ramen 
för de krav som penningpolitiken ställer, minimera kostnaderna för upp
låningen. 

Statsskulden och dess fördelning 

Statsskulden och dess fördelning har sedan 1989 utvecklats enligt följande: 

Statsskuldens fördelning på olika låneinstrument per den 30 juni resp. år 

1989 1990 1991 1992 1993 1993 
Procentuell andel rndkr 

Statsobl igationslån 41 41 39 40 43 415 
Statsskuldväxlar 13 15 21 32 24 234 
Kontokredit 1 3 1 -1 -17 -169 

Summa penning- och 
obligationsmarknaden 55 59 61 71 50 480 

Premieobl igatiunslån 10 8 8 7 6 52 
Spa rob I igationslån/ 
Riksgäldskonto 5 4 3 2 I !4 
Allemansspar 10 9 9 9 7 67 
Summa hushålls-
marknaden 25 21 20 18 13 133 

Inlåning 2 6 8 3 8 

Lin i utliindsk valuta !8 14 12 8 35 340 

Total statsskuld, 
miljarder kronor 590 582 627 711 961 961 

Av tabellen framgår att statsskulden uppgick till 961 miljarder kronor 
i slutet av budgetåret 1992/93, vilket är en ökning med 35% under 
budgetåret. Ökningen av statsskulden beror främst på det ökade 
budgetunderskottet men också på att utlåningen från Riksgäldskontoret 
har fött en allt större omfattning. 

Valutaskulden ökade under budgetåret med 283 miljarder kronor medan 
kronskulden minskade med 33 miljarder kronor. Ökningen av valutaupp
låningen är en följd av Riksbankens begäran om extraordinär valutaupp
låning under valutakrisen hösten 1992. Riksdagens beslut i december 
1992 om att avskaffa valutalånenormen möjliggjorde att den upplånade 
valutan successivt kunde användas för finansiering av statens lånebehov. 

Den stora behållningen på kontokrediten är till en del en följd av 
Riksbankens begäran om extraordinär valutaupplåning. Den upplanade 
valutan växlades till kronor och placerades som inlåning i Riksbanken. 

1993/94: I 00 
Bilaga 8 
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Starka skäl har talat för att förlänga den genomsnittliga löptiden på 1993/94: 100 
kronskulden. Ett ökat lånebehov medför automatiskt en förlängning av Bilaga 8 
löptiden genom att de nya lånen, med lång återstående löptid, utgör en 
allt större del av den totala stocken. För att parera den automatiska 
löptidsförlängningen och därigenom följa de gränser för löptiden som 
Riksgäldskontorets styrelse beslutat, har upplåning på penning- och 
obligationsmarknaden under de senaste åren främst skett via stats-
skuldväxlar. Den korta upplåningen har medfört stora refinansieringsbe-
hov vilket varit mindre lämpligt då nettoupplåningsbehovet är stort. 
Riksgäldskontorets styrelse beslutade därför i januari att förlänga den 
genomsnittliga räntebindningstiden i kronskulden från 2,5 år vid utgången 
av 1992 till 3,4 år vid utgången av juni 1993. 

Upplåningen från hushållsmarknaden ökade med 2,4 miljarder kronor 
till 132,9 miljarder kronor under budgetåret. Hushållsupplåningen som 
andel av statsskulden sjönk dock till 13 3. 

Utgifter för statsskulden 

Utgifterna för statsskulden under budgetåren 1989/90-1992/93 framgår 
av följande sammanställning. 

Utgifter för statsskulden budgetåren 1989/90-1992/93 

Mdr kr 89/90 90/91 91192 92193 

Räntor på statsskulden m.m., 
bruno 65.27 63,34 63.65 79.26 

Kostnader för upplåning 
och låneförvaltning 0,52 0,53 0,49 0,68 

R iksgäldskontorcts 
förval tn ingskostnader 0.05 0.06 0,06 0.07 

Summa utgifter 65.85 63.93 64.21 80.01 

t.:tgifter i relation till 
statsskuldens storlek, 
procent 11,14 10,51 9,50 10,22 

- Utgifter i procent av gennmsnittet av statsskuldens storlek under budgetåret 
- Räntor på statsskulden m.m. före avdrag av inkomsträntor från utlåningsverk-
samheten 

Flera extraordinära händelser har under budgetåret påverkat be
lastningen på anslaget Räntor på statsskulden m.m. 

- Riksgäldskontoret har under budgetåret erhållit stora inkomster i 
form av överkurser och upplupna räntor vid emissioner av nya trancher 
av obligationslån. Överkurser uppkommer då marknadsräntan understiger 
kupongräntan på den emitterade obligationen. De erhållna inkomsterna, 
som uppgår till 6,0 miljarder kronor netto, motsvaras av förhållandevis 
högre ränteutgifter i framtiden. 

- Riksgäldskontoret erhöll en valutakursgaranti av Riksbanken på del 
av upplåningen i valuta. När det stod klart att den av Riksbanken 
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rekvirerade valutaupplåningen skulle kunna användas till finansiering av 1993/94: I 00 
statens lånebehov, erhöll Riksgäldskontoret betalning för uppkomna Bilaga 8 
valutakursförluster oavsett om dessa var realiserade eller ej. Detta 
innebar att belastningen på anslaget minskade med 7 miljarder kronor. 
Utgifterna kommer dock att öka i motsvarande mån när valutalånen 
förfaller och förlusterna därmed realiseras. 

Statsskuldens kostnader och Riksgäldskontorets bokslut 

Riksgäldskontoret har för första gången presenterat en resultaträkning och 
en balansräkning och därmed tillämpat en kostnads- och intäktsbaserad 
redovisning. Riksgäldskontorets totala nettoutgifter skiljer sig kraftigt från 
de totala nettokostnaderna. De totala utgifterna uppgår enligt anslags
redovisningen till ca 74 miljarder kronor netto, medan kostnaderna netto 
enligt resultaträkningen uppgår till 147 miljarder kronor. Skillnaden 
består främst i att orealiserade valutaförluster redovisas som en kostnad 
för verksamheten men inte som en utgift. Vidare har kontoret i årets 
redovisning inbalanserat stora belopp av upplupna räntor och avgifter 
samt orealiserade kursdifferenser. 

Riksgäldskontorets balansräkning ser i sammanfattning ut enligt 
följande. En kort förklaring följer nedan. 
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Miljoner kronor 

Omsättningstillgångar 
Avräkning med statsverket 
Kortfristiga lånefordringar 
l)pplupna intäkter 
Ovrigt 

Anläggning.1·tillgångar 
I,,ångfristiga lånefordringar 
Ovrigt 

Totala tillgångar 

Kortfristiga skulder 
Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter 
Övrigt 

Långfristiga låneskulder 
Långfristiga låneskulder 

Statsskulden 
Lån i svenska kronor 
Lån i utländsk valuta 

Vakskapital 
Övril!t 
Årets kapitalförändring 

Totala skulder 

Ansl'arsförbindelser 
Grundfomlsförbindelser och 
kreditgarantier 
Skuld- och 
garanti förbindelser 

1992-06-30 

657 699 
24 666 

11 
501 

33 470 
20 

716 367 

0 
I 735 

3 584 

653 776 
57 207 

40 
25 

716 367 

50 490 

4 645 

1993-06-30 

823 809 
48 303 
11 444 

361 

56 600 
22 

940 539 

51 118 
1 634 

621 264 
339 857 

404 
-73 738 

940 539 

47 494 

4 882 

Skillnaden mellan årets avräkning med statsverket och förra årets 
avräkning med statsverket består huvudsakligen av det kassamässiga 
utfallet på statens checkräkning. Enklare uttryckt visar det skillnaden 
mellan alla statens inbetalningar och utbetalningar under året. Av
räkningen består därutöver av en periodiseringsdifferens mellan utgifter 
som belastat statsbudgeten och betalningar från statens checkräkning. 

De kortfristiga lånefordringarna är fordringar som uppstår i kontorets 
utlåningverksamhet till myndigheterna. 

Upplupna intäkter består främst av upplupna ränteintäkter i kredit
givningen och skuldskötselåtgärder vid upplåning i utländsk valuta. 
Anledningen till varför dessa har ökat så kraftigt är att kontoret i förra 
årets bokslut ej redovisade detta slag av upplupna intäkter. 

De långfristiga lånefordringarna är fordringar som uppkommer i 
kontorets utlåningverksamhet till myndigheterna. 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter består främst av upplupna 
räntekostnader i samband med upplåning och skuldskötselåtgärder. 
Anledningen till varför posten har ökat så kraftigt från föregående 
budgetår är att kontoret i förra årets bokslut ej redovisade upplupna 
kostnader. 
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Årets kapitalförändring består främst av en periodiseringsdifferens 1993/94: I 00 
mellan redovisade kostnader och finansiering från statsbudgeten, dvs. den Bilaga 8 
ovan refererade skillnaden mellan kostnader och utgifter. 

Resultat statsskuldsförvaltning 

Styrningen av statsskulden sker med hjälp av två så kallade riktmärkes
portföljer, en för skulden i svenska kronor och en för skulden i utländsk 
valuta. Genom att jämföra kostnaderna för den faktiska upplåningen med 
de beräknade kostnaderna för en riktmärkesportfölj kan förvaltningen av 
statsskulden utvärderas utifrån de övergripande riktlinjerna (jämför prop. 
1991/92: 100, bil. 8, s. 48). Under budgetåret genomfördes vid två 
tillfällen tekniska förändringar av riktmärkesportföljen för kronskulden. 
Förändringarna genomfördes för att en mer korrekt kostnadsjämförelse 
skulle kunna göras mellan den faktiska skulden och riktmärkesportföljen. 
Den tidigare nämnda förlängningen av kronskuldens löptid motsvaras av 
ett beslut om förlängd löptid i riktmärkesportföljen. För valutaskulden 
beslutades om en förändring av valutafördelningen i riktmärkesportföljen 
med anledning av att kronan inte längre är knuten till ECU. Förändringen 
innebär att förutom ECU-valutorna numera även amerikanska dollar och 
yen ingår i riktmärkesportföljen. 

Det resultatmål som regeringen angett för verksamheten under perioden 
1 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 riktmärkesportföljs 
kostnader under budgetåren 1990/91-1992/93 

Procentuell kostnad 90/91 91192 92/93 

Upplåning i svenska kronor 
Penning- och obligationsmarknad 15,88 11,11 15.86 
Hushållsmarknad 12,38 9,71 12,73 

Total upplåning i svenska kronor 
netto 14,96 10,76 15,17 

Riktmärkesportföljen i 
svenska kronor 16,01 10,64 16,10 

Upplåning i utländsk valuta 

Lån i utländsk valuta 10,72 9,24 22,00 
Riktmärkcsportföljen i 
utländsk valuta 11,66 9,89 25,20 

Total besparing, miljarder kronor 6,09 -0,315 12,25 

- Totala kostnader inkl. orealiserade kursdifferenser i förhållande till genomsnittlig 
marknadsvärderad skuld. 
- Vid upplåning på hushållsmarknaden adderas till de totala kostnaderna det skatte
bortfall som uppkommer genom att vissa låneinstruments avkastning beskattas 
enligt särskilda regler. 

Tabellen visar att upplåningen på samtliga marknader har skett till en 
lägre kostnad än motsvarande upplåning i riktmärkesportföljerna. 
Riksgäldskontorets totala kostnader för statsskulden understeg dem för 
riktmärkesportföljerna med 12,2 miljarder kronor under budgetåret 
1992/93. Upplåningen i utländsk valuta har för första gången på flera år 
skett till högre kostnad än upplåningen på den inhemska marknaden. 
Detta beror främst på den kraftiga deprecieringen av kronan som ger 
upphov till valutakursförluster. 

Till följd av Riksbankens rekvisitioner av valuta och statsskuldväxlar 
har kontorets kostnader ökat med 18,7 miljarder kronor netto. De totala 
kostnaderna uppgick till 27 miljarder kronor vilka till största delen består 
av valutakursförluster. Som ovan nämndes, erhöll kontoret stora 
ränteintäkter på den behållning i Riksbanken som blev resultatet av 
rekvisitionerna. Dessa uppgick till 8,6 miljarder kronor. I Riksgäldskon
torets resultatredovisning exkluderas dessa extraordinära kostnader och 
intäkter. 

Resultat penning- och obligationsmarknaden 

Kostnaden för upplåningen på penning- och obligationsmarknaden 
understeg kostnaden för riktmärkcsportföljen med 4,8 miljarder kronor. 
Besparingen har uppkommit genom att kronskulden netto under bud
getårets första hälft hade en kortare räntebindningstid än riktmärket samt 
en betydligt större andel kortfristig och långfristig upplåning än rikt
märket, medan den senare hade tyngdpunkten i den medelfristiga 
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upplåningen. Den medelfristiga upplåningen drabbades under den första 1993/94: 100 
delen av budgetåret av höga kostnader på grund av ränteutvecklingen, Bilaga 8 
vilket förde med sig höga kostnader i riktmärket. 

En viktig del av arbetet med att minimera kostnaderna för statsskulden 
är de marknadsvårdande insatser i syfte att öka likviditeten (omsättnings
barheten) i statslånen som Riksgäldskontoret genomför. Med en ökad 
likviditet blir marknadens avkastningskrav lägre vilket innebär minskade 
upplåningskostnader för Riksgäldskontoret. Exempel på sådana likvid
itetshöjande åtgärder är användandet av det s.k. benchmarksystemet, 
vilket innebär att emissioner av obligationer koncentreras till ett fåtal 
stora lån. Benchmarklånen utgör ca 80% av obligationsskulden. Politiken 
med benchmarklån har varit framgångsrik och har bidragit till att göra 
den svenska statspappersmarknaden till en av världens mest likvida. Ett 
annat exempel på marknadsvårdande åtgärder är att öka informationen 
om kommande emissioner. Riksgäldskontoret redovisar varje månad de 
planerade lånevolymerna för den innevarande och kommande månaden. 
De exakta lånevillkoren för emissionerna publiceras för statsskuldväx
larna tre dagar i förväg och för statsobligationerna tre veckor i förväg. 
Förutsägbarheten i kontorets agerande undanröjer onödig osäkerhet och 
underlättar för placerarna att deltaga i emissionerna. 

I januari i år introducerade kontoret ett 16-årigt obligationslån, vilket 
är det längsta svenska fastförräntade statsobligationslån som emitterats 
sedan mitten av 1960-talet. Obligationsmarknaden i Sverige är traditio
nellt inriktad på relativt korta löptider. För att ge lånet en god likviditet 
från början, utan att skapa ett överutbud på marknaden. erbjöds 
Riksbanken att förvärva stora volymer i form av återköpsavtal. Riks
banken erbjöd i sin tur marknaden en omfattande repofacilitet i lånet som 
därmed fick en mycket god likviditet och kunde klassas som bench
marklån. Lånet fick ett gott mottagande av marknaden. 

Resultat hushållsmarknaden 

Resultatet för hushållsupplåningen uppgick till 2,3 miljarder kronor. 
Huvuddelen av resultatet kommer från Allemansspar. För Allemansspar 
utläses resultatet genom att jämföra räntekostnaden för instrumentet med 
räntekostnaden för Riksgäldskontorets kortfristiga upplåning i Riks
banken, den s.k. kontokrediten. Under räntechocken hösten 1992 ökade 
marginalen mellan räntan på kontokrediten (vilken är den s.k. dags
låneräntan) och räntan på Allemansspar, vilket ledde till stora be
sparingar. 

Villkoren för hushållsupplåningen sätts på sådant sätt att räntan (efter 
skatt) understiger den på penning- och obligationsmarknadcn för 
motsvarande löptid, samtidigt som räntan skall vara konkurrenskraftig 
mot övrig privatmarknadsupplåning. 
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Upplåning i utländsk valuta 

En redogörelse för statens valutaupplåning återfinns i finansplanen. 
Riksgäldskontoret har från att under tre år kontinuerligt ha återbetalat 

valutaskulden blivit en mycket stor låntagare på de internationella 
kapitalmarknaderna. Under budgetåret ökade valutaskulden med 283 
miljarder kronor. En sådan kraftig förändring av inriktningen på arbetet 
ställer naturligtvis mycket stora krav på organisationen. I årsredovis
ningen redogör Riksgäldskontoret för sin upplåningsstrategi som har varit 
att nå ett stort antal av de internationella bankerna och placerarna, skapa 
likvida benchmarklån på vissa centrala marknader, noggrant välja starka 
ledarbanker samt att med vissa innovationer i lånens struktur skapa 
uppmärksamhet kring upplåningen. Riksgäldskontoret lyckades genom 
denna strategi att under mycket kort tid låna upp stora volymer till 
gynnsamma villkor. Vissa lån ansågs banbrytande i sin klass. 

Kostnaden för den faktiska skulden i valuta understeg kostnaden för 
riktmärkesportföljen med drygt 5 miljarder kronor. Den lägre kostnaden 
i den faktiska portföljen är huvudsakligen en följd av de räntepositioner 
kontoret tagit under budgetåret. Räntepositionerna innebar en besparing 
på 4 miljarder kronor, varav 3 miljarder kan hänföras till räntepositioner 
i FRF, ITL och ESP. Besparingen som kan härledas till kontorets 
valutapositioner, uppgående till 1 miljard kronor, uppkom genom att den 
faktiska skulden innehöll en betydligt lägre dollarandel än riktmärkesport
fö\jen. Kronan har under det gångna budgetåret deprecierats mycket 
kraftigt mot dollarn. 

Kassahållning 

Riksgäldskontoret skall spela en aktiv roll i effektiviseringsarbetet av den 
statliga kassahållningen. Kontoret har tillsammans med RRV under 
budgetåret 1992/93 lämnat förslag på räntebesparande åtgärder för 
statsverket som om de helt genomförs kommer att ge årliga besparingar 
på netto ca 3 miljarder 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 1992/93 har statskassan tillförts 
räntekompensation till ett värde av ca 4,6 miljoner kronor. 

RRVs revisionsberättelse innehåller inga invändningar. En granskning 
av verksamheten vid avdelningen för utlandsmarknad har genomförts av 
en av RRV anlitad konsult. Resultatet av granskningen visar på en väl 
fungerande verksamhet. 
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Regeringens överväganden 

Riksgäldskontorets resultat för budgetåret 1992/93 är pos1t1vt i den 
bemärkelsen att kostnaden för den faktiska skulden understiger den för 
riktmärkesportföljema med 12,2 miljarder kronor. Besparingen gentemot 
riktmärkesportföljen utgör 1,2 procent, mätt som andel av statsskulden. 
Resultatet bör dock tolkas med viss försiktighet då resultatet vad gäller 
penning- och obligationsupplåningen främst uppkommit på grund av 
strukturella skillnader mellan riktmärket i kronor och den faktiska 
skulden i kronor. Under budgetåret 1991/92 medförde dessa effekter å 
andra sidan betydande merkostnader gentemot riktmärket. Det är bra att 
dessa strukturella skillnader nu är åtgärdade. 

Målet att kostnaden för den faktiska skulden skall understiga den för 
riktmärkesportföljema skall utvärderas för en period av flera år. 

Regeringen ser fortsatt positivt på de marknadsvårdande insatser 
kontoret genomför i syfte att öka likviditeten på penning- och obligations
marknaden. Dessa insatser är betydelsefulla i arbetet med att minimera 
kostnaderna för statsskulden. 

Kontorets goda resultat vad avser att på kort tid ta upp stora volymer 
av utländsk valuta till gynnsamma villkor, visar på betydelsen av att ha 
klara och väldefinierade strategier. Kontoret hade i detta fall formulerat 
en klar strategi över hur man med begränsade personella resurser skulle 
klara av en mycket stor förändring av verksamhetens inriktning på kort 
tid. 

Riksrevisionsverket har inte haft några invändningar i revisionsbe
rättelsen avseende Riksgäldskontoret. Regeringen anser det vara 
tillfredsställande att verksamheten på avdelningen för utlandsmarknad 
anses skötas på ett professionellt sätt. 

Riksgäldskontoret har inlämnat en årsredovisning till regeringen. 
Årsredovisningen uppfyller de krav som ställs i förordningen ( 1993: 134) 
om myndigheters årsredovisningar och anslagsframställningar. Års
redovisningen innehåller ett rikligt material av relevans för regeringens 
bedömning av verksamheten. 

C 1. Riksgäldskontoret: Förvaltningskostnader 

1992/93 Utgift 
1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

70 968 000 
70 041 000 
71 149 000 

Anslaget belastas med Riksgäldskontorets lönekostnader, systemutveck
!ingskostnader 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. 

5 Riksdagen 1993194. I samt. Nr /00 Bilaga Il 
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Riksgäldskontoret fick ökade arbetsuppgifter under budgetåret 1992/93 1993/94: 100 
på grund av den kraftigt ökande valutaupplåningen. Behovet av personal- Bilaga 8 
förstärkningar löstes genom omprioritering av resurser. 

Regeringen har lämnat ett uppdrag till kontoret som innebär att 
kontoret successivt skall ersätta nuvarande lån och placeringar på 
kontokrediten i Riksbanken, med lån och placeringar på marknaden. 
Detta uppdrag innebär ökade arbetsuppgifter för kontoret. Kontoret 
bedömer att personalstyrkan kommer att behöva utökas med fyra tjänster 
vilket innebär ökade kostnader med ca 1, 1 miljoner kronor. 

Under budgetåret l 992/93 utnyttjades inte kontorets låneram för 
nyupplåning i Riksgäldskontoret. För budgetåret 1993/94 uppgår 
låneramen för investeringar i anläggningstillgångar till 5 166 000 kronor 
och kontoret beräknar utnyttja låneramen upp till 3 329 000 kronor. 

Anslagssparandet uppgår vid slutet av budgetåret 1992/93 till 8,5 miljo
ner kronor, vilket motsvarar 11 % av tilldelade medel. 

Riksgäldskontoret yrkar i sin anslagsframställning att till förvaltnings
kostnadema anslå en ökning realt med 1 180 000 kronor. 

Regeringens överväganden 

Regeringen kan ej gå kontoret tillmötes vad gäller hemställan om ökade 
reala resurser, utan föreslår oförändrade reala resurser. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Riksgäldskontoret: Förvaltningskostnader för budgetåret 1994/95 

anvisar ett ramanslag på 71 149 000 kr. 

C 2. Riksgäldskontoret: Kostnader för upplåning och 
låneförvaltning 

1992/93 Utgift 
1993/94 Anslag 
l 994/95 Förslag 

684 533 000 
523 180 000 
586 030 000 

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 1989/90-1992/93. 
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Kostnader för upplåning och låneförvaltning budgetåren 1989/90-1992/93 

Miljoner kronor 89/90 90191 91192 92/93 

Upplåning i svenska kronor 488 480 459 390 
Upplåning i utländsk valuta 31 52 33 294 
Totalt 519 532 492 684 

Utvecklingen av kostnaderna under anslaget är mycket starkt beroende 
av hur upplåningsaktiviteten förändrar sig. De ökade kostnaderna under 
budgetåret 1992/93 beror på den kraftigt ökade valutaupplåningen. 
Provisionskostnaderna vid valutaupplåning är betydligt högre än vid 
upplåning på penning- och obligationsmarknaden. Anslaget överskreds 
under budgetåret 1992/93 på grund av den ökade valutaupplåningen med 
129 miljoner kronor. Anslaget kommer av samma skäl att överskridas 
även under budgetåret 1993/94. RRV:s prognos över budgetutvecklingen 
visar på ett överskridande på ca 120 miljoner kronor. 

Riksgäldskontorets anslagsframställan bygger på antagandena i 1993 års 
kompletteringsproposition vad gäller statens lånebehov, dvs. att perioden 
kommer att karaktäriseras av hög upplåningsaktivitet. 

Regeringen har beslutat att valutaupplåningen under kalenderåret 1994 
skall uppgå till 20-30 miljarder kronor netto. Hur detta påverkar be
lastningen på anslaget beror på vilka marknader Riksgäldskontoret väljer 
att emittera sina lån. Provisionskostnaderna för valutaupplåningen 
varierar från 0,05 % till 1,5 % av upplåningsvolymen. 

Riksgäldskontoret hemställer att det till Riksgäldskontoret: Kostnader 
för upplåning och låneförvaltning anslås 586 030 000 kronor. 

Regeringens övervägande 

Det förslag till anslagsbelopp som lämnats av Riksgäldskontoret anser 
regeringen vara välavvägt i relation till målet att minimera kostnaderna 
för statsskulden. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Riksgäldskontoret:Kostnader för upplåning och låneförvaltning för 

budgetåret 1994/95 anvisar ett förslagsanslag på 586 030 000 kr. 
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C 3. Riksgäldskontoret: Garanti verksamhet 

1991/92 Utgift 
1992/93 Anslag 
1993/94 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
skott, netto, redovisas på inkomsttiteln Inlevererat överskott av Riks
gäldskontorets garantiverksamhet. För budgetåret 1992/93 uppkom ett 
överskott i verksamheten. 

Regeringen föreslår i prop. 1993/94: 105 att anslaget innevarande 
budgetår får användas även för att täcka ev. kreditförluster i RGK:s 
utlåningsverksamhet, och att avgifter för kreditrisker i den verksamheten 
skall avräknas anslaget. Detta bör gälla även framgent. 

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 garantigivning 
och låneverksamhet bedrivs på ett effektivt sätt. 

Riksgäldskontorets garantiåtagande har under budgetåret minskat med 
3 miljarder kronor. Per den 30 juni 1993 uppgick åtagandet till 4 7 ,5 mil-
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jarder kronor. Riksgäldskontorets nettointäkt från garanti verksamheten 1993/94: 100 
under budgetåret 1992/93 uppgick till 0,16 miljarder kronor. Bilaga 8 

Riksgäldskontorets garantiverksamhet budgetåren 1990/91-1992/93 

Miljoner kronor 90/91 91/92 92/93 

-Inkomster/Intäkter Inkomster Intäkter Intäkter 

Garantiavgifter 148 144 166 

Uppskrivning infriade 
garantier 96 4 
Ovriga inkomster/intäkter 4 l 8 
Summa 152 241 178 

-Utgifter/Kostnader Utgifter Kostnader Kostnader 

Avsätting för framtida 
förlustrisker 90 
Nedskrivning av fordran 10 
Löner och övr. förvalt. kostn. 6 5 6 
Övriga utgifter/kostnader 4 2 
Summa 8 10 16 

-Netto 142 144 162 

Riksgäldskontorets arbete med garantier har under budgetåret inriktats 
på att aktivt minimera eventuella förluster i samband med garantigiv
ningen genom att t.ex. noga pröva och i vissa fall initiera frågor om 
amorteringsanstånd, säkerhetsförändringar m.m. Förberedelsearbete har 
vidare lagts ned på två stora garantiprojekt; Öresundsbron samt Ringen 
och Yttre tvärleden i Stockholmsområdet. 

Kontoret har i samband med överlämnandet av sin anslagsframställan 
på uppdrag av regeringen lämnat förslag till hur kapitalförsörjningsför
ordningen bör tillämpas på kontorets garantiverksamhet. Kontoret har i 
sin utredning kommit fram till att en resultatinriktad redovisningsmodell 
med räntebärande konto bör införas för kontorets garantiverksamhet. 
Modellen går, i korthet, ut på att en reserv byggs upp av inbetalda 
garantiavgifter. De reserverade medlen placeras på kontorets räntekonto 
med kredit. Infrianden av garantier finansieras ur reserven på räntekon
tot. Om de reserverade medlen inte räcker för infriandet tär kontoret 
lånefinansiera det som erfordras för att åtagandet skall kunna fullgöras. 
Riksgäldskontoret hemställer i sin anslagsframställan att regeringen 
prövar förslaget. 

Kontoret har vidare i samband med överlämnandet av sin årsredovis
ning slutredovisat regeringsuppdraget vad gäller att redovisa en översikt 
av den statliga garantigivningen och statliga lån till näringslivet. 
Riksgäldskontorets slutsatser visar i korthet att kartläggningen inte givit 
de resultat som åsyftats, då svaren på de enkäter som skickats ut till de 
olika garantigivande myndigheterna har varit ofullständiga. Det har dock 
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framkommit att myndigheternas tillämpningar av stödförordningarna inte 1993/94: l 00 
i alla delar är tillfredsställande ur kostnads- och resultatsynpunkt. Bilaga 8 
Myndigheterna kan ännu inte redovisa statens kostnader för garantiverk-
samheten på grund av otillräckliga redovisningssystem och -principer. 
Detta för med sig att det inte ännu finns något underlag till en mer 
långtgående differentiering av garantiavgifter. 

Regeringens överväganden 

Riksgäldskontorets resultat av garantiverksamheten är i år återigen 
positivt. Resultatet skall dock utvärderas för en period av flera år. 

Det förslag som Riksgäldskontoret för fram vad avser hur kapitalför
sörjningsförordningen bör tillämpas på kontorets garantiverksamhet bör 
beredas ytterligare. Av denna orsak kommer förslaget ej att tillämpas 
under budgetåret 1994/95. 

Den översikt som Riksgäldskontoret inlämnat vad gäller statens 
garantigivning och statliga lån till näringslivet belyser många intressanta 
frågeställningar. Översikten kommer att beredas ytterligare inom 
regeringskansliet. 

I likhet med föregående år bör anslaget i statsbudgeten föras upp med 
ett belopp om 1 000 kr. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Riksgäldskontoret: Garanti verksamhet för budgetåret 1994/95 

anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr. 

C 4. Riksgäldskontoret: In- och utlåningsverksamhet 

1991/92 utgift 
1992/93 Anslag 
1993/94 Förslag 

I 000 
1 000 

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 statsskulden. 
m.m. under sextonde huvudtiteln. På här aktuellt anslag redovisas också 
avgifter för godkännande 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 
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myndigheternas verksamheter subventioneras. Verksamhetens kostnader 1993/94: 100 
skall täckas av dess intäkter. Bilaga 8 

Under innevarande budgetår kommer verksamheten expandera 
betydligt. Den främsta orsaken till detta är räntebeläggningen på statliga 
medelsflöden och att huvuddelen av de statliga myndigheterna kommer 
att finansiera sina investeringar med lån i Riksgäldskontoret. För att möta 
den ökade arbetsbelastningen som detta kommer att innebära har 
verksamheten tillförts två personer. 

I sin årsredovisning redogör Riksgäldskontoret för att utlåningen 
uppgick vid slutet av budgetåret 1992/93 till 101 miljarder kronor, vilket 
är en ökning med 75 3 jämfört med samma tidpunkt förra året. Ökningen 
härrör främst från utlåning till Arbetsmarknadsfonden, Lönegarantifon
den, Exportkreditnämnden, Bankstödsnämnden och Centrala studiestöds
nämnden. 

Riksgäldskontorcts in- och utlåningsverksamhet budgetåren 1990/91-1992/93 

Miljoner kronor 

Avgifter 
Adm.kostnader 
Netto 

90191 

10.6 
2,3 
8,3 

91/92 

27.1 
2,3 

24,8 

92/93 

40,6 
5,6 

35,0 

Resultatet för budgetåret 1992/93 uppgick till 35 miljoner kronor. 
Låneavgifterna har under året sänkts med 403 för rörliga krediter och 
503 för vissa investeringslån. För vissa låneformer har kontoret infört 
ett tak för högsta avgift. Trots detta har verksamhetens resultat förbättrats 
med drygt 40 3. Kontoret förklarar detta med att endast avgifterna på 
nya lån har kunnat justerats på grund av det nuvarande redovisnings
systemet. Med det nya systemet för in- och utlåningsverksamheten som 
tagits i drift under december 1993 kommer en översyn att kunna göras 
av samtliga avgifter. 

Riksgäldskontoret har i samband med sin årsredovisning på uppdrag av 
regeringen inlämnat förslag till resultatmått för in- och utlåningsverksam
heten. Förslaget innebär att kontoret skall börja använda vissa pro
duktivitetsmått och andra mått som mäter om kunderna, d. v.s. myndig
heterna, är nöjda. 

Kontoret har vidare i sin anslagsframställan hemställt att regeringen 
beslutar att kapitalförsörjningsförordningen skall tillämpas på kontorets 
in- och utlåningsverksamhet. 

Riksgäldskontoret hemställer att det till in- och utlåningsverksamheten 
anvisas ett obetecknat anslag om 1 000 kr. 

Regeringens överviiganden 

Kravet på full kostnadstäckning av verksamheten har uppnåtts med för 
stor marginal. Det är angeläget att avgifterna sänks så långt det är möjligt 
utan att kravet på full kostnadstäckning hotas. 
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De förslag som kontoret ger i sin utredning avseende resultatmått för 1993/94: 100 
in- och utlåningsverksamheten anser regeringen vara lämpliga för att Bilaga 8 
mäta effektiviteten i verksamheten. Kontoret bör använda dessa. Arbetet 
med att utveckla resultatanalysen bör pågå kontinuerligt. 

Kontoret bör tillämpa räntekontomodellen på in- och utlåningsverksam
heten i enlighet med kapitalförsörjningsförordningens 8 §. Regeringen 
avser dock att avvakta med att ge kontoret möjlighet att balansera resultat 
i enlighet med 10 § kapitalförsörjningsförordningen tills dess att 
överskottet från verksamheten har nedbringats ytterligare. 

I likhet med föregående år bör anslaget i statsbudgeten föras upp med 
ett belopp om 1 000 kr. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Riksgäldskontoret: In- och utlåningsverksamhet för budgetåret 

1994/95 anvisar ett anslag på 1 000 kr. 
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D. Vissa centrala myndigheter m.m. 

D 1. Tull verket 

1992/93 utgift 
1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

Generaltullstyrelsen 

1 176 479 000 
1 231 191 000 
1 223 406 000 

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 
1993/94 angetts att inom tullkontroll ge högsta proiritet åt bekämpning 
av narkotikasmuggling, att genomföra datoriseringen av tull verksamheten 
på ett effektivt och rationellt sätt enligt planerna, att verka för att de som 
enligt 134 § tull agen ( 1987: 1065) godkänts att som ombud av deklaratio
ner snarast övergår till att lämna deklarationerna i elektronisk form, samt 
att ge möjligheter till ökade klarerings- och kontrollinsatser för närings
livets och samhällets behov av nya flyg- och fä1:jelinjer m.m. 

Tullverket omfattar Generaltullstyrelsen samt regionala och lokala 
tullmyndigheter. Generaltullstyrelsen är chefsmyndighet inom tullverket. 

Tullverkets verksamhet styrs i praktiken till stor del av trafiken dvs 
flödet av gods och trafikanter över gränserna. Verksamheten är mycket 
personalintensiv. 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 EU. Ett 
omfattande arbete bedrivs bl.a inom Tullverket för att klargöra effekterna 
av en EU-anslutning. Ett annat förhållande som starkt påverkar verkets 
uppgifter är utvecklingen i Östeuropa. 

I bokslutet för budgetåret 1992/93 redovisar Tullverket ett överskott på 
43 828 tkr. I enlighet med regleringsbrevet för budgetåret 1993/94 har 
30 000 tkr från överskottet 1992/93 förts över i form av ett anslags
sparande för disposition budgetåret 1993/94. 

I maj 1993 togs den tredje etappen inom Tulldatasystemet i drift. 
Arbetet med den sista etappen, eftcrkontrollsystcmet har påbörjats. 

I den förenklade anslagsframställningen har Generaltullstyrelsen för 
budgetåret 1994/95 utöver baskraven begärt särskilda resurser för arbetet 
med förberedelser inför ett svenskt EU-medlemskap (7 mkr) och för 
tulldatasystemet beroende på att avgifterna till Telia AB för mottagnings
funktionen och det interna nätet ökar samt för ökat tekniskt underhåll av 
systemet (4,9 mkr). 

1993/94: 100 
Bilaga 8 

71 



Regeringens överväganden 

Sammanfattning 

Övergripande mål: 

De övergripande målen för den verksamhet som Tullverket 
ansvarar för skall för budgetåret 1994/95 vara 
- att effektivt fastställa och uppbära tullar, andra skatter och 
avgifter som tas ut vid införsel så att en riktig uppbörd kan 
säkerställas, 
- att samla in och bearbeta uppgifter för utrikeshandelsstatistiken 
så att ett underlag av god kvalitet kan inges, 
- att övervaka och kontrollera trafiken till och från utlandet så att 
bestämmelser om in- och utförsel av varor efterlevs, varvid 
bekämpningen av narkotikasmuggling ges högsta prioritet. 

Resurser: 

Ramanslag 1994/95 I 223 406 000 kr 

Övrigt: 

I avvaktan på att bilden beträffande Tullverkets roll vid ett svenskt 
EU-medlemskap klarnar bör Tullverket endast prövas i ett ett-års 
perspektiv. 

Resultatbedömning 

Inom Tullverket sker ett fortsatt arbete med att utveckla resultatmål för 
styrning och uppföljning av verksamheten. I budgetpropositionen 1993 
redovisas den nya modell som införts i Tullverket för att leda och styra 
verksamheten. I korthet kan modellen beskrivas som en kedja av 
verksamhetsövcrenskommelser. 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. En viktig del av verksamhetsövercnskommelserna 
är att se till att samtliga anställda blir delaktiga i den interna budgetpro
cessen. Överenskommelserna skall bl.a. innehålla prestationsmål som 
ligger i linje med de övergripande mål som har angivits av statsmakterna. 
I de verksamhctsöverenskommelser som slöts för budgetåret 1992/93 var 
målen i huvudsak av kvantitativ natur och identiska för samtliga regioner. 
I 1993/94 års överenskommelser finns ett ökat inslag av kvalitativa mål 
och dessutom har en utveckling skett från likformiga målformuleringar 

1993/94: 100 
Bilaga 8 
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till mer regionalt anpassade mål. Det är av stor vikt att detta arbete 1993/94: 100 
fortsätter och att systemet ytterligare förbättras genom en vidareutveck- Bilaga 8 
Iing av sådana resultatmått som gör det möjligt att mäta effekterna av 
insatta resurser. 

När det gäller tulldatasystemet, vilket är i full drift sedan maj 1993, är 
det av vikt att få en stor anslutning av företag som lämnar sina med
delanden elektroniskt. En sådan utveckling är väsentlig för att Tullverket 
skall kunna realisera de effektivitetsvinster som tulldatasystemet beräknas 
ge. Tullverket har också kunnat peka på framgångar härvidlag. 

I den förenklade anslagsframställningen har Generaltullstyrelsen för 
budgetåret 1994/95 utöver baskraven begärt särskilda resurser för arbetet 
med förberedelser inför ett svenskt EU-medlemskap (7 mkr) och för 
tulldatasystemet (4,9 mkr). EU-förberedelserna kommer att ta stora 
resurser under det kommande budgetåret och regeringen har därför 
engångsvis räknat med 3,5 miljoner kronor för EU-förberedelser. I övrigt 
har regeringen inte funnit det möjligt att nu bevilja de ytterligare medel 
som begärts. Det får ankomma på Generaltullstyrelsen att finansiera detta 
inom sin totalram. Tullverket har under femårsperioden 1991192 till 
1995/96 ett besparingsbeting på drygt 300 miljoner kronor för tulldatasys
temets finansiering. Vid beräkning av anslaget har regeringen tagit 
hänsyn till ovan nämnda besparingsbeting. 

Tullverkets anslagsframställan och bokslut ger inte någon anledning att 
ompröva inriktningen av verksamheten och regeringen anser att denna i 
stort bedrivs med en sådan inriktning att de verksamhetsmål som hitintills 
funnits uppsatta har kunnat uppnås. 

Slutsatser 

Mot bakgrund av att Tullverkets roll vid ett framtida svenskt EU
medlemskap inte är avgjord drar regeringen slutsatsen att det inte nu är 
möjligt att besluta om annat än en ett-årig budgetram. De övergripande 
målen för den verksamhet som Tullverket ansvarar för skall för 
budgetåret 1994/95 vara samma som gäller för budgetåret 1993/94. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Tullverket för budgetåret 1994/95 anvisar ett ramanslag på 

I 223 406 000 kr. 
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D 2. Konjunkturinstitutet 

1992/93 
1993/94 
1994/95 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

25 986 388 
24 464 000 
28 017 000 

Konjunkturinstitutet (Kl) är enligt sin instruktion ett vetenskapligt 
forsknings- och utredningsorgan. Kl:s uppgift är att följa och analysera 
den ekonomiska utvecklingen 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. 

Konjunkturinstitutet 

Kl har till regeringen inkommit med en fördjupad anslagsframställan 
(FAF) för budgetåren 1994/95-1996/97 och en årsredovisning (ÅR) 
avseende 1992/93. Kl har i anslagsframställan och årsredovisning 
redovisat verksamheten i en anslags- och en avgiftsfinansierad del. Den 
anslagsfinansierade delen omfattar de tre områdena analyser och prog
noser, forskning och metodutveckling samt särskilda utredningar. Målen 
för dessa verksamheter beskrevs i 1991 års budgetproposition. 

Resultatredovisningen i ÅR (liksom RRV:s revisionsberättelse) visar att 
många av målen upnåtts. Inom analys- och prognosverksamlzeten har ett 
viktigt inslag varit att mer effektivt kunna utnyttja de ekonometriska 
analysmodellerna KOSMOS och FIMO. Genom att ökade resurser satts 
in för analys av lönebildningen har flerårsprognoser för löneutvecklingen 
möjliggjorts. Barometerundersökningarna utökades redan 1990 till att 
även omfatta handel och annan tjänsteproduktion och förberedelser för 
återkommande studier av tjänstesektorn har pågått under budgetåret 
1992/93 i enlighet med ett uppdrag i regleringsbrevet. Analyserna av 
tjänstesektorn i konjunkturrapporterna kommer successivt att utökas från 
och med hösten 1993. Kl kommer att under budgetåret J 994/95 få ta 
över beställaransvaret för investeringsprognoserna från SCB. I enlighet 
med det principbeslut riksdagen fattat om ansvar för den statliga 
statistiken (bet. 1992/93 Fi U :7, rskr. 1992/93: 122) har därmed 2 940 000 
kr beräknats under anslaget D 2. Konjunkturinstitutet. i stället för under 
sjunde huvudtitelns anslag D 8. Statistiska centralbyrån: Statistik, register 
och prognoser. Forskningsverksamheten har under de senaste åren till stor 
del gällt utbyggnad av institutets modellpark omfattande bl a modeller för 
konjunkturprognoser, finansiella modeller, modeller för pol itiksimulering, 
långsiktiga modeller m.m. inom ramen för tillämpad forskning. Under 
budgetåret 1992/93 har tillkommit modeller som bygger på tidsserieana
lys. Forskningen vid institutet har bedrivits i samarbete med Ekonomiska 
Rådet och har varit koncentrerad på det stora forskningsprogram rörande 
konjunkturprognoser som pågått de senaste tre åren och som resulterat i 
ett stort antal forskningsrapporter och s. k. "working papers". Därtill kan 

1993/94: 100 
Bilaga 8 
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nämnas att Kl bedriver ett arbete med miljöjusterade nationalräkenskaper. 1993/94: 100 
Institutet fick under budgetåret 1991/92 ett regeringsuppdrag om att Bilaga 8 
tillsammans med SCB utveckla miljöräkenskaper.Inom området särskilda 
utredningar har i enlighet med regeringbrevet 1992/93 rapporter 
beträffande dels deflationsprocessens effekter på svensk ekonomi, dels 
om det statsfinansiella läget samt en första delrapport om ekonomins 
räntekänslighet avlämnats. Vidare har en rapport om deprecieringens 
effekter på konsumentpriserna framlagts. Under året har kostnads-
redovisningen hos Kl successivt byggts ut vilket möjliggjort redovisning 
av enskilda produktområden och prestationer. 

I den fördjupade anslagsframställan har Kl inkommit med ett äskande 
för två nya tjänster som skulle innebära en höjning av anslaget 1994/95 
med 900 000 kr från nivån budgetåret 1993/94. 

Anslagssparandet under det andra året med ramanslag uppgår till 341 
404 kr, vilket är något mindre än det ingående anslagssparandet. De 
avgiftsbelagda verksamheterna exkl. regeringsuppdrag visar liksom 
föregående år varken under- eller överskott. 

Riksrevisionsverkets (RRV) revisionsberättelse innehåller inga 
invändningar. 

Regeringens överväganden 

Sammanfattning 

Övergripande mål 

De övergripande mål som gällt för treårsperioden 1991192-
1993/94 bör ligga fast. 

Resurser: 

Ramanslag 1994/95 28 017 000 kr 

Planeringsram: 

1994/95 1995/96 1996/97 

28 017 tkr 28 017 tkr 28 017 tkr 

Resultatbedömning 

Kl:s fördjupade anslagsframställning och årsredovisning indikerar, 
enligt regeringens mening, att verksamheten bedrivits med en sådan 
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inriktning att de uppsatta målen kan nås. Den löpande verksamheten har 1993/94: 100 
förbättrats med bl a en utsträckt prognoshorisont och tillkomsten av Bilaga 8 
tjänstebarometern. Vidare bör den integrering av modellanvändningen i 
analys- och prognosverksamheten som initierats fortsätta. Kl:s fördjupade 
anslagsframställan och årsredovisning kompletterar varandra på ett 
utmärkt sätt och utgör en god grund för bedömning av institutets 
prestationer och effektivitet. 

Regeringen anser sig inte i nuvarande kärva budgetläge kunna bistå 
Kl:s äskande om två nya tjänster. 

Regeringen noterar också att RRV inte haft invändningar mot revisions
berättelsen och att de anser att en betydande förbättring vad gäller 
årsredovisningen kommit till stånd. 

Fördjupad prövning 

De resultat som Kl redovisat för de tre olika verksamhetsområdena 
inom anslagsverksamheten visar att målen i stora drag har uppnåtts. 
Konjunkturinstitutet bör emellertid ta ett större ansvar för att på ett tidigt 
stadium identifiera och analysera nya processer i ekonomin. Det skall 
betraktas som en integrerad del av institutets löpande verksamhet att 
snabbt fånga upp och analysera olika förändringar. Regeringen gör i 
övrigt bedömningen, utifrån informationen i FAF och ÅR, att verksam
heten bedrivits på ett så ändamålsenligt sätt som möjligt. 

Slutsatser 

Av den fördjupade prövning regeringen gjort av verksamheten dras 
följande slutsatser. Övergripande mål för Kl:s verksamhet fastslogs i 
1991 års budgetproposition och innebär bl a att det åligger institutet att 
följa och analysera den ekonomiska utvecklingen inom och utom landet, 
att utarbeta prognoser för den svenska ekonomin och bedriva forskning 
i anslutning härtill. Dessa mål bör gälla även för budgetåren 1994/95-
1996/97. En omprioritering av den löpande verksamheten bör ske så att 
ökad vikt läggs vid nya ekonomiska processer och förlopp. 

Regeringen anser också att myndighetens rationaliseringsarbete varit 
framgångsrikt och att verksamheten kan bedrivas på ett ändamålsenligt 
sätt med de resurser som föreslås för budgetåren 1994/95-1996/97. 
Regeringen noterar att institutet förstärkt sin ekonomi-administrativa kom
petens vilket lett till en markant förbättring av informationsinnehållet i 
FAF och ÅR. 

Mot denna bakgrund är målet för Kl som ansvarig myndighet för ovan 
angivna verksamheter att under de kommande tre åren genomföra de mål 
som regeringen formulerat och i övrigt genomföra de förändringar som 
konstaterats i den fördjupade prövningen. 

Planeringsramen för perioden 1994/95-1996/97 har mot denna 
bakgrund fastställt till 84 051 000 kr. 
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Förslag till riksdagsbcslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
1. godkänner att den övergripande målsättningen för verksamheten 

inom Konjunkturinstitutets ansvarsområde skall vara i enlighet med vad 
regeringen förordat i avsnittet Slutsatser, 

2. till Konjunkturinstitutet för budgetåret 1994/95 anvisar ett ramanslag 
på 28 017 000 kr. 

D 3. Finansinspektionen 

1992/93 Utgift 
1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

88 275 000 
91 108 000 
98 147 000 

Finansinspektionen bildades den 1 juli 1991 genom en sammanslagning 
av Bankinspektionen och Försäkringsinspektionen och är enligt sin 
instruktion (1992: 102) central förvaltningsmyndighet för tillsynen över 
finansiella marknader, kreditinstitut och det enskilda försäkringsväsendet. 

De övergripande målen för Finansinspektionen är att bidra till att skapa 
stabilitet och säkerhet i det finansiella systemet, att upprätthålla förtroen
de för och effektivitet hos de finansiella instituten och marknaderna samt 
att ge ett gott konsumentskydd. 

Inspektionen bedriver sin verksamhet uppdelad i fyra avdelningar, 
kreditinstitutsavdelningen, finansmarknadsavdelningen, försäkringsavdel
ningen och administrativa avdelningen. Finansinspektionen fullgör även 
kanslifunktionen åt Bokföringsnämnden (BFN). 

Innevarande budgetår har Finansinspektionen anvisats ett ramanslag 
som skall täcka kostnaderna för inspektionens verksamhet. Tillsyns
avgifter tas ut av de institut som står under inspektionens tillsyn. 
Avgifterna är obligatoriska och beräknas med utgångspunkt från 
inspektionens ramanslag. Avgiftsinkomstema tas upp på statsbudgetens 
inkomstsida under inkomsttitel och skall överensstämma med storleken 
på ramanslaget. För inspektionen tillämpas således s.k. bruttoredovisning 
över statsbudgeten. 

Finansinspektionen tillhör de myndigheter som ingår i budgetcykel tre. 
Detta innebär att inspektionen skall lämna sin första årsredovisning till 
regeringen den l oktober 1994. Enligt Finansinspektionens regleringsbrev 
för budgetåret 1993/94 skall verksamhetens resultat i fortsättningen 
redovisas avdelningsvis. Avdelningarna utgör således inspektionens olika 
verksamhetsgrenar. 

1993/94: 100 
Bilaga 8 
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Ekonomiskt resultat m. m. 

Tabellen nedan utgör ett sammandrag av Finansinspektionens resultat
och balansräkning. 

Balansräkning, miljoner kr 

Tillgångar 

Omsättningstillgångar1 

An läggn ingsti I I gångar 

Summa 

Skulder och Kapital 

Kortfristiga skulder 
Långfristiga skulder 
Verkskapital 

Summa 

Resultaträkning, miljoner kr 

~ptäkter från anslag2 

Ovriga intäkter3 
Verksamhetens kostnader3 

Avskrivningar 
Finansiellt netto 

Verksamhetsresultat 

Årets kapitalförändring4 

Notförteckning 

1. Omsättningstillgångar 

2. Intäkter från anslag 

3. Intäkter och kostnader 

4. Årets kapitalförändring 

1992/93 1991 /92 

3 896,2 49 089,6 
2 049,8 815.1 

5 946,0 49 904,7 

1992/93 1991/92 

5 443,9 13 521,2 
1 506,5 0,0 

-1 004,4 36 383,5 

5 946,0 49 904,7 

1992/93 1991/92 

-6 713,8 o.o 
97421,3 107 868,5 
95 648, l 102 301,4 

1 004,4 271,7 
4 940,6 2 887,4 

-1 004,4 8 182,8 

-1 004,4 8 182.8 

From 1992/93 finansieras finansinspek
tionens verksamhet genom anslag. Be
hållningen på räntekonto i Riksgäldskon
toret 1992-06-30 (48 424 661:60) har 
under 1992/93 inlevererats till inkomstti
tel. 

1991192 finansierades inte verksamheten 
via anslag (se not 1). Negativa tal in
nebär att uttagna avgifter överstiger 
kostnaderna för tillsynen. 

I resultaträkningen ingår intäkter och 
kostnader med lika stora belopp som är 
hänförliga till Bokföringsnämnden. För 
1991/92 3 287 581 kr och för 1992/93 
3 821 665 kr. Övriga intäkter är avgifter 
för tillsyn rn.m. 

Skillnaderna mellan budgetåren kan 
hänföras till ändrad finansieringsform. 

1993/94: 100 
Bilaga 8 
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Den ianspråktagna krediten uppgår till ca 470 000 kr, vilket utgör 0,5 % 1993/94: 100 
av det tilldelade ramanslaget. Bilaga 8 

Finansinspektionen disponerar en låneram på ca 9, 1 miljoner kronor i 
Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar för för
valtningsändamål. 

Riksrevisionsverkets revisionsberättelse över Finansinspektionens års
bokslut innehåller inte någon erinran. 

Anslags/ramställning m.m. 

Finansinspektionen har för budgetåret 1994/95 lämnat en förenklad 
anslagsframställning till regeringen. I denna anförs att inspektionen inte 
längre bör ha ansvaret för information om olika sparformers egenskaper 
och avkastning samt därutöver bl.a. följande. 

EES-avtalet och en fortsatt EG-anpassning kommer i stor utsträckning 
att dominera arbetet. Arbetet med auktorisationer och normgivning för 
försäkringsbolag och kreditmarknadsbolag kommer att bli omfattande. En 
viktig förändring i tillsynsarbetet är att hemlandstillsyn införs. Detta 
innebär att ett kreditinstituts hemlands myndigheter skall ha huvud
ansvaret för övervakning även av kreditinstitutets filialer etablerade i 
andra medlemsländer. 

Vidare tillkommer en ny auktorisationsprövning av de värdepappersins
titut som skall bedriva pensionssparrörelse samt ett omfattande arbete 
med prövning av tillstånd till sammanläggning och delning av värdepap
persfonder. Inspektionens arbete väntas även påverkas av de beslut som 
riksdagen kan fatta på grund av förslag från Betaltjänstutredningen (dir. 
1992:60, 1992:95 och 1993:56). 

Finansinspektionen utövar tillsyn över försäkringsmäklare. Antalet 
registrerade försäkringsmäklare har på senare tid ökat kraftigt. Arbetet 
med att utöva denna tillsyn kommer därför sannolikt att öka. 

Mot bakgrund av nya och förändrade uppgifter bör det rationaliserings
krav på närmare 2,3 miljoner kronor som tidigare beslutats inte 
genomföras. Dessutom bör det för budgetåret 1995/96 beslutade 
resurstillskottet på 1,6 miljoner kronor tidigareläggas och tillföras 
inspektionen budgetåret 1994/95. På längre sikt är en kraftig resursför
stärkning nödvändig. 

Inspektionen har efter det att anslagsframställningen överlämnats 
dessutom yrkat 1 miljon kronor för särskild resursförstärkning. 

6 Riksdagen 1993194. I sam!. Nr !Ofl Bilaga 8 
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Regeringens överväganden 

Sammanfattning 

Övergripande mål 

Det övergripande mål som gäller för treårsperioden 1993/94-
1995/96 bör ligga fast. 

Resurser: 

Ramanslag 1994/95 98 147 000 kr 

Resultatbedömning 

Som tidigare framgått lämnar Finansinspektionen sin årsredovisning, med 
tillhörande resultatredovisning, till regeringen först hösten 1994. Av detta 
skäl avstår regeringen från att göra en resultatbedömning av inspek
tionens verksamhet under budgetåret 1992/93. 

Regeringen konstaterar vidare att Riksrevisionsverket i revisionsberät
telsen uppgivit att inspektionens årsbokslut enligt deras bedömning är 
rättvisande. 

Slutsatser 

I huvudsak bör den inriktning och de riktlinjer som Jades fast i 1993 års 
budgetproposition gälla även för budgetåret 1994/95. 

På kreditinstitutsavdelningens område bör verksamheten i första hand 
inriktas på att vidareutveckla effektiva metoder för finansiell analys och 
operativ tillsyn. Det är även angeläget att samarbetet med de olika 
tillsynsmyndigheterna inom EES-området utvecklas. 

Inom försäkringsområdet bör verksamheten inriktas på att övervaka 
försäkringsbolagens soliditet och att utveckla effektiva metoder för denna 
övervakning. Dessutom innebär EES-avtalet att en omfattande reforme
ring av inspektionens regelverk är nödvändig och att nya arbetsformer 
måste utvecklas, särskilt med inriktning på internationell samverkan. 

Verksamheten inom värdepappersområdet bör, efter en period som har 
präglats av en onormalt stor arbetsbelastning beträffande tillståndsgivning 
och utformande av föreskrifter, nu i högre grad kunna inriktas på att 
utveckla den aktiva tillsynen inom området och samarbetet med rill
synsmyndigheter i andra länder. 

Enligt regeringens bedömning kommer verksamheten inom tillsynsom
rådet att ställa väsentligt ändrade och högre krav på Finansinspektionen 
under budgetåret 1994/95. Del är därför särskilt angeläget att arbetet med 

1993/94: 100 
Bilaga 8 
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kompetensutvecklingen fortsätter. För att möta de ökade kraven finner 1993/94: 100 
regeringen att - förutom de 3,2 miljoner kronor som i 1993 års budget- Bilaga 8 
proposition har tillförts anslaget för nyrekrytering av personal - det 
beslutade tillskottet för budgetåret 1995/96 på 1,6 miljoner kronor bör 
tidigareläggas och tillföras inspektionen den l juli 1994. Därutöver bör 
inspektionen erhålla medel för förstärkning av den juridiska kompetensen. 
Resurstillskottet för budgetåret 1994/95 blir därigenom 5,8 miljoner 
kronor. Sammantaget utgör detta ett betydande tillskott, som möjliggör 
att nödvändiga rekryteringar kan genomföras i syfte att förbättra 
kompetensen inom myndigheten. 

Om inspektionen har ytterligare behov av förstärkningar måste detta 
åstadkommas genom effektiviseringar och rationaliseringar i den 
befintliga organisationen. Det är angeläget att inspektionen prövar sådana 
möjligheter att förbättra verksamheten. Enligt regeringens mening finns 
det således inte anledning att frångå det i 1993 års budgetproposition 
uppställda rationaliseringskravet om sammanlagt ca 4,6 miljoner kronor 
för budgetåren 1994195 och 1995196. 

Det är för närvarande svårt att få en klar bild över Finansinspektionens 
framtida arbetsuppgifter. Flera utredningar pågår inom inspektionens 
verksamhetsområde, bl.a. bankkriskommitten (dir. 1992:105). Denna 
kommitte skall bl.a. belysa senare års utveckling på kreditmarknaden mot 
bakgrund av tillsynens och regelverkens utformning samt - om kommit
ten finner det lämpligt - föreslå nya riktlinjer för tillsynens innehåll och 
inriktning. 

Ett förändringsarbete har initierats vid inspektionen i syfte att anpassa 
organisationen till nya krav på verksamheten. Detta förändringsarbete 
syftar till att utveckla tillsynsarbetet och stärka normgivningsarbetet. 
Samtidigt pågår inom Finansdepartementet ett arbete med att överväga 
inriktningen av inspektionens verksamhet inför budgetåret 1994/95. 

Regeringen förutsätter vidare att inspektionen fortsätter arbetet med att 
vidareutveckla resultatinformationen till regeringen i form av mål, 
mätmetoder och resultatmått. 

Frågan om inspektionens framtida ansvar för information avseende 
olika sparformers egenskaper och avkastning är under beredning i 
regeringskansliet. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Finansinspektionen för budgetåret 1994/95 anvisar ett ramanslag på 

98 147 000 kr. 
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D 4. Riksrevisionsverket 

1992/93 
1993/94 
1994/95 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

167 322 075 
163 135 000 
173 743 000 

Riksrevisionsverket (RRV) är central förvaltningsmyndighet med ansvar 
för frågor om statlig redovisning och revision. 

De övergripande målen för verket är att verka för effektivitet i stats
verksamheten och en ändamålsenlig ekonomiadministration i statsför
valtningen. Revisionsverksamheten skall bedrivas oberoende, även i 
förhållande till den normerande verksamheten vid verket. 

Inkomster hos RRV beräknas till 229 900 000 kronor för nästa budget
år (innevarande budgetår 205 000 000 kronor). 

Riksrevisionsverket 

RRV har i sin årsredovisning (ÅR) i de delar som avser resultatredovis
ningen redovisat verksamheten i verksamhetsområdena Redovisningsrevi
sion, Förvaltningsrevision och Ekonomi. Strukturen överensstämmer med 
den som redovisades i den fördjupade anslagsframställningen inför den 
treåriga budgetperioden 1991/92 - 1993/94. För vardera av dessa tre 
verksamhetsområden formulerades målen i 1992 års budgetproposition. 

RRV har under budgetåret 1992/93 genom 39 förvaltningsrevisionella 
projekt och 157 remissvar verkat för ökad effektivitet. Den årliga 
uppföljningen visar att 2/3 av granskningarna har lett till direkt påvisbara 
förändringar redan inom tre år. 

Tidplanerna för de genomgripande förändringarna av myndigheternas 
redovisning och ny ekonomi- och resultatstyrning har kunnat hållas. 
Löpande uppgifter för statens ekonomiadministration, såsom ekonomisk 
information, avgifter, ekonomiförvaltning och formerna för statens 
budgetprocess har genomförts i huvudsak enligt plan. 

Genom bildande av det särskilda redovisningsrådet medverkar numera 
utomstående expertis i normeringen av god redovisningssed inom staten. 

Utbildning rörande ny redovisning, nya finansieringsformer, utvecklad 
resultatstyrning, nya betalningsrutiner m.m. har ökat. Redovisningsrevi
sionen ger löpande råd under revisionsarbetet. Det direkta stödet till 
myndigheter och regeringskansliet har ökat. 

Verkets produktion har genomförts med en i stort god utveckling av 
produktiviteten. Styckkostnaderna har ökat för verksamhet där nya krav 
ställts och kvalitetskraven på insatserna har ökat. Verkets "overhead" har 
totalt sett ökat med ca 5 % i fast pris. men som en relativ andel av den 
totala omslutningen (som ökat med 7 % ) eller antalet anställda (som ökat 
med 11 % ) har den minskat. 

Under budgetåret 1993/94 kommer RRV att utveckla metoder för att 
mäta produktiviteten inom de olika verksamhetsgrcnarna. Arbetet med 
kvalitetsfrågorna inom redovisningsrevisionen har blivit fördröjt. 

1993/94: 100 
Bilaga 8 
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Anslagssparandet under budgetåret uppgår till 4 111 000 kronor, vilket 1993/94: 100 
gör au ingående anslagssparande från budgetåret 1991/92 om 3 704 000 Bilaga 8 
kr har ökats till ett utgående anslagssparande om 7 815 000 kronor. 
Huvuddelen av anslagssparandet har reserverats för omkostnader i 
samband med flyttning till nya lokaler. RRV:s omslutning under 
budgetåret 1992/93 uppgick till ca 327 600 000 kronor. Ökningen 
jämförd med 1991192 är därmed 15 % . Verksamheten finansieras till 
51 % med anslag och 49 % med avgifter. Andelen avgiftsfinansierad 
verksamhet har ökat med 6 % . 

RRV har i samband med bokslutet för budgetåret 1992/93 aktiverat an
läggningstillgångar (ADB-utrustning, kopiatorer m.m.) som anskaffades 
under budgetåret. Totalt uppgick värdet på de anläggningstillgångar som 
RRV disponerar till 5 554 000 kronor (6 943 000 kronor budgetåret 
1991/92). 

I bokslutet för 1991/92 valde RRV att inte låta resultaträkningen på
verkas av invärderade anläggningstillgångar. De totala avskrivningarna 
avseende invärderade anläggningstillgångar utgjorde 2 304 000 kronor 
budgetåret 1991 /92 - att jämföra med avskrivningskostnader om 
5 036 000 kronor för budgetåret 1992/93. 

Information i RRV:s förenklade anslagsframställning är begränsad till 
vad som behövs för beräkning av anslagsbeloppet 1994/95. 

Ändrade förhållanden för RRV gäller dels övertagandet av systcmverk
samheten vid Försvarets civilförvaltning (FCF) fr.o.m. den I januari 
1994, dels flyttningen till nya lokaler i augusti 1994. 

Dessa förändringar medför främst en högre omslutning på den avgifts
finansierade verksamheten, en ökad låneram för investeringar och en 
ökad kreditram på räntekonto. 

Regeringens överväganden 

Sammanfattning 

Övergripande mål 

De övergripande mål som gäller för treårsperioden 1992/93 -
1994/95 bör ligga fast. Regeringen har den I 0 juni 1993 beslutat att 
de övergripande mål och verksamhetsmål som gällt för perioden 
1992/93 - 1994/95 utsträcks till att omfatta även budgetåret 1995/96. 

Resurser: 

Ramanslag 1994/95 173 743 000 kronor 
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Resultatbedömning 

RRV:s årsredovisning visar att verksamheten bedrivs med en sådan in
riktning att de uppsatta målen kan nås. 

Enligt 1993 års budgetproposition skulle kvaliteten på redovisningsrcvi
sionens arbete också bedömas från klienterna/uppdragsgivarnas sida 
fr.o.m. budgetåret 1992/93. Arbetet med en sådan extern kvalitetsbedöm
ning har emellertid blivit försenat.Regeringen kan dock konstatera att 
RRV:s ambition är att de interna metoderna för resultatmätning skall 
vidareutvecklas under budgetåret 1993/94. I årsredovisningen för budget
året 1993/94 skall uppföljning av kvalitetsmål grundas på kvalitetsbedöm
ning av utomstående, interna metoder för kvalittetssäkring och en årlig 
verksgemensam uppföljning hos verkets avnämare. 
RRV har gjort stora utbildnings- och stödinsatser för att genomföra 

resultat- och ekonomistyrning i statlig verksamhet. Budgetprocessen och 
resultatstyrningen utvecklas år från år och är nu etablerad. Först 
successivt sker emellertid en övergång till en tyngdpunkt på 
resultatstyrning av myndigheterna. Det är t.ex. först nästa år som 
samtliga myndigheter skall avlämna årsredovisning. Införande av en rad 
tekniker och nytt regelverk för finansiell styrning från I juli 1993 har gått 
över förväntan med tanke på den mängd förändringar som infördes vid 
denna tidpunkt. Utvecklingen av ekonomistyrningen vid myndigheterna 
kräver fortsatta särskilda insatser i form av bl.a. utbildning och 
rådgivning. 

RRV:s ekonomiska resultat visar att verket på ett fullgott sätt har 
använt resurserna enligt de förutsättningar som angavs för budgetåret 
1992/93. Regeringen kan också konstatera att Regeringskansliets revi
sionskontor, som har granskat RRV:s årsredovisning inte har haft några 
invändningar. 

Slutsatser 

Verksamhetsinriktning och finansiering 

Sammantaget innebär regeringens bedömning att de riktlinjer som 
formulerades i 1993 års budgetproposition och som riksdagen har beslutat 
om bör gälla även för budgetåret 1994/95. 

Revisionens granskning av resultatinformationen i årsredovisningarna 
är en nödvändig förutsättning för regeringens resultatstyrning. 

Regeringen bedömer att RRV är på god väg att finna formen för den 
nya utvidgade granskningen. Antalet årsredovisningar som skall granskas 
ökar nu med mer än 100 %. Det är viktigt all arbetet kan fullföljas med 
god kvalitet och med stöd till myndigheterna. Regeringen bedömer därför 
att särskilda medel behöver till föras under det kommande budgetåret. 
Högst 3 000 000 kronor har mot den bakgrunden heräknats under ansla
get DS. Utvecklingsarbete för att finansiera de ytterligare insatser som 
behövs. Regeringen vill dock i sammanhanget erinra om sill tidigare ställ-

1993/94: 100 
Bilaga 8 
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ningstagande i 1993 års budgetproposition att när arbetet med gransk- 1993/94: 100 
ningarna av årsredovisningarna har funnit sin form och myndigheternas Bilaga 8 
kompetens har ökat är det regeringens avsikt att göra en förnyad analys 
av RRV:s resursbehov. 

Den 1 januari 1994 överfördes Försvarets civilförvaltnings (FCF) 
ekonomi- och personaladministrativa system i allt väsentligt till RRV. Vid 
beräkningen av ramanslaget för budgetåret 1994/95 har 2 000 000 kronor 
överförts från försvarsramen till RRV för viss verksamhet avseende 
central kassahållning, avstämning av postgirokonton, beredskap samt 
utveckling av modeller, metoder och normer för ekonomisk redovisning. 

I enlighet med det principbeslut riksdagen fattat om ansvar för den 
sratl iga statistiken (bet. 1992/93 Fi U :7, rskr.122) har 210 000 kronor 
beräknats under anslaget för statistik om taxeringsutfall i stället för under 
sjunde huvudtitelns anslag D. Statistiska centralbyrån: Statistik, register 
och prognoser. Regeringens överväganden avseende ansvarsfördelningen 
mellan Statistiska centralbyrån och andra myndigheter återfinns i bilaga 
8 anslaget D 7. Statistiska centralbyrån: Statistik, register och prognoser. 

En besparing på 1 700 000 kronor har beräknats. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Riksrevisionsverket för budgetåret 1994/95 anvisar ett ramanslag på 

173 743 000 kronor. 

D 5. Utvecklingsarbete 

1992/93 
1993/94 
1994/95 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

28 906 416 Reservation 
37 656 000 
32 570 000 

52 128 304 

I anslaget har bl .a. beräknats kostnader för utvecklingsarbete avseende 
styrning, budgetering och redovisning av statens inkomster, utgifter, 
tillgångar och skulder. Vidare ingår medel för chefsutveckling inom 
statsförvaltningen, viss kompetensutveckling i regeringskansliet samt för 
insatser för att utveckla en öppen elektronisk infrastruktur för statsför
valtningens informationsförsörjning. 

Reservationen kommer att dras in. 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Utvecklingsarhete för budgetåret 1994/95 anvisar ett reserva

tionsanslag på 32 570 000 kr. 
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D 6. Uppdrag till Statskontoret 

1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

55 000 000 
58 308 000 

Anslagets ändamål är att finansiera stabsuppgifter och uppdrag som 
regeringen m. f1. ger Statskontoret. 

I sin anslagsframställning har Statskontoret föreslagit en oförändrad 
totalram för anslaget under förutsättning att nya permanenta uppdrag som 
kan komma att överföras till Statskontoret finansiseras i särskild ordning. 

Av anslaget bör 22 248 kronor disponeras av Statskontoret för stabs
uppgifter och 36 060 000 kronor av Finansdepartementet för finansiering 
av uppdrag till Statskontoret. 

1 enlighet med det principbeslut riksdagen fattat om ansvar för den 
statliga statistiken (bet. 1992/93 Fi U :7, rskr. 1992/93: 122) har under 
anslaget I 965 000 kronor beräknats för att bekosta statistik om offentlig 
sektor i stället för under anslag Statistiska Centralbyrån: Statistik, register 
och prognoser. Regeringens överväganden avseende ansvarsfördelningen 
mellan Statistiska Centralbyrån och andra myndigheter återfinns under 
anslaget Statistiska centalbyrån: Statistik, register och prognoser. 

Statskontoret har i särskilda skrivelser redovisat dels de beräknade 
totalkostnaderna för omställning och avveckling till följd av Statskontorets 
minskade verksamhetsomfattning och dels behovet av ytterligare medel 
för omställnings- och avvecklingsåtgärder. 

Omställningskostnadema för Statskontoret beräknas uppgå till totalt 
54 miljoner kronor. I huvudsak kommer dessa att uppstå under inneva
rande budgetår. Statskontoret disponerade t.o.m. budgetåret 1992/93 ett 
ramanslag som vid budgetårets utgång uppvisade ett anslagssparande på 
42 395 458 kronor. Dessa medel kan dock inte disponeras för detta ända
mål då anslaget numera förts bort från budgeten. Regeringen föreslår 
därför att riksdagen medger att omställnings- och avvecklingskostnaderna 
för Statskontoret om högst 54 miljoner kronor får redovisas som merut
gift på anslaget för Uppdrag till Statskontoret. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
I. till Uppdrag till Statskontoret för budgetåret 1994/95 anvisar ett 

ramanslag på 58 308 000 kronor, 
2. bemyndigar regeringen att medge merutgift om högst 44 000 000 

kronor budgetåret 1993/94 och högst 10 000 000 kronor budgetåret 
1994/95. 

1993/94:100 
Bilaga 8 

86 



D 7. Statskontoret: Uppdragsverksamhet 

1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

1 000 
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. 

Statskontorct har i sin årsredovisning för budgetåret 1992193 i de delar 
som avser resultatredovisningen redovisat verksamheten i verksamhets
områdena regeringsuppdrag, egcnitierade studier och anskaffning och 
förvaltning av ADB-utrustning. 

Ett övergripande mål för verksamheten är att på ett effektivt och 
kompetent sätt utföra de utredningar och ge det stöd som regeringen, 
departement, kommitteer och arbetsgrupper inom regeringskansliet be
ställer. Som verksamhetsmål för 1992/93 har angetts att verksamhetens 
huvudinriktning skulle vara att på uppdrag stödja regeringen i arbetet 
med att tillämpa mål- och rcsultatstyrning för olika verksamhetsområden. 
Uppdragen till Statskontoret skulle i första hand avse biträde inom 
områdena 

mål formulering, resultatstyrning och resultatmätning 
underlag för strukturförändringar och förändringar i verksamhets
former 
anskaffning och användning av informationsteknologi. 

Resultatredovisningen visar på en fortsatt hög uppdragsbeläggning. 
Trots stora personalavgångar och allt snävare tidsramar har Statskontoret 
i huvudsak genomfört och avrapporterat sina uppdrag i enlighet med 
regeringens direktiv. Som stöd till regeringens mål- och resultatstyrning 
har Statskontoret utvecklat metoder för verksamhetsanpassad styrning och 
resultatmätning. Metoder för effektanalyser som underlag för omprövning 
av offentlig verksamhet har prövats i olika fallstudier. En utvärdering av 
Statskontorets samordnande upphandlingar inom informationsteknologi
området visar på avsevärda direkta och indirekta besparingar i statsför
valtningens anv~indning av informationsteknologi. 

Av den ekonomiska redovisningen framgår att verksamhetens omslut
ning har gått ned och att 1992/93 års anslag (ramanslag 87 805 278 kro
nor) inte utnyttjats fullt ut. Orsaken är att en omställning och minskning 
av verksamheten inletts under budgetåret. Antalet anställda har därvid 
minskat med 32 personer. Statskontoret redovisar ett anslagssparande 
1992/93 på 18,7 miljoner kronor, vilket motsvarar 15 % av anvisade 
anslag och övriga inkomster. 

RRV:s revisionsberättelse innehåller inga invändningar. 
1 sin enkla anslagsfra111stäl/11i11g konstaterar Statskontoret att efterfrågan 

pä Statskontorets tjänster är fortsatt hög. Statskontorct föreslår en oför
ändrad totalram för anslaget D 6. Uppdrag till Statskontoret. En förutsätt-
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ning är dock att nya permanenta uppdrag som kan komma att överföras 1993/94: 100 
på Statskontoret finansieras i särskild ordning. Det nya Statskontorets Bilaga 8 
möjligheter att fullgöra beslutade stabsuppgifter och samtidigt kunna 
upprätthålla en nödvändig balans mellan olika uppdragstyper skulle 
annars allvarligt rubbas. 

Under förutsättning att finansieringen kan lösas har Statskontorct bl.a. 
förklarat sig berett att överta beställaransvaret för viss statistik om den 
offentliga sektorn. I en rapport till regeringen med anledning av en kart
läggning av informationsteknologifrågor inom EG har Statskontoret 
vidare föreslagit att verkets nuvarande uppgifter på IT-området vidgas till 
att omfatta ytterligare programsamarbete och en förmedlingsroll på IT
området mellan EG och statsförvaltningen. Kostnaderna för insatserna 
bedöms för budgetåret 1994/95 uppgå till 4 miljoner kronor och bör 
finansieras i särskild ordning. 

Regeringens överväganden 

Sammanfattning 

Övergripande mål 

De övergripande mål för verksamheten som angavs inför budgetåret 
1992/93 bör fortfarande ligga fast. Statskontoret skall ge regeringen 
stöd i arbetet med att ompröva, effektivisera och styra statlig och 
statligt finansierad verksamhet. 

Resurser: 

Anslag 1 000 
Medel som Statskontoret disponerar 
på anslaget D 6. för stabsuppgifter 22 248 000 
Beräknade intäkter för uppdrags-
verksamhet från anslaget D 6. 36 060 000 
Övriga beräknade intäkter 7 500 000 

Resultatbedömning 

Statskontorets årsredovisning visar att verksamheten under budgetåret 
1992193 bedrivits i enlighet med de riktlinjer som regeringen angivit och 
att Statskontoret på ett tillfredsställande sätt genomfört sina uppdrag. 

Statskontorets ekonomiska resultat visar att Statskontoret genom den 
under budgetåret inledda omställningen och minskningen av verksamheten 
redovisar ett stort anslagssparande. 
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Regeringen konstaterar att RRV inte haft några invändningar 
revisionsberättelsen avseende Statskontoret. 

Slutsatser 

Sammantaget innebär bedömningen att de riktlinjer för Statskontorets 
verksamhet och finansiering som lagts fast i 1992 och 1993 års budget
proposirioner bör gälla även för budgetåret 1994/95. 

En huvuduppgift för Statskontoret är att ge sröd år regeringens arbete 
med omprövning och förnyelse av offentlig sektor. Regeringen och rege
ringskansliet kommer i olika former att ge Statskontorer uppdrag som i 
första hand är inriktade på följande huvudfrågor i förändringsarbetet: 

att ompröva statlig och statligt finansiserad verksamhet 
att utveckla och verksamhersanpassa mål- och resultatstyrningen 
att renodla verksamhetsformerna för offentlig produktion 
att utveckla samverkan och tydliggöra ansvarsfördelningen mellan 
stat och kommun 
att fullfölja bolagisering och privatisering av statlig verksamhet 
som kan bedrivas i konkurrens på marknaden samt främja en ökad 
användning av anbudskonkurrens i statlig verksamhet 
att utveckla och förändra statsförvaltningens struktur och arbets
former inför ett ökat europeiskt förvaltningssamarbete 
att utveckla en öppen elektronisk infrastruktur för effektiv informa
tionsförsörjning inom statsförvaltningen och i det europeiska 
förvaltningssamarbetet 

Som tidigare anförts avser regeringen att ge Statskontoret ytterligare 
uppdrag avseende organisations- och strukturförändringar i den stall iga 
förvaltningen. 

Regeringen avser vidare att ge Statskontoret i uppdrag att under bud
getåret 1994/95 medverka i utvecklingen av en infrastruktur för infor
mationsförsörjningen inom statsförvaltningen och i det europeiska förvalt
ningssamarbetet. Insatserna föreslås finansieras över det under Finans
departements huvudtitel uppförda anslaget D 5. Utvecklingsarbete. 

Några grundstenar för de fortsatta infrastrukturella insatserna för sta
tens informationsförsörjning läggs bl.a. genom arbetet i delegationen 
(Oir. C 1991 :03) för statliga myndigheters telekommunikationer (STAT
TEL-delegationen). Delcgarionen - som enligt sina direktiv skall ha av
slutat sitt arbete före utgången av år 1994 - har i skrivelse till regeringen 
den 6 oktober 1993 hemställt om att få fortsätta sitt arbete till utgången 
av år 1995. Som skäl för en förlängning anför delegationen att den plane
rade upphandlingen av en telefonitjänst för statsförvaltningen kräver ett 
omfattande arbete med att ta fram kravspecifikationer och att marknads
förursättningarna för en upphandling i konkurrens bedöms före I igga först 
under 1995. 
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Regeringen finner det angeläget att utnyttja och understödja en begyn- 1993/94: 100 
nande konkurrens på telemarknaden genom upphandlingen av en för stat- Bilaga 8 
liga myndigheter gemensam telefonitjänst. Medel har därför beräknats för 
en fortsatt verksamhet under hela budgetåret 1994/95. Statskontoret skall 
inom ramen för sin uppdragsverksamhet ge fortsatt stöd till STATTEL-
delegationen. Därutöver har för andra kostnader än löner, bl.a. 
konsultinsatser, preliminärt beräknats 3,5 miljoner kronor på det under 
Finansdepartements huvudtitel uppförda anslaget D 5. Utvecklingsarbete. 
Regeringen avser att ta initiativ till en uppföljning av resultatet av de 
åtgärder som hittills vidtagits och en bedömning av möjligheterna att 
realisera de besparingsmål som angetts i regeringens direktiv till delega-
tionen. Regeringen kommer därefter att ta ställning till inriktningen av 
och formerna för det fortsatta arbetet. 

Förslag till rik~dagsbcslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Sratskontoret: Uppdragsverksamhet för budgetåret 1994/95 anvisar 

ett anslag på I 000 kr. 

D 8. Statistiska centralbyrån: Statistik, register och 
prognoser 

1992/93 
1993/94 
1994/95 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

442 844 212 
418 421 000 
342 634 000 

Statistiska centralhyrån (SCB) är central förvaltningsmyndighet för den 
statliga statistikproduktionen och ansvarar för huvuddelen av denna. SCB 
producerar även statistik på uppdrag under anslaget D 9. Statistiska cen
tral hy rån: Uppdragsverksamhet. 

Verksamheten bedrivs i Stockholm och Örebro samt vid regionala 
kontor i Luleå, Göteborg och Malmö. SCB har dessutom en riksomfat
tande intervjuarkår. 

SCB har till uppgift att ansvara för statistikproduktion och internationell 
statistisk rapportering som inte åligger någon annan myndighet samt 
samordna statistik och utarbeta statistiska nomenklaturer och klassifika
tioner. SCB skall verka för att den statliga statistiken är objektiv och görs 
allmänt tillgänglig samt på olika vägar underlätta uppgiftslämnandet och 
se till att lämnade uppgifter på ett effektivt sätt skyddas genom anony
mitet och sekretess. 
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Statistiska centralbyrån 

SCB ingår bland de myndigheter som först för budgetåret 1993/94 skall 
avlämna en årsredovisning enligt den nya förordningen för budgetproces
sen. SCB har emellertid redan för budgetåret 1992/93 avlämnat en års
redovisning i linje med kraven i den nya förordningen. Någon formell 
granskning av avlämnad resultatredovisning har emellertid inte utförts av 
Riksrevisionsverket (RRV). 

SCB har i sin årsredovisning i de delar som avser resultatredovisningen 
redovisat verksamheten indelat i delprogram som ansluter till departe
mentens ansvarsområden. Strukturen överensstämmer i huvudsak med 
den som lämnats i den fördjupade anslagsframställningen för perioden 
1990/91-1992/93. 

Verksamheten har i stort sett följt planerna. Tidsmässiga eftersläpningar 
i statistikproduktionen har minskat och anslagssparandet har ökat med 5 
miljoner kronor. Det ackumulerade anslagssparandet uppgår till 35 
miljoner kronor, vilket utgör 8 % av det tilldelade ramanslaget. 

SCB framhåller att arbetet med kostnadsbesparingsprogrammet har 
börjat ge effekter i form av sänkt kostnadsnivå och förbättrad produk
tivitet. Satsningarna på att förbättra kvaliten har inneburit förbättringar 
i statistikens relevans, noggrannhet och tillgänglighet. 

RRV:s revisionsberättelse innehåller inga invändningar. 
SCB lämnade förra året en fördjupad anslagsframställning för perioden 

1993/94-1995/96. I regeringens budgetbehandling prövades dock SCB 
endast i ett ettårsperspektiv i avvaktan på förslag från den kommitte (dir. 
1993:9) som arbetar med att anpassa den statliga statistiken till de prin
ciper för ansvarsfördelning mellan SCB och andra myndigheter som 
riksdagen godkänt (bet. l 992/93:FiU7, rskr. 1992/93: 122). Huvudför
slaget i SCB:s treårsplan låg dock till grund för beräkning av anslaget 
för budgetåret 1993/94 (prop.1992/93: 182, bet.1992/93 :FiU22, rskr. 
1992/93: 304). 

I sin enkla anslagsframställning har SCB utgått från att den allmänna 
inriktningen i huvudförslaget skall gälla även under budgetåret 1994/95 
i avvaktan på regeringens och riksdagens ställningstagande till 
Genomförandekommittens förslag. SCB anmäler även vissa förslag till ny 
statistik samt ett ökat medelsbehov för hantering av dödsorsaksbevis, ett 
behov som är en oförutsedd konsekvens av den ändrade folkbokföringen. 

Genomförandekommitten 

Genomförandekommittens förslag och bedömningar avseende ändringar 
i ansvarsfördelningen för den statliga statistiken har presenterats i två 
delrapporter och en slutrapport (SOU 1994: I) Ändrad ansvarsfördelning 
för den statliga statistiken. Kommitten har gått igenom all nuvarande 
anslagsfinansierad statistik vid SCB och lämnar ett detaljerat förslag på 
vilken statistik som skall styras direkt av sektorsmyndigheter resp. av 
SCB. Kommittens bedömningar bygger på en genomgång av vad som bör 
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klassificeras som officiell statistik och vilka krav som skall ställas på de 1993/94: 100 
myndigheter som får ansvar för den officiella statistiken. Särskild vikt har Bilaga 8 
lagts vid önskemålet att så mycket som möjligt hålla ihop 
beställaransvaret för ett samhällsområde. 

Kommitten föreslår att sammanlagt ca 90 miljoner kronor läggs ut på 
sektorsmyndigheter. Tidigare har redan statistik på drygt 50 miljoner 
kronor lagts ut för jordbruks- och skolstatistik. Därmed beräknas hälften 
av SCB:s omsättning bli anslagsfinansierad. 

Kommitten lämnar också förslag beträffande SCB:s informationsansvar 
för officiell statistik, omfattning och inriktning av de anslagsfinansierade 
databaserna m.m. 

Regeringens överväganden 

Sammanfauning 

Övergripande mål 

Det övergripande målet för den verksamhet som SCB ansvarar för 
överensstämmer med de mål som hittills gällt och skall vara 

att verka för att den statliga statistiken håller en god kvalitet, är 
objektiv och görs allmänt tillgänglig med beaktande av att upp
giftslämnandet underlättas och att lämnade uppgifter skyddas 
genom anonymitet och sekretess, 
att ansvara för statistikproduktion och internationell rapportering 
som inte åligger annan myndighet. 

Resurser: Ramanslag 1994/95 342 634 000 kronor 

Övrigt: Medelsberäkningarna bygger på SCB:s budgetförslag. Där
utöver har 975 000 kronor beräknats för merarbetet i dödsorsaksre
gistret. Anslaget har minskats med 80 078 000 kronor med hänsyn 
till ändrad ansvarsfördelning. 

Mot bakgrund av att verksamheten skall anpassas till nya förhål
landen prövas verksamheten endast för ett år. 

Resultatbedömning 

Regeringen ser positivt på att verksamheten genomförts enligt planerna 
samtidigt som kostnaderna kunnat hållas nere och statistikens kvalitet 
förbättrats. Regeringen delar också SCB:s uppfattning att kvalitetsfrå
gorna även framdeles måste ges hög prioritet. 
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Andrad ansvarsfördelning 

Den nya ansvarsfördelningen för statlig statistik skall ses som ett led i 
pågående förändringar av regeringens styrning av statsförvaltningen, men 
också som en följd av en förändrad informationsmiljö. Delegering av 
ansvar och befogenheter till myndigheterna, ökade krav på resultat och 
uppföljning samt ett ökat internationellt samarbete påverkar informations
behoven. Statistiken måste bli mer aktuell, specificerad och verksamhets
anpassad samt mer tillgänglig för fler aktörer än tidigare. Användarna 
bör i större utsträckning än tidigare kunna påverka statistikens omfatt
ning, inriktning och dess kostnader. 

Regeringen anser att Genomförandekommittens förslag till ansvarsför
delning mellan SCB och sektorsmyndigheterna är väl avvägt. Det kom
mer att leda till en bättre anpassning av statistikens innehåll, ett ökat 
kostnadsmedvetande och bättre utnyttjande av offentliga medel. Eftersom 
effektiviteten i statistikproduktionen i sista hand avgörs av statistikens 
användning är det viktigt att användarna har den statistiska kompetens 
som krävs för uppgiften. Regeringen bedömer att förslaget kommer att 
resultera i att myndigheterna stärker sitt statistiska kunnande. 

I likhet med Genomförandekommitten anser regeringen att det finns 
stora fördelar att genomföra förändringarna skyndsamt. Frågan har utretts 
under lång tid och berörda parter är väl förtrogna med förslagen. Ett 
snabbt genomförande kommer dessutom att underlätta en anpassning av 
myndigheternas organisationer till de nya förutsättningarna. Praktiska 
problem får lösas efter hand. De erfarenheter som finns om beställar
ansvar för statistiken på skol- och jordbruksområdet bör också kunna ge 
viss vägledning. 

Genomförandekommittens kontakter med de föreslagna sektorsansvariga 
myndigheterna tyder på att förändringarna på kort sikt kommer att bli 
marginella både vad gäller statistikens innehåll och SCB:s medverkan. 
Eftersom SCB dessutom vidtagit en rad åtgärder för att klara en ändrad 
ansvarsfördelning bedömer regeringen att konsekvenserna för SCB:s per
sonal i första hand kommer att medföra krav på förändrat arbetssätt. På 
längre sikt kan det bli större förändringar dels genom prövningen av 
vilken statistik som ska tas fram, dels genom att SCB kan fä ökad kon
kurrens. 

Frågan om de rättsliga aspekterna kring insamlade statistiska grunddata 
och upprättade register utreds för närvarande i en särskild utredning 
Integritetsskyddsutredningen (dir. 1992: 110). Utredningen framhåller i ett 
delbetänkande (SOU 1993:83) att det från integritetsskyddssynpunkt inte 
finns något principiellt hinder mot att genomföra en ändrad ansvars
fördelning. Åtskilliga remissinstanser anser att utredningens förslag kan 
få konsekvenser för statistikens tillgänglighet. Regeringen bedömer dock 
att de problem som tagits upp till stor del kommer att kunna lösas inom 
ramen för SCB:s databasservice. Vidare kommer Integritetsskyddsutred
ningen i sitt fortsatta arbete att också beakta tillgänglighetsaspektcn. 
Utredningen lämnar sitt slutbetänkande inom kort. 
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Regeringen ansluter sig i stort till Genomförandekommittens förslag om 1993/94: 100 
vilka sektorsmyndigheter som skall få ett sektorsansvar för officiell Bilaga 8 
statistik (se tabell 1 nedan). På följande områden har regeringen en av-
vikande mening: 

Ansvaret för publikationen Välfärdsbulletinen bör ligga kvar på 
SCB, och innehållet anpassas till de krav på spridning och 
offentliggörande som den officiella statistiken ställer. 
Välfärdbulletinen spänner över flera sektorsområden och har sin 
tyngdpunkt i undersökningarna om levnadsförhållanden. Eftersom 
SCB i det nu lagda förslaget får ansvar för huvudparten av den 
statistik som berörs bör också medel för publicering vara kvar. 
Ansvaret för statistik inom området Boende och Byggande bör inte 
delas upp mellan Boverket och SCB på det sätt som 
Genomförandekommitten föreslår. Med hänsyn till att en stor del 
av statistikproduktionen inom området bl.a. används för att 
framställa vissa indexserier för byggsektorn och eftersom ansvaret 
för dessa indexserier även fortsättningsvis skall ligga på SCB bör 
frågan om vem som framdeles bör ansvara för hela statistiken 
övervägas ytterligare. I avvaktan härpå bör ansvaret för statistiken 
inom området Boende och Byggande tills vidare ligga kvar på 
SCB. 
Ansvaret för statistiken över arbetsskador och arbetsmiljö delas inte 
upp mellan Arbetarskyddsstyrelsen och Arbetsmiljöinstitutet utan 
hålls samman av Arbetarskyddsstyrelsen. 
Delegationen för prognos- och utvecklingsverksamhet (DPU) före
slås få ansvaret för transportstatistiken. Frågan har diskuterats i 
Genomförandekommitten, men någon utläggning föreslogs inte 
eftersom DPU :s verksamhet inte bedömdes ha den stabilitet som 
krävdes. Regeringen anser dock att verksamheten har en långsiktig 
karaktär. Av 1993 års forskningsproposition framgår också att 
statistik rörande transporter och prognoser skall ingå i D PU: s 
verksamhetsområde. Regeringen kommer att vidta ytterligare 
åtgärder för att ge verksamheten den stabilitet som krävs. 

Regeringen anser vidare i likhet med Genomförandekommitten och 
lntegritetsskyddsutredningen att ett beställaransvar för officiell statistik är 
ett myndighetsansvar av sådan karaktär att det bör regleras i respektive 
myndighets instruktion. 

Förslaget till ändrad ansvarsfördelning får sammantaget sett inga bud
geteffekter på statsbudgeten vad avser kostnader för statistikproduktionen. 
Utgångspunkten är att de sektorsmyndigheter som får ansvar för statistik 
också tilldelas de resurser som är avsedda för statistiken. Dessa resurser 
omfattar såväl statistikproduktion som produktspecifikt utvecklingsarbetc 
och andel av gemensamma kostnader, inklusive andel av SCB:s centrala 
metod- och informationskostnader. 
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Tabell 1 Beräkning av anslag för statistik till sektorsmyndigheter 
och departement 

Huvud- Anslags- Statistik- Belopp 
titel beteckning område tkr 

c 1. Regeringskansliet m.m. 
Kulturdepartementet Massmedier 210 
Miljö- och naturresurs- Samlingspublikation 1 338 
departementet 

Il G 5. ~rottsförebyggande rådet Kriminal och rättsv. 5 949 
IV F 1. Overstyrelsen för civil Varor 1 058 

beredskap 
V F 3. Socialstyrelsen Socialtjänst, hälsa, 15 333 

sjukvård, dödsorsaker 
F 11. Barnombudsmannen Barns levnadsförh. 210 

VI F 5. Delegationen för Transporter 9 291 
prognos- och utred-
ningsverksamhet 

VII D 2. Konjunkturinstitutet Invest. prognoser 2 940 
D4. Riksrevisionsverket Taxeringsutfall 210 
D 6. Statskontoret Offentlig sektor 1 965 
E 1. Statens arbetsgivarverk Statliga löner 1 700 

VIII c 50. Verket för högskoleservice Högskola 8 399 
A 1. Skolverket' Lärarprognoser, 2 357 

publicering av 
skolstatistik 

F 3. Utbildningsdepartementet Utbildn.stst.årsbok 419 
IX D 1. Fiskeriverket Fiske 3 828 

c 2. Skogstyrelsen Skog 1 104 
H 3. Livsmedelsekonomiska 

samarbetsnämnden 1 Publicering 100 
X B 1. Arbetarskyddsstyrelsen Arbetsskador och 5 294 

arbetsmiljö 
XI B 1. Statens kulturråd Kultur m.m. 1 451 

D 1. Statens invandrarverk Invandring 575 
XII B 2. Närings- och utvecklings- Internationella 

verket (NUTEK) företag, energi, 12 071 

Statens naturvårdsverk2 
info. teknologi 

XIV A 2. Miljövård 2 466 
A9. Kemikalieinspektionen Kemikalier 1 810 

Totalt 80 078 

1Utöver belopp för tidigare utlagd statistik. 
2Utöver särskilt anslag för miljöstatistik på XIV ht. 

SCB:s framtida uppgifter 

Som en följd av en ändrad ansvarsfördelning kommer SCB:s verksamhet 
att koncentreras på samhällets grundläggande statistiktjänster. SCB skall 
således ansvara för att ta fram statistik och tillhandahålla databaser för 
centrala och sektorövergripande statistikbehov. Verket ges en starkare 
roll inom ramen för samordning och bevakning av Sveriges officiella 
statistik (SOS) och får även en central roll i det internationella statistik
samarbetet och när det gäller grundläggande metodutveckling för officiell 
statistik. Med denna inriktning bedömer regeringen att statistiken ges 
bättre förutsättningar att fungera i en infonnationsmiljö med allt fler 
aktörer både nationellt och internationellt. 

7 Riksdagen 1993194. I sam/. Nr 100 Bilaga 8 

1993/94: 100 
Bilaga 8 
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SCB:s verksamhet omfattar tre huvuduppgifter: 

ansvar för centrala förvaltningsuppgifter avseende officiell statistik 
ansvar för produktion av viss officiell statistik 
mot avgift producera statistik och tjänstgöra som konsult i 
statistiska frågor. 

Därutöver föreslås SCB få ansvar för vissa uppgifter som inte ryms 
inom dessa områden, men som ändå bör ligga på verket. Det gäller bl.a. 
viss analys- och prognosverksamhet inom områdena befolkning, arbets
marknad och utbildning. I likhet med Genomförandekommitten anser re
geringen att det är en fördel att det finns en samlad resurs på detta 
område. 

Vidare bör SCB även i fortsättningen föra det allmänna Företags- och 
Arbetsställeregistret (CFAR). 

Med en mer decentraliserad statistikmodell blir SCB:s centrala för
valtningsuppgifter viktigare. Till dessa uppgifter bör följande funktioner 
knytas: 

Samordning och bevakning av Sveriges officiella statistik (SOS). 
Verksamheten regleras i statistikförordningen (SFS 1992:1668). 
SCB skall ha ett samlat ansvar för hela SOS-systemet och ansvarar 
för att ta fram föreskrifter inom området. 
Information och statistikservice omfattande biblioteksservice, arkiv 
och upplysningstjänst. 
Nationell statistiksamordning. Arbetet inriktas på standarder och 
nomenklaturer som griper över flera områden. Områdesspecifika 
samordningsfrågor ansvarar ansvariga statistikmyndigheter för. 
Internationellt statistiksamarbete. SCB:s arbete inriktas på samord
ning av olika statistikansvarigas medverkan i detta samarbete. En 
viktig uppgift är att underlätta kontakten mellan statistikansvariga 
i Sverige och internationella organ. Den rutinmässiga rappor
teringen till internationella organisationer ärt.ex. mycket omfattan
de och förväntas öka kraftigt. Av kostnadsskäl och ur kvalitetssyn
punkt bör eftersträvas att detta i normalfallet sköts av SCB. 
Grundläggande metodutveckling. Arbetet inriktas på generella 
metodinsatser riktade till det officiella statistiska systemet. 
Ansvar för vissa centrala databaser (anslagsfinansierad databasser
vice). Det är viktigt att de data som tagits fram inom ramen för 
den officiella statistiken kan göras tillgängliga för återanvändning 
och vidarebearbetning med ett fullgott integritetsskydd. Därmed 
minskar kostnaderna både för användarna av statistiken och för 
uppgiftslämnama. Regeringen delar Genomförandekommittens be
dömning att för att statistiken skall vara lättillgänglig bör SCB:s 
databasservice omfatta såväl statistikdatabaser som centrala objekt
databaser och analysinstrument för modellbaserade kalkyler. Vidare 
bör vissa internationella data och central utländsk statistik ingå. 
Med den nya ordningen kommer statistikbehoven i större utsträck-

1993/94: 100 
Bilaga 8 
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ning att tillgodoses direkt av berörd sektorsmyndighet. Många 1993/94: 100 
användare har emellertid primärt intresse av att samtidigt kunna Bilaga 8 
komma åt uppgifter från flera olika områden samt att kunna 
relatera de egna uppgifterna till andra material. Vid uppbyggnad 
av SCB:s centrala anslagsfinansierade databaser och databasservice 
bör dessa behov beaktas. 

Kostnaderna för SCB:s verksamhet bygger på huvudalternativet i tre
årsplanen och är bara till viss del anpassade till de nya förutsättningar 
som en ändrad ansvarsfördelning innebär. Inom ramen för anslaget kan 
därför vissa omprioriteringar behöva genomföras. 

Tabell 2 Beräkning av anslag till SCB 

Uppgift Funktion/Statistikområde Belopp 
tkr 

Statistik- Arbetsmarknad 70 752 
produktion Befolkning m.m. 13 935 
via anslag Bostäder och byggande 23 450 

Handel med varor och tjänster 7 908 
Inkomster och inkomstfördelning 17 976 
Levnadsförhållanden 17 898 
Medborgarinflytande 12 357 
Miljövård och naturresurshushållning 8 300 
Nationalräkenskaper 11 467 
Näringsverksamhet (och centr.ekon.stat) 44 379 
Offentlig ekonomi 3 792 
Priser och konsumtion 26 016 
Utbildning och forskning 3 480 

Förvaltning Samordning och bevakning av SOS 5 861 
statlig Information och statistikservice 17 086 
statistik Nationell statistiksamordning 5 558 

Internationellt statistiskt samarbete 3 537 
Grundläggande metodutveckling 7 827 
Databasservice 8 287 

Övrigt Analyser och prognoser 17 627 
Befolkning och regioner m.m. 3 940 
Centralt företags- och arbets-
ställercgistcr (CFAR) 6 102 

Totalt 337 5341 

1 Dessutom tillkommer 5 .1 miljoner kronor avsatta till regeringens disposition. 

Slutsatser 

Mot bakgrund av den prövning som gjorts av verksamheten i anslutning 
till SCB:s anslagsframställning samt Genomförandekommittens förslag 
om ändrad ansvarsfördelning för den statliga statistiken drar regeringen 
följande slutsatser. 

De övergripande målen ligger fast och verksamheten anpassas till den 
nya ansvarsfördelningen. Det innebär att förvaltningsuppgifterna kan 
behöva omprövas i förhållande till den treårsplan som lagts. De statistik
områden som SCB ansvarar för skall däremot i huvudsak följa den inrikt-
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ning som formulerats av SCB i berörda statistikprogram och enligt den 1993/94: 100 
nivå som huvudförslaget anger. Bilaga 8 

Mot bakgrund av de förändringar som en ny ansvarsfördelning innebär 
föreslås ingen treårsram. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Statistiska centralbyrån: Statistik, register och prognoser för 

budgetåret 1994/95 anvisar ett ramanslag på 342 634 000 kronor 

D 9. Statistiska centralbyrån: Uppdragsverksamhet 

1992/93 
1993/94 
1994/95 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

1 000 
1 000 

På uppdrag av en myndighet skall SCB inom sitt ansvarsområde och i 
mån av resurser 

utföra statistiska undersökningar samt intervju- och enkätundersök
ningar, 
utföra manuell och maskinell statistisk databehandling, 
bedriva statistisk konsultationsverksamhet. 

SCB får också åta sig sådana uppdrag från andra uppdragsgivare och 
bedriva tjänsteexport. 

Statistiska centralbyrån 

SCB har i sin årsredovisning för budgetåret 1992/93 redovisat verksam
heten i verksamhetsområdena Anslagsverksamhet och Uppdragsverksam
het. 

Uppdragsverksamheten svarade för 25 3 av SCB:s hela omsättning 
och intäkterna uppgick till 176 miljoner kronor. SCB redovisar en kraftig 
resultatförbättring under budgetåret 1992/93. Riskkapitalet uppgår nu till 
30 miljoner kronor eller ca 17 3 av omsättningen. 

Överskottet är ett resultat av de åtgärder som satts in för att förbättra 
kostnadsläget och som resulterat i en taxesänkning fr.o.m. budgetåret 
1993/94. SCB har i en särskild skrivelse lämnat ett förslag till regeringen 
om att få fortsatt dispositionsrätt till hela överskottet trots att det för 
närvarande överskrider 10 % . Skälen är i huvudsak den stora omställning 
som den ändrade ansvarsfördelningen innebär och de marknadsförings
åtgärder som verket bedömer nödvändiga riktade mot framför allt 
beställarmyndigheterna. SCB räknar med att verkets uppdragsverksamhet 
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kommer att öka kraftigt och att överskottet därmed inte kommer att 1993/94: 100 
överstiga 10 % . Bilaga 8 

Föredragandens överväganden 

Sammanfattning 

Övergripande mål 

SCB skall genom sin uppdragsverksamhet öka statistikens och de 
statistiska datalagrens tillgänglighet och användning. Verksamheten 
skall bedrivas på ett kostnadseffektivt sätt. 

Resurser 

SCB skall ha ett formellt 1000-kronorsanslag för uppdragsverk
samheten. Verksamheten skall finansieras till fullo av beställaren 
enligt principen om full kostnads täckning som ekonomiskt mål. 

Resultatbedömning 

SCB:s årsredovisning visar på ett tillfredställande sätt att de åtgärder 
verket vidtagit för att förbättra lönsamheten i den uppdragsfinansierade 
verksamheten varit framgångsrika och bl.a. kommit statistikanvändarna 
till godo genom taxesänkningar. Regeringen noterar dock att SCB inte 
lyckats klara kraven på att öka omsättningen med 10 % under budgetåret 
1992/93, men att kraven för hela treårssperioden uppfyllts. 

Slutsatser 

Med den ändrade ansvarsfördelningen för statlig statistik förväntas upp
dragsverksamheten öka kraftigt. SCB bör därför se över och anpassa sina 
rutiner till de nya kraven. Regeringen kommer först efter att SCB 
inlämnat ytterligare underlag att ta ställning till hur det ackumulerade 
överskottet bör disponeras. 

Förslag till ri~dagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
tiJI Statistiska centralbyrån: Uppdragsverksamhet för budgetåret 

1994195 anvisar ett anslag på 1 000 kronor. 
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D 10. Nämnden för offentlig upphandling 

1992/93 
1993/94 
1994/95 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

1 492 914 
6 051 000 
6 317 000 

Nämnden för offentlig upphandling (NOU) har till uppgift att utöva till
syn över den offentliga upphandlingen enligt lagen om offentlig upphand
ling (1992:1558, ändr. 1993:924). 

Nämnden för offentlig upphandling 

Nämnden inrättades den 15 mars 1993. Verksamhetsindelning med pre
cisering av dess prestationer gjordes således inte förrän i regleringsbrevet 
för budgetåret 1993/94. Det är därför inte möjligt att för budgetåret 
1992/93 fördela kostnaderna på dessa prestationer. 

Nämnden har sedan inrättandet kontinuerligt och i stor omfattning läm
nat information i frågor om offentlig upp hand I ing till kommuner, statliga 
myndigheter, utredare, konsulter m.fl. Nämnden har vidare bl.a. biträtt 
flera departement i upphandlingsfrågor och deltagit i en stor mängd kon
ferenser om den nya upphandlingslagen. 

Under våren 1993 påbörjades uppbyggnaden av NOU :s kansli, som be
räknas komma att uppgå till 6-8 tjänstemän. 

Av de anslagna medlen för nämndens insatser på upphandlingsområdet 
fr.o.m. 1 januari 1993, 3 241 000 kronor, har totalt 1 493 000 kronor 
tagits i anspråk. Merparten av nämndens initialkostnader har dock inte 
hunnit belasta budgetåret 1992/93. 

Nämnden behöver även reservera medel för flyttning till nya lokaler. 
Anslagssparandet uppgår till I 748 000 kronor. 

Regeringens överväganden 

Sammanfattning 

Resultatbedömning 

Eftersom NOU nyligen har inrättats saknades mål för verksamheten för 
budgetåret 1992/93. Det är därför inte möjligt att göra någon resultat
bedömning. Fr.o.m. budgetåret 1993/94 har verksamheten delats in i fyra 
områden, nämligen, information och rådgivning, tillsyn, utveckling samt 
regeringss töd. 

1993/94: 100 
Bilaga 8 
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Övergripande mål 

Det övergripande målet för den verksamhet som Nämnden för 
offentlig upphandling ansvarar för skall för budgetåren 1994/95 -
1996/97 vara att verka för att offentlig upphandling sker affärs
mässigt, effektivt och i enlighet med nationella regler samt att de 
nationella reglerna överensstämmer med EES-avtalet och GATT
överenskommelsen om statlig upphandling (GATT-ÖS). 

Resurser 

Ramanslag 1994/95 6 317 000 kr 

Slutsatser 

När NOU inrättades (prop. 1992/93:88 bet. 1992/93:FiU24, rskr. 
1992/93:347) förutsatte regeringen att nämnden administrativt skulle 
knytas till Riksrevisionsverket (RRV). RRV kommer att flytta till nya 
lokaler i augusti 1994. I anslutning härtill har det visat sig mer ända
målsenligt för nämnden att upphandla administrativt stöd hos Statskon
toret. När Statskontoret flyttar till nya lokaler på Riddarholmen kommer 
därför nämnden att flytta in i samma lokaler som Statskontorct. Rege
ringen delar NOU:s bedömning bl.a. mot bakgrund av att Statskontoret 
har en betydelsefull kompetens vad gäller upphandling och IT-frågor. 
Den geografiska närheten till Kommerskollegium och de båda kommun
förbunden bör vidare kunna underlätta samverkan i upphandlingsfrågorna. 

Regeringen biträder NOU:s förslag till anslagsberäkning. Anslagsspa
randet bör bl. a. användas för att finansiera flyttningen till nya lokaler. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Nämnden för offentlig upphandling för budgetåret 1994/95 anvisar 

ett ramanslag på 6 317 000 kr. 

1993/94: 100 
Bilaga 8 
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E Statliga arbetsgivarfrågor 

E 1. Statens arbetsgivarverk 

1992/93 Utgift 
1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

50 977 230 
47 848 000 

1 000 

Statens arbetsgivarverk (SAV) är enligt sin instruktion (1989:517, ändrad 
senast 1992:776) central förvaltningsmyndighet för dels förhandlingar 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 regeringen eller 
myndighet som regeringen bestämmer, dels arbetsgivarpolitiken och 
arbetsmarknadsfrågor inom statsförvaltningen. 
SAV skall också inom sitt verksamhetsområde följa upp och utvärdera 
effekterna av kollektivavtal som verket har slutit. 

Det övergripande målet för SAV:s verksamhet skall vara att utveckla 
och samordna den statliga arbetsgivarpolitiken. 

Statens arbetsgivarverk 

Enligt regleringsbrevet för budgetåret 1993/94 bör SAV i samråd med 
Riksrevisionsverket (RRV) förbereda ombildningen av SAV till 
uppdragsmyndighet i enlighet med vad som sägs under anslaget F 1. i 
1993 års budgetproposition (prop. 1992/93: 100 bil. 8, bet. 
1992/93:AU10, rskr. 1992/93:205). SAV har den 12 november 1993 till 
regeringen lämnat en första redovisning av förberedelsearbetet för 
ombildningen. 

SAV har mot denna bakgrund för budgetåret 1994/95 lämnat en enkel 
anslagsframställning. SAV har i sin årsredovisning under resultatredovis
ningen redovisat följande verksamhetsgrenar 
- delegations- och kontaktverksamhet, 
- information, 
- lönepolitik och lönesystem, 
- samhällsekonomi, utredning och statistik, 
- förnyelse; struktur-, kompetens- och ledningsfrågor, 
- arbetsmiljö-, medbestämmande och jämställdhet och 
- EG, internationella frågor och forskningsfrågor. 

I SAV:s treårsplan för perioden 1991/92-1993/94 fanns ett antal mål 
angivna för olika verksamhetsområden. Lönepolitiken har varit ett av 
SAV:s mest prioriterade områden. Efter lönerevisionen 1992 har SAV 
genomfört en enkät om det lönepolitiska läget på myndigheterna. 
Enkätresultaten visar att närmare hälften av myndigheterna idag har 
utarbetat ett skriftligt policydokument för sin lönepolitik. Myndigheterna 
redovisar en bättre förmåga att differentiera lönerna. SAV konstaterar 

1993/94: 100 
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sammanfattningsvis att den lönepolitiska medvetenheten hos myndigheter- 1993/94: I 00 
na och det arbetsgivarpolitiska kunnandet ökat de senaste åren. Bilaga 8 

SAV har använt sig av IMU-testologens Servicebarometer för att få en 
uppfattning om avnämarnas syn på kvaliteten av SAV:s service. Av 
undersökningen framgår att myndigheterna ansåg att SAV:s service var 
bättre under 1992 än under 1991. Samtidigt har kostnaderna kunna 
minskas för verksamheten. 

Arbetet med att ta fram mätmetoder och resultatmått har fortsatt under 
året. För att få underlag dels till dessa, dels till ekonomiska data om 
slutprestationer m.m. införde SAV fr.o.m. den 1 juli 1993 en tidredovis
ning och en kontoplan indelad i slutprestationer. 
Enligt SAV:s bedömning är det ekonomiska resultatet i verksamheten 
tillfredsställande. Omkostnaderna har totalt kunnat minskas under året 
trots att tillgänglighet och service ökat. Sammanlagt har åtgärderna för 
att minska utgifterna och öka intäkterna medfört att SAV:s överskott även 
för 1992/93 är stort och uppgår till 12 817 000 kr. Tillsammans med 
tidigare års överskott, uppgår det ackumulerade överskottet till 
26 891 000 kr. SAV hemställer att det ackumulerade överskottet på 
anslaget som beräknas finnas kvar vid budgetåret 1993/94 års utgång, 
enligt SAV:s budget 21 389 000 kr, överförs till den nya arbetsgivaror
ganisationen. Överskottet skall i första hand finansiera kostnader i 
samband med ombildningen, i andra hand reserveras för reinvesteringar, 
utvecklingsprojekt och särskilda åtgärder i samband med förhandlingar. 

SAV hemställer vidare att 66 498 000 kr, dvs. nuvarande anslag på 
4 7 848 000 kr samt 19 990 000 kr i beräknade inkomster från affärsverk
en och vissa icke statliga institutioner, överförs till myndigheter och 
andra organisationer som det ombildade SAV skall företräda, för att 
bekosta deras avgifter till arbetsgivarorganisationen. 

RRV: s revisionsberättelse innehåller inga invändningar. RRV påpekar 
dock att det kvarstår utvecklingsbehov i flera viktiga avseenden, men 
konstaterar samtidigt att dessa utvecklingsbehov i väsentliga delar täcks 
in av eller kan kopplas till det pågående utvecklingsarbetet inom SAV. 
Enligt RRV:s mening är det angeläget att detta arbete fortskrider och att 
de områden som RRV angett, såsom att följa upp kostnadsutvecklingen 
och produktivitetsutvecklingen över tiden, ges prioritet. 
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Regeringens överväganden 

Sammanfattning 

Övergripande mål 

För den kommande treårsperioden skall som övergripande mål för 
SAV:s verksamhet gälla att utveckla och samordna den statliga 
arbetsgivarpolitiken. 

Resurser: 

SA V skall vara en avgiftsfinansierad myndighet och ha ett 1 000-
kronorsanslag. 

Övrigt: 

Följande nya anslag förs upp. 

Ett ramanslag på 3 830 000 kr ställs till regeringens disposition för 
vissa stabsuppgifter. 

Det ackumulerade överskottet på anslaget E 1. som finns kvar vid 
budgetårets 1993/94 utgång, enligt SAV:s budget 21 300 000 kr, 
överförs till ett reservationsanslag för omställningskostnader 
i samband med ombildningen av SA V. Anslaget skall disponeras av 
regeringen. 

Resultatbedömning 

SAV:s resultatredovisning avseende budgetåret 1992/93 innebär en 
förändring i positiv riktning jämfört med föregående år. 

Målformuleringarna är dock genomgående allmänt hållna och behöver 
utvecklas ytterligare. I första hand behöver de förtydligas för att förbättra 
möjligheterna till uppföljning. Slutprestationer finns angivna för 
respektive verksamhetsgren. Redovisningen i denna del bedöms ge en 
god bild av SAV:s verksamhet. Producerad volym anges genomgående. 
Jämförelser av slutprestationemas volym över tiden redovisas i begränsad 
utsträckning. Det finns vissa brister i underlaget som gör att det inte är 
möjligt att fullt ut bilda sig en uppfattning om kostnaderna per slutpresta
tion under det nu aktuella budgetåret, inte heller för att bedöma 
produktiviteten och hur den utvecklats över tiden. 

Regeringen konstaterar att RRV inte haft några invändningar i 
revisionsberättelsen avseende SAV. Regeringen instämmer dock i RRV:s 
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påpekande att det är angeläget att det utvecklingsarbete, bl.a. avseende 1993/94: 100 
möjlighter till uppföjning av konstnads- och produktivitetsutveckling över Bilaga 8 
tiden, som påbörjats på SAV fortskrider. 

Slutsatser 

Ombildningen av SAV till uppdragsmyndighet innebär ingen förändring 
av det övergripande målet för SAV:s verksamhet, som föreslås oförändrat 
budgetåret 1994/95. 

Regeringen har i prop. 1993/94:77 föreslagit att SAV ombildas till en 
uppdragsmyndighet med en något modifierad organisation i förhållande 
till den som presenterades i 1993 års budgetproposition. Regeringen har 
i prop. 1993/94:77 föreslagit att uppdragsmyndighetens beslutande organ 
i stället för ett årsmöte skall utgöras av ett arbetsgivarkollegium. 
Kollegiets ledamöter skall utses av regeringen. Kollegiet skall bl.a. 
fastställa de avgifter som skall betalas till uppdragsmyndigheten. Det blir 
således myndigheterna som kommer att dimensionera och finansiera SAV 
efter ombildningen. 

Regeringen föreslår mot denna bakgrund att SAV:s ramanslag fördelas 
på myndighetsanslagen i proportion till respektive myndighets andel av 
den totala lönesumman i staten per den 30 september 1993. Affärsverken 
och vissa icke statliga organisationer undantas därför att de tidigare har 
debiterats avgift direkt av SAV. Myndigheter, vars förvaltningskostnader 
finansieras till minst 75 % av avgiftsinkomster som de får disponera, 
undantas också. Dessa myndigheter bör istället ompröva nivån på sina 
avgifter. (Metoden för hur detta bör genomföras finns närmare beskriven 
i finansplanen under avsnittet särskilda frågor). 

Regeringen finner det för närvarande svårt att ta ställning till vilka 
omställningsåtgärder vid ombildningen av SAV som kommer att kräva 
speciella insatser. Ombildningen av SAV är i flera avseenden unik. 
Regeringen föreslår därför att det överskott som SAV beräknar finns kvar 
på anslaget E I. vid budgetåret 1993/94 års utgång förs upp som ett 
reservationsanslag till regeringens disposition för omställningskostnader 
i samband med ombildningen av SAV. 

SAV kommer liksom hittills att följa och bevaka utvecklingen på det 
statliga arbetsgivarpolitiska området. För uppgifter i anslutning till detta 
föreslår regeringen att ett ramanslag, beräknat till 3 830 000 kr av SAV:s 
ramanslag, ställs till regeringens disposition. Anslaget är avsett för 
sådana stabsuppgifter som regeringen kan komma att efterfråga hos SAV 
och som normalt inte ingår i SAV:s arbete. 

Regeringen har tidigare under anslaget D8. bl.a. föreslagit att 
1 700 000 kr skall tillföras SAV i samband med att förhandlingsstatistik
en för den statliga sektorn överförs från Statistiska centralbyrån till SAV. 
Dessa medel har tillförts SAV:s ramanslag. De överförda medlen avses 
endast täcka de särskilda statistikbehov som i dag tas fram i samband 
med förhandlingsarbetet. 
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Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Statens arbetsgivarverk för budgetåret 1994/95 anvisar ett anslag på 

l 000 kr. 

E 2. Till regeringens disposition för vissa stabsuppgifter 

Nytt anslag (ramanslag) 3 830 000 

Med hänvisning till vad som sägs under anslaget El. anser regeringen att 
ett särskilt anslag bör föras upp i statsbudgeten för ändamålet. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Till regeringens disposition för vissa stabsuppgifter anvisar ett 

ramanslag på 3 830 000 kr. 

E 3. Till regeringens disposition för omställningskostnader 

Nytt anslag (reservationsanslag) 21 300 000 kr 

Med hänvisning till vad som sägs under anslaget E 1. anser regeringen att 
ett särskilt anslag bör föras upp i statsbudgeten för ändamålet. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Till regeringens disposition för omställningskostnader anvisar ett 

reservationsanslag på 21 300 000 kr. 

1993/94: 100 
Bilaga 8 
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E4. Statens löne- och pensionsverk 

1992/93 utgift 
1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

1 000 
1 000 

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. 
SPV:s verksamhet är helt avgiftsfinansierad. 

Statens löne- och pensionsverk 

SPV har lämnat en fullständig årsredovisning för budgetåret 1992/93. I 
redovisningen har verksamheten indelats i verksamhetsgrenarna Pension 
och Lön- personaladministrativ verksamhet (Lön/PA). Pensionsverksam
heten är i sin tur indelad i resultatområdena Statlig pensionsförvaltning 
och Övrig pensionsförvaltning. Strukturen överensstämmer med den som 
redovisades i den fördjupade anslagsframställningen. 
* För verksamhetsgrenen Pension anges följande uppgifter och mål. 
- SPV skall tillhandahålla pensionsutbetalning enligt statliga villkor. 
- SPV kan dessutom åta sig uppdrag att administrera pensioner enligt 
andra pensionsvillkor. Sådana åtaganden sker under förutsättning att en 
korrekt uppdelning i resultatområden görs. 
- Verksamheten skall ha en omfattning och volym som ger hög effek
tivitet. 
* Lön/PA- veksamheten skall 
- tillhandahålla produkter som medverkar till en rationell PA-hantering 
hos kunderna och som tillgodoser även små och medelstora kunders 
behov, samt 
- utveckla/förbättra ADB-system för att tillgodose kundernas efterfrågan 
på bi.a. lokal bearbetning. 

SPV: s omsättning för budgetåret 1992/93 var 199 miljoner, en ökning 
med ca 6 % jämfört med budgetåret 1991192. Ökningen kan helt hänföras 
till det nya resultatområdet Övrig pensionsförvaltning. Avgifterna för den 
statliga pensionsförvaltningen har varit oförändrade sedan budgetåret 
1991/92. SPV konstaterar att det ekonomiska resultatet trots detta varit 
gynnsamt. För budgetåret 1992/93 redovisas ett totalt överskott på 37 340 
000 kronor, varav 15 914 000 kronor hänförs till pensionsverksamhet och 
21 426 000 kronor till Lön/PA-verksamhet. Överskottet inom Lön/PA
verksamheten beror i huvudsak på att de medel som avsatts för ut
vecklingsverksamhet inte förbrukats under budgetåret och att SPV erhållit 
en ersättning på grund av förseningen i utvecklingsarbetet. Resurserna 

1993/94: 100 
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kommer att tas i anspråk under innevarande budgetår. SPY avser att 1993/94: I 00 
återföra överskotten i övrigt till kunderna genom att investera i effektiva- Bilaga 8 
re system och processer. 

Riksrevisionsverkets revisionsberättelse innehåller inga invändningar. 

Vissa uppgifter om SPV:s resultat m.m. framgår av följande tabell. 
(Belopp i tusen kr). 

Balansräkning 

Tillgångar 1992/93 1991/92 Skulder och Kapital 1992/93 

Omsättningstillgångar I 062 888 I 472 854 Kortfristiga skulder I 001 083 
Anläggningstillgångar 4 584 3 037 Verkskapital 66 390 

Sununa 1 067 473 1 475 891 Sununa 1 067 473 

Resultaträkning 1992/93 1991192 Finansieringsanalys 

Intäkter 186 654 183 351 Internt tillförda medel 
Verksamhetens kostnader 161 552 165 373 Övrigt tillförda medel 
Finansiellt netto 12 238 4 847 

Sununa tillförda medel 
Verksamhetsresultat 37 340 22 825 

Investeringar 
Extraordinära kostnader 6 030 Semmesterskuld 

Qkning av rörelsekap. 
Ovrig.t använda medel 

Årets kapitalförändring 37 340 16 795 Summa am·ända medel 

SPY anger i sin enkla anslagsframställning att Pensions- och gruppliv
verksamheten i stort följer den uppläggning som verket angav i den 
fördjupade anslagsframställningen för budgetåren 1993/94-1995/96. 

Inom området Löne- och personaladministrativ verksamhet har arbetet 
med att utveckla ett nytt lokalt lönesystem för staten inte kunnat 
genomföras som planerat. Projektet ("PA-90") har försenats med ungefär 
ett år, vilket enligt SPY:s bedömning innebär att kostnadsbilden för de 
tre närmaste åren påverkas. Förutom att redovisade kostnader för 
projektet senareläggs ett år, medför förseningen extra kostnader för att 
förvalta de befintliga systemen. SPY utgår från att tillgängliga medel 
skall vara tillräckliga för att genomföra projektet trots de ändrade 
förutsättningarna. 

1992/93 

186 654 
12 238 

198 892 

2 942 

35 792 
160 158 

198 892 

1991/92 

I 446 841 
29 050 

1 475 891 

1991/92 

183 351 
4 847 

188 198 

3 037 
6 030 

16 795 
162 336 

188 198 
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Regeringens överväganden 

Sammanfattning 

Övergripande mål 

De övergripande mål som gäller för treårsperioden 1993/94-
1995/96 bör ligga fast. 

Resurser 

SPV skall vara en uppdragsfinansierad myndighet och ha ett 
formellt 1000-kronorsanslag. 

Resultatbedömning 

SPV:s årsredovisning visar att verksamheten bedrivs med en sådan 
inriktning att de uppsatta målen kan nås. 

Inom veksamhetsgrenen Pension har ett nytt resultatområde, Pen
sionsförvaltning/Försäkring2, byggts upp under budgetåret. Målet är att 
ge SPV ökade volymer för att bättre utnyttja befintliga resurser och 
därmed sänka kostnaderna för verksamheten totalt. Redovisningen av 
dessa samband är knapphändig. Antalet anställda inom SPV har ökat med 
totalt 15 personer eller ca 5 % , sedan föregående budgetår, främst till 
följd av uppbyggnaden av det nya resultatområdet. Samtidigt har de totala 
försäljningsintäkterna legat på i stort sett samma nivå mellan åren 
1991/92 och 1992/93. De av SPV redovisade försäljningsintäktema per 
årsarbetare, vilket kan ses som ett mått på effektivitet, har därmed 
minskat något för hela verksamheten. Avgifterna för den statliga 
pensionsverksamheten har varit oförändrade sedan budgetåret 1991 /92. 
SPV: s omsättning ökade under budgetåret tack vare verksamheten inom 
resultatområdet Pensionsförvaltning/Försäkring. I den av SPV redovisade 
omsättningsökningen på 6 % ingår ränteintäkter. Omsättningsökningen 
exklusive ränteintäkter uppgick till ca 2 % . Större krav på redovisning av 
vilka effekter uppdrag från icke-statliga uppdragsgivare får för SPV:s 
kärnverksamhet kan ställas då uppbyggnadsskedet av det nya resul
tatområdet avslutats. 

SPV har regeringens uppdrag att utveckla ett nytt lokalt löne- personal
administrativt system för staten. Uppdraget har inte kunnat genomföras 
som planerat. Leverantören av systemet har inte kunnat fullgöra det avtal 

21 SPV:s årsredovisning och anslagsframställan benämns resul!atområdet Övrig 
pensionsförvaltning. 
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som ingåtts. Utvecklingsarbetet har startat i ny form med beräknade 1993/94: 100 
förseningar på cirka ett år som följd. Bilaga 8 

SPV redovisar ett totalt överskott på ca 37 miljoner kronor för 
verksamheten under budgetåret. Av detta kan ca 21 miljoner hänföras till 
Lön/PA-verksamheten och förklaras av att de medel som avsatts för 
utvecklingsverksamhet inte förbrukats under budgetåret. SPY har också 
erhållit ersättning från den tidigare sammarbetspartnern på grund av 
försening av utvecklingsarbetet. Dessa resurser kommer enligt SPV att 
tas i anspråk under innevarande budgetår 1993/94 för det fortsatta arbetet 
med att utveckla ett nytt lönesystem. Överskottet inom verksam
hetsgrenen Pensioner utgörs till stor del av ränteintäkter, vilket bl. a. kan 
förklaras av att likviditeten varit hög under en period med extremt högt 
ränteläge under budgetåret. Ränteintäkterna uppgår till ca 10 miljoner av 
de totala överskottet inom verksamhetsgrenen på ca 16 miljoner. 

Slutsatser 

De riktlinjer för SPV:s verksamhet som redovisades i den fördjupade 
prövningen i 1993 års budgetproposition bör ligga fast. Som övergripande 
mål gäller 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 administrera statens pensioner 
och tillhandahålla löne- och personaladministrativa system anpassade efter 
de behov som den statliga verksamheten ställer. 

Förvaltningen av statliga pensioner utgör ett krympande affärsområde 
på grund av nedskärningar, bolagiseringar, nedläggningar av statliga 
myndigheter m.m. Mot denna bakgrund har regeringen ansett att SPY 
bör få åta sig uppdrag från andra arbetsgivare än statliga myndigheter 
under förutsättning att det är fråga om uppgifter som ligger nära SPV:s 
huvuduppgifter. Syftet med dessa uppdrag skall vara att uppnå stordrifts
fördelar som gör det möjligt att sänka kostnaderna för den statliga 
pensionsförvaltningen. Uppdrag från icke-statliga uppdragsgivare skall 
redovisas separat under egna resultatområden som skall bära sina egna 
kostnader. Regeringen kommer noga att följa utvecklingen av resul
tatområdet Pensionsförvaltning/Försäkring och denna verksamhets 
effekter på kostnaderna för den statliga pensionsförvaltningen. 

Det planerade utvecklingsarbetet av ett nytt lokalt lönesystem (PA90-
projektet) har försenats men startat i ny form. Enligt SPV:s bedömning 
kan arbetet genomföras inom ramen för tillgängliga medel med cirka ett 
års försening. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Statens löne- och pensionsverk för budgetåret 1994/95 anvisar ett 

anslag på 1 000 kr. 
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E 5. Vissa avtalsstyrda anslag 

1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

14 501 000 
132 501 000 

Anslaget har fyra anslagsposter, Avgångsbidrag på grund av vilande rätt, 
Viss förslagsverksamhet m.m., Administration av statens 
personskadeförsäkring m. m. och U tvecklingsrådet. 

Avgångsbidrag på grund av vilande rätt 

Till avtalet om trygghetsfrågor den 10 november 1989 slöts den 30 mars 
1990 ett avtal om vissa övergångsregler till trygghetsavtalet. 
Övergångsavtalet 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. 

Regeringens överväganden 

I likhet med föregående budgetår har jag beräknat medelsbehovet till 500 
000 kr för budgetåret 1994/95. 

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 
huvudorganistioner har den 29 april 1981 slutit avtal om 
förslagsverksamhet hos statliga myndigheter. 

Verksamheten regleras i förordningen ( 1981 :606) om förslags- och 
trivsel verksamheten vid statliga myndigheter (ändrad senast 1987: 1223). 

Nämndens uppgifter och organisation m.m. framgår av förordningen 
(1988: 1103) med instruktion för nämnden. 

Statsförvaltningens centrala förs lagsnämnd 

Nämnden beräknar anslagsbehovet för budgetåret 1994/95 till 1 100 000 
kr. 

8 Riksdagen 1993194. 1 sam/. Nr 100 Bilaga 8 

1993/94: 100 
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Regeringens överväganden 

Senast i 1993 års budgetproposition (prop. 1992/93: 100 bil. 8, bet. 
1992/93: AU 10, rskr. 1992/93: 205) aviserades ett nytt avtal om ändring 
av reglerna för förslagsverksamheten. Inriktningen bör enligt regeringens 
uppfattning vara att beslut i och finansiering av förslagsärenden i sin 
helhet skall ligga på myndighetsnivå. 

I avvaktan på att avtal sluts om nya regler har jag endast beräknat ett 
formellt belopp på l 000 kr för budgetåret 1994/95. 

Administration av statens personskadeförsäkring m.m. 

Statens trygghetsnämnd prövar bl.a. ärenden, som gäller den statliga 
personskadeförsäkringen. Anslaget täcker kostnader för 
Arbetsmarknadsförsäkringars (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 fr.o.m. 1993 p.g.a. de pågående 
förändringarna inom arbetsskadeområdet sagt upp avtalet om samarbete 
angående administration av personskadeärenden. Detta innebär att avtalet 
upphör att gälla vid utgången av 1995. 

Kostnaderna fastställs för kalenderår eftersom AMF har 
helårsredovisning. För år 1993 fastställdes kostnaderna i en 
överenskommelse mellan SAV och AMF till 14 500 000 kr exkl. 
mervärdesskatt. Förhandlingarna för år 1994 är ännu inte slutförda. 

Regeringens överväganden 

Regeringen finner det angeläget att SAV, inför slutande av nytt 
samarbetsavtal, gör en noggrann kartläggning av vad marknaden har att 
erbjuda. 

I avvaktan på förhandlingsresultatet för år 1994 har jag beräknat 
kostnaderna utifrån innevarande års överenskommelse till 14 500 000 kr. 

Utvecklingsråd 

Statens arbetsgivarverk (SAV) och de statsanställdas huvudorganisationer 
har i protokoll den 26 oktober 1992 fört vid förhandlingar angående 1992 
års löner m.m. överenskommit om att ett partsgemensamt utvecklingsråd 
inrättas fr.o.m. den 1 juli 1993. 

Parterna har i ramavtalen den 18 augusti 1993 om löner m.m. 1993-
1995 för statstjänstemän m. fl. (RALS 1993-95), bilaga 11, 
överenskommit om bl.a. följande. 
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Utvecklingsrådet skall, i enlighet med de riktlinjer som parterna 1993/94: 100 
närmare skall utarbeta, besluta om och finansiera särskilda Bilaga 8 
utvecklingsinsatser m.m. inom arbetsområdena kompetensutveckling, 
förändring och förnyelse, produktivitets-, effektivitets- och 
kvalitetsutveckling, jämställdhet, statistik m.m. som parterna enas om 
samt annat utvecklingsarbetc som parterna avtalar om. 

Parterna har i avtalet överenskommit om att till Utvecklingsrådet dels 
avsätta de 87 500 000 kr som återstår att fördela enligt avtal den 25 maj 
1993 avseende det s.k. femte kvartalet, dels tillföra de ca 30 000 000 kr 
som återstår av de s.k. ALVA-medlen, som finns upptagna på 
reservationsanslaget G 8. Bidrag till centralt utvecklingsarbete avseende 
metoder och system för att jämföra arbeten av lika värde. 

Parterna är ense om att fondera utvecklingsrådets medel. Parterna har 
för avsikt att nyttja Försäkringsföreningen för det statliga området (FSO) 
för administration och kapitalförvaltning. 

Regeringens överväganden 

Här ovan angivna förhandlingsprotokoll och avtal har godkänts av 
regeringen. Riksdagens finansutskott har på riksdagens vägnar godkänt 
RALS 1993-95. 

Regeringen har, mot bakgrund av vad som sagts ovan, beräknat 
kostnaden för Utvecklingsrådet till 117 500 000 kr. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Vissa avtalsstyrda anslag för budgetåret 1994/95 anvisar ett 

förslagsanslag på 132 501 000 kr. 

E6. Täckning av merkostnader för löner och pensioner m.m 

1992/93 utgift 
1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

718 081 479 
100 000 000 
103 000 000 

Under anslaget har beräknats medel för 
- kostnadsökningar under löpande budgetår för de myndigheter som 
även under budgetåret 1994/95 kommer att ha reservationsanslag eller 
förslagsanslag, 
- bidrag till centralt utvecklingsarbete avseende metoder och system för 
att jämföra arbeten av lika värde, s.k. ALVA-projektmedel, som avsatts 
i Ramavtal om löner m.m. 1989-1990 för statstjänstemän m. fl. (RALS 
1989-90), 
- särskilda åtgärder inom kulturområdet avsatta i RALS 1993-95, och 
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- täckande av kostnader för vissa personliga tjänster och vissa 1993/94: 100 
fullmaktstjänster. Bilaga 8 

Medelsförbrukningen beräknas till 103 000 000 kronor under detta 
anslag. 

Förslag till ri~dagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Täckning av merkostnader för löner och pensioner m.m för 

budgetåret 1994/95 anvisar ett förslagsanslag på 103 000 000 kr. 

E7. Tjänstepensioner för skolledare och lärare 

1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

2 444 492 000 
2 444 492 000 

I likhet med vad som gäller för innevarande budgetår 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. I kostnaderna ingår, i enlighet med en 
överenskommelse mellan regeringen å ena sidan samt 
Landstingsförbundet och Svenska kommunförbundet å andra sidan, 
kostnader för bland andra skolledare och lärare för vilka 
arbetsgivaransvaret fr.o.m. den 1 januari 1991 övergått från staten till 
kommuner och landsting. Arbete pågår med att förbereda en ny 
överenskommelse avsedd att gälla fr.o.m. den 1 juli 1995. I avvaktan på 
denna bör anslaget uppföras med samma belopp som uppförts för 
innevarande budgetår. 

Förslag till ri~dagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Tjänstepensioner för skolledare och lärare för budgetåret 1994/95 

anvisar ett förslagsanslag på 2 444 492 000 kr. 
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F. Bostadsväsendet 

Allmänt 

Som regeringen redan framhållit flera gånger måste bostadspolitiken in
ordnas i de allmänna målsättningar som gäller för den ekonomiska politi
ken. 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 kom
mer efter hand att ge hushållen ökade möjligheter att själva bära de verk
liga kostnaderna för boendet. Med sådana förhållanden kan också målet 
att var och en skall ha inflytande över sin egen bostadssituation uppnås. 

På statsmakterna ligger ett övergripande ansvar att främja god hushåll
ning, vilket på detta område innebär att bostadsbyggande och fastig
hetsägande ges sådana villkor att producenter och ägare stimuleras att 
hålla sina kostnader låga. Det skapas genom de regler som finns på dessa 
marknader. 

Mot denna bakgrund inleddes under hösten 1991 ett omfattande föränd
rings- och förenklingsarbete på det bostadspolitiska området. Vad gäller 
de bostadspolitiska stödsystemen för finansiering av bostadsbyggandet har 
bl.a. följande ändringar genomförts. 

Redan den 1 januari 1992 slopades en rad av de tidigare kraven för stat
ligt stöd vid ny- och ombyggnad. Samtidigt avskaffades den statligt 
reglerade bostadslånegivningen och ersattes av ett system med statliga 
kreditgarantier för lån på kreditmarknaden. 

Den 1 januari 1993 infördes en ny ordning för statliga räntesubventio
ner för ny- och ombyggnad av bostäder. Den nya ordningen innebär bl .a. 
stora förenklingar i sättet att beräkna räntesubventionerna. Den innebär 
också att fastighetsägarna under bidragstiden får del av eventuella ränte
sänkningar. Räntesubventionerna minskas successivt efter fastställda reg
ler, både i det enskilda bidragsärendct och för varje ny årgång som 
hyggs. Utformningen av systemet ligger i linje med den allmänna ekono
miska politikens inriktning som syftar till att skapa bl .a. en varaktigt låg 
inflation och låg räntenivå. Efter år 1995 görs en avstämning inför den 
fortsatta avvecklingen av räntesubventionerna. 

Det bostadspolitiska förändrings- och förenklingsarbetet i övrigt inom 
Finansdepartementets område har varit inriktat på att avreglera den stat
liga styrningen av det kommunala ansvaret för bostadsförsörjningen. 
Utgångspunkten var därvid att staten kan ha förtroende för att kommuner
na självmant vidtar de åtgärder som behövs för att kommuninnevånarna 
skall få godtagbara bostäder i kommunen. 

Detta har resulterat i att bostadsförsörjningslagcn och lagen om kom
munal bostadsanvisningsrätt har upphävts. Det innebär att varje kommun 
liksom hittills svarar för bostadsförsörjningen men bestämmer själv på 
vilket sätt bostadsförsörjningsplanering och information om bostadsmark
naden skall ske. Det innebär vidare att kravet att en kommun skall anord-
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na avgiftsfri bostadsförmedling slopats, liksom möjligheten för regeringen 1993/94: 100 
att förordna om kommunal bostadsförmedling. En kommun får själv Bilaga 8 
besluta om den skall bedriva kommunal bostadsförmedling och om avgif-
ter skall tas ut för förmedlingens tjänster. 

En omfattande omprövning pågår av statens utgifter för att komma till
rätta med de strukturella problemen när det gäller statens finanser. Även 
statens utgifter för räntebidrag berörs. Riksdagen har fattat beslut om att 
räntebidragen skall reduceras med 3 miljarder kronor med början fr.o.m. 
den 1 januari 1994. Reduceringen görs genom en höjning av de garan
terade räntenivåerna för de årgångar av bostäder som subventioneras 
enligt regler som gällde fram till utgången av 1992, med tyngdpunkt på 
det äldre beståndet. Utgifterna för räntebidrag minskas med 0,5 miljarder 
kronor netto 1994, med 1 miljard kronor netto 1995 och med 1,5 
miljarder kronor netto 1996. 

Samtidigt kommer nu en rad åtgärder att sättas in för att stabilisera 
bostadskreditmarknaden. Riksdagen har godkänt regeringens förslag att 
slopa alla krav på viss lånefinansiering för rätt till räntebidrag enligt äldre 
regler. På så sätt ges ägare av bostadshus som byggts eller byggts om 
med statligt stöd under senare år möjlighet att omförhandla villkoren på 
gamla dyra lån eller byta ut dem mot andra med bättre villkor utan risk 
för att förlora räntebidrag. Vidare införs en särskild statlig avgiftsbelagd 
kreditgaranti för lån på den allmänna kreditmarknaden som tas upp för 
att omfördela en del av ränteutgifterna för sådana hus i tiden. För att 
underlätta finansieringen av bostadsbyggandet de närmaste åren öppnas 
dessutom nu temporärt en möjlighet att utöka den statliga kreditgarantin 
för ny- och ombyggnad av bostäder. Ändringen innebär att det till 
bostadsprojekt som påbörjas 1994 eller 1995 generellt får lämnas kredit
garanti med 40 3 av garantiunderlaget. Även pågående projekt som ännu 
inte fått någon slutlig finansiering omfattas av ändringen. 

Regeringen har också nyligen tillsatt en arbetsgrupp med uppgift att 
följa bostadsförsörjningen för hushåll som kan ha svårigheter att göra sig 
gällande på bostadsmarknaden. I arbetsgruppen ingår företrädare för 
Finansdepartementet, Socialdepartementet, Socialstyrelsen, Boverket, 
kommunerna och fastighetsägarna. 

Statens stöd för bostadsfinansiering 

Statens stöd för bostadsfinansiering består dels av statliga räntesubventio
ner (bidrag) för ny- och ombyggnad av bostäder, dels av kreditgarantier 
för lån. Dessutom lämnas räntebidrag för vissa underhålls- och förbätt
ringsåtgärder i hyres- och bostadsrättshus, det s.k. RBF-stödet, och ett 
särskilt ombyggnadsbidrag för äldrebostäder. Utöver dessa stödformer 
kan ägare av bostadshus för närvarande få en skattereduktion för arbets
kostnader i samband med vissa reparations- och underhållsåtgärder. 

Det kvarstår också ett antal äldre stödformer, som är under avveckling, 
men för vilka utbetalningar kommer att krävas ytterligare någon tid. I 
första hand gäller det investeringsbidrag och tilläggslån. 
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Det nya bidragssystemet 

Enligt det nya bidragssystem som infördes den 1 januari 1993 får den 
som byggt eller byggt om bostäder för permanent bruk under viss tid 
efter färdigställandet ett årligt bidrag. Det ställs inga krav på särskild 
lånefinansiering utan bidraget bestäms schablonmässigt på grundval av en 
beräknad räntekostnad för investeringen. Till grund för beräkningen 
ligger ett bidragsunderlag vars storlek bestäms genom två schablon
belopp, ett på 13 000 kr/kvm för ytor upp till 35 kvm per lägenhet och 
ett på 6 000 kr/kvm för ytor därutöver upp till 120 kvm per lägenhet. 
För byggande av vissa servicebostäder gäller särskilda bestämmelser. Vid 
ombyggnad bestäms bidragsunderlaget med ledning av ombyggnadskostna
den. Det får dock inte bestämmas till ett högre belopp än det som 
motsvarar 80 % av nybyggnadsschablonen, minskad med värdet av bygg
naden före ombyggnaden. 

Det årliga bidraget lämnas med ett belopp som motsvarar en viss andel 
av ett för året beräknat räntebelopp. Räntebeloppet utgörs av bidrags
underlaget multiplicerat med den s.k. subventionsräntesatsen, som mot
svarar marknadsräntan på bostadsobligationer. Bidragsandelen är differen
tierad både vad gäller upplåtelseformer och år då projektet påbörjas. 
Andelen är högst för projekt som påbörjas 1993. För sådana projekt läm
nas bidrag under första året av bidragstiden med 57 3 av den beräknade 
räntekostnaden, om projektet avser ett hyres- och bostadsrättshus och 
med 42 2/3 3, om projektet avser ett egnahem. För projekt som påbörjas 
senare sänks bidragsandelen för det första året av bidragstiden med 
5 respektive 9 2/3 procentenheter för varje nytt år. Under bidragstiden 
sänks också bidragsandelen inför varje nytt bidragsår. Den årliga 
sänkningen görs med 4 procentenheter för hyres- och bosradsrättshus och 
med 5 113 procentenhet för egnahem. 

Sedan den 11 januari 1993 lämnas bidrag för ombyggnad endast i fråga 
om ombyggnader av hyres- och bostadsrättshus. 

Räntebidrag enligt äldre bestämmelser 

Statligt räntebidrag för ny- och ombyggnad av bostäder enligt de regler 
som gällde fram till utgången av 1992 lämnas till den del av en beräknad 
räntekostnad för projektet som överstiger en s.k. garanterad ränta. Till 
grund för ränteberäkningarna ligger ett i varje ärende fastställt bidrags
underlag som skall motsvara en skälig produktionskostnad för det aktuella 
huset eller dess ombyggnad. Den beräknade räntekostnaden för investe
ringen bestäms schablonmässigt genom att bidragsunderlaget multipliceras 
med den s.k. subventionsräntan. Den garanterade räntan beräknas genom 
att bidragsunderlaget multipliceras med en av riksdagen på förhand fast
ställd räntesats - den garanterade räntesatsen. Denna räntesats höjs 
årligen med ett visst antal också på förhand bestämda procentenheter. 
Denna s.k. upptrappning av den garanterade räntan medför att räntebidra
get uttryckt som en andel av den beräknade räntekostnaden minskar över 

1993/94: 100 
Bilaga 8 

117 



tiden. I absoluta tal kan räntebidraget dock öka om räntorna på bostads- 1993/94: 100 
obligationer stiger. Omvänt minskar räntebidraget i absoluta tal om Bilaga 8 
obligationsräntorna sjunker. Bidragstidens längd bestäms alltså i detta 
system i huvudsak av hur subventionsräntan utvecklar sig i förhållande 
till den garanterade räntan. Systemet innehåller dock också en längsta 
bidragstid om 25 år. Dessutom gäller sedan 1993 att räntebidrags-
givningen upphör när den garanterade räntan första gången uppgår till 
eller överstiger den beräknade räntekostnaden i bidragsärendet. 

Statligt räntebidrag enligt äldre regler lämnas för projekt som har 
påbörjats före utgången av 1992. Dessutom kan bidrag enligt de äldre 
reglerna lämnas för nybyggnadsprojekt som påbörjas under tiden den 
1 januari - den 30 juni 1993 och för ombyggnadsprojekt som påbörjas 
under tiden den l januari - den 31 december 1993. Förutsättningen härför 
är i princip att ansökan om bidrag har lämnats in före utgången av 1992. 

Som framgått av det föregående har riksdagen nyligen beslutat att slopa 
alla krav på viss lånefinansiering för att få rätt till räntebidrag enligt äldre 
bestämmelser. Beslutet berör i första hand räntebidrag enligt ny- och 
ombyggnadslåneförordningarna för bostäder och motsvarande äldre 
bestämmelser. Det innebär att varje bidrag för tid fr.o.m. 1994 beräknas 
helt schablonmässigt med utgångspunkt från de lånebelopp, amorterings
planer, räntebindningstider och räntesatser som gäller i ärendet vid ut
gången av 1993. 

Kreditgaralllier för lån 

Sedan de statliga bostadslånen upphörde den l januari 1992 sker hela lån
givningen på kreditmarknaden. Staten lämnar emellertid mot avgift 
långivaren en kreditgaranti som fr.o.m. 1993 omfattar 30 % av lånen 
inom det fastställda bidragsunderlaget. Lånedelen med kreditgaranti 
placeras i direkt anslutning till underliggande lån (bottenlån). Summan av 
underliggande lån och lån med kreditgaranti kan högst uppgå till pant
värdet. Beviljat statligt räntebidrag är en förutsättning för att få kredit
garanti. 

Kreditgarantin håller långivaren skadeslös om fastigheten måste säljas 
med förlust. Låntagaren blir i sådana fall återbetalningsskyldig till Statens 
bostadskreditnämnd (BKN). BKN kan helt eller delvis efterskänka sin 
fordran om låntagaren saknar utmätningsbara tillgångar och nämnden 
bedömer att låntagaren även framdeles kommer att vara ur stånd att 
betala fordringen. 

Fr.o. m. 1993 kan kreditgarantin successivt höjas under garantitiden upp 
till totalt 40 % av garantiunderlaget. I områden med svag värdeutveckling 
på fastigheter finns samtidigt möjlighet att redan i utgångsläget öka 
garantibeloppet till 40 % . Denna möjlighet att redan från början utöka 
garantibeloppet kommer fr.o.m. den l januari 1994 att tillfälligt vidgas 
till att avse alla ny- och ombyggnader som påbörjas under åren 1993-
1995. 

118 



Den 1 januari 1994 införs vidare en särskild statlig kreditgaranti för 1993/94: 100 
sådana lån på kreditmarknaden som tas upp för att tillfälligt begränsa Bilaga 8 
ränteutgifter på utestående fastighetslån. Kreditgarantin får motsvara 
högst 10 % av underlaget för det statliga stödet och en förutsättning är 
att lånet lämnas som ett led i en ekonomisk rekonstruktion för att undvika 
obestånd hos ägare av bostadshus. Garantigivningen får omfatta hus som 
uppförts eller byggts om med stöd av bostadslån, om projektet färdig-
ställts under något av åren 1985-1991, eller med stöd av lån med stat! ig 
kreditgaranti enligt de garantiregler som gällde under 1992. 

Statens utgifter för räntesubventioner till bostadsbyggandet 

Räntebidrag för ny- och ombyggnad av bostäder enligt äldre regler svarar 
för huvuddelen av statens utgifter för räntesubventioner till bostads
byggandet. För närvarande utgör 97 % av statens årliga utgifter för ränte
bidrag utgifter för räntebidrag enligt äldre bestämmelser. 

Tabell 1. Utvecklingen av statens utgifter för räntebidrag m.m. budgetåren 
1985/86-1993/94 

Budgetår 

1985/86 (utfall) 
1986/87 (utfall) 
1987 /88 (utfall) 
1988/89 (utfall) 
1989/90 (utfall) 
1990/91 (utfall) 
1991192 (utfall) 
1992/93 (utfall) 
1993194 (prognos) 

Räntebidrag m.rn. enligt statsbudgeten 
(miljarder kr) 

11.0 
14,5 
13,3 
15,2 
20,5 
23,1 
29,1 
33,8 
30,9 

De totala räntebidragen för ny- och ombyggnad av bostäder budgetåret 
1992/93 fördelar sig med 87 % på hyres- och bostadsrättshus och 13 % 
på egnahem. Av räntebidragen till hyres- och bostadsrättshus avser 72 % 
nybyggnad och 28 % ombyggnad. Motsvarande fördelning mellan ny
och ombyggnad är för egnahemmen 89 % till nybyggnad och 11 % till 
ombyggnad. Huvuddelen av de räntebidrag som nu betalas ut går till hus 
byggda eller ombyggda under de senaste fem åren. 
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Bilaga 8 

Tabell 2. Räntebidragens fördelning på årgångar m.m., hyres- och bostadsrättshus 

Färdig- Antal Produktionskostn. 2 Ombyggnadskostnad2 Subventions-3 

ställande lägenheter' Nybyggnad fler- Omfattande ombygg- ränta (vägd) 
år Ny- och om- bostadshus kr/m2 .nad tlerbostadshus 1993 för ny-

byggnad lägenhets yta kr/lägenhet och ombygg-
nad 

1980 27 968 4 060 164 400 11,9 
1981 32 035 4 740 202 200 11.6 
1982 39 767 5 040 224 000 11,6 
1983 43 243 5 630 244 600 11,9 
1984 39 246 6 160 262 100 12,3 
1985 45 312 6 460 280 200 11.9 
1986 46 497 6 990 304 000 11.6 
1987 51 713 7 940 336 700 10,7 
1988 60 112 9 100 347 800 10,1 
1989 65 335 9 830 410 400 13.8 
1990 69 065 11 330 380 000 13,5 
1991 71 087 11 910 455 000 11.5 
1992 73 599 11 310 225 000 9.7 
1993 57 6004 11 130 208 000 7.4 

1Källa SCB. bostadsbyggnadsstatistik och moderniseringsstatistik för !lerbostadshus 
2Källa SCB, låneobjektstatistik och Boverket, byggkostnader 
3 Källa Boverket, aviseringar (1980-1991) 
41 :a - 3 :e kvartalet 

Statens utgifter för räntebidrag enligt de tidigare reglerna beror väsent
ligen på tre faktorer vilket framgår av tabell 2, nämligen antalet bostäder 
som byggs eller byggs om, till vilken kostnad det sker och subven
tionsräntans nivå. 

Utvecklingen av statens utgifter för bostadssubventioner är hänförlig till 
grundläggande brister i det gamla subventionssystemet. Följaktligen har 
systemet för statliga bostadssubventioner nu lagts om. Med de nya regler
na för statens stöd för ny- och ombyggnad av bostäder, som gäller för 
bostadsbyggande efter 1992, undanröjs många av det gamla systemets 
brister. Förutom en betydande förenkling innebär de nya reglerna en 
stark press nedåt på produktionskostnaderna och större ansvar för fas
tighetsägarna. Genom de nya reglerna skapas bättre förutsättningar för 
boendekostnader som de boende kan acceptera i framtiden, även med 
minskade bidrag. 

Med hänsyn till det statsfinansiella läget har det emellertid varit nöd
vändigt att även vidta åtgärder beträffande det gamla systemet för att 
begränsa de utgiftsökningar som annars hade blivit en följd av detta 
system. De vidtagna åtgärderna börjar nu ge resultat inte bara i form av 
lägre utgiftsökningar. Statens årliga utgifter för räntebidrag beräknas 
minska under kommande år. Dels slår de beslutade utgiftsbegränsningar
na igenom successivt. Dels tär de sjunkande räntorna effekt i takt med 
att subventionsräntorna i bidragsärendena anpassas till den nya lägre 
räntenivån som nu har etablerats. Även det förhållandet att antalet färdig
ställda nya bostäder går ner och att påbörjandet för närvarande är lågt 
bidrar till att statens utgifter för räntebidrag minskar. 

Räntebidrag3 

1993 
(beräknat) 
Helår mkr 

250 
340 
600 
720 
930 

1 000 
1 100 
1 140 
1 740 
3 950 
4 690 
4 090 
3 380 
2 140 
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De utgiftsbegränsande åtgärder som har genomförts eller beslutats för 1993/94: 100 
de närmaste åren innebär relativt utgångsläget att utgiftsnivån sänks med Bilaga 8 
i storleksordningen 10-15 3. Därtill kommer ut giftssänkningar på grund 
av lägre marknadsräntor. Om dagens marknadsräntor består kommer 
utgiftsnivån i relativa termer att sänkas med ytterligare 40 3. Samtidigt 
bör understrykas att utgiftsnivån i absoluta tal i hög grad är beroende av 
bostadsbyggandets omfattning i framtiden. En ekonomisk uppgång inom 
något eller några år som resulterar i en ökad efterfrågan på bostäder -
och därmed ett ökat bostadsbyggande - medför att de årliga utgifterna 
för räntesubventioner i absoluta tal kommer, om inte att öka, så dock att 
minska i en långsammare takt än den som beräknas med utgångspunkt 
från bostadsbyggandets nuvarande omfattning. 

Det bör i detta sammanhang noteras att samtidigt som besparingar av 
de generella räntebidragen hittills genomförts med 3,4 miljarder kronor 
har kostnaderna för bostadsbidragen ökat med ca 1,5 miljarder kronor 
och för de kommunala bostadstilläggen med ca 2 miljarder kronor. Detta 
innebär att de sämst ställda hushållen har kompenserats för ökade 
boendekostnader. 

Godkännande av allmännyttiga bostadsföretag och godkännandet'i 
återkallelse vid fondemission 

Det förändrings- och förenklingsarbete som genomförts inom det bostads
politiska området har bl.a. inneburit att den särställning i låne- och 
subventionshänseende som de allmännyttiga bostadsföretagen tidigare åt
njutit nu i princip är avskaffad. När det gäller redan beviljat stöd enligt 
äldre regler har dock den gamla ordningen bibehållits. Det innebär bl.a. 
att de gamla reglerna om återkallelse av godkännande som allmännyttigt 
bostadsföretag och dess konsekvenser för låne- och subventionsvillkorcn 
enligt äldre regler fortfarande gäller. Återkallas godkännandet skall 
lånenivå och subventioner anpassas till den som skulle ha gällt om husen 
hade ägts av ett privat företag. 

En situation som kan medföra att godkännandet som allmännyttigt före
tag återkallas är att ett företag inte uppfyller kravet på att verksamheten 
bedrivs utan enskilt vinstsyfte. För att verksamheten i ett allmännyttigt 
bostadsaktiebolag inte skall anses ske i vinstsyfte får bolaget enligt myn
digheternas hittillsvarande praxis i princip inte göra aktieutdelning och 
inte heller fondemission enligt aktiebolagslagen. 

Det sistnämnda har föranlett Bosradsutskottet (bet. 1991192: Bo U 16) att 
anföra att det inte finns skäl att begränsa de allmännyttiga bostadsföre
tagens möjligheter att genomföra fondemissioner på det sätt som hittills
varande praxis kommit att innebära. Enligt utskottet borde det övervägas 
om och i så fall hur reglerna behöver ändras eller förtydligas för att 
fondemissioner, när förutsättningar härför föreligger, skall kunna genom
föras också i de allmännyttiga bostadsföretagen. Vad utskottet anfört har 
riksdagen gett regeringen tillkänna (rskr. 1991/92:203). 
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Regeringen delar Bostadsutskottets uppfattning att ett allmännyttigt 1993/94: 100 
bostadsföretag i aktiebolagsform skall kunna utnyttja aktiebolagslagens Bilaga 8 
regler om fondemission utan att en sådan åtgärd i sig skall äventyra före-
tagets i administrativ ordning fastställda status som allmännyttigt bostads-
företag. Kravet på att verksamheten bedrivs utan enskilt vinstsyfte bör 
således inte tolkas så att en åtgärd varigenom aktiekapitalet höjs till följd 
av att anläggningstillgångarna i företaget stigit i värde eller till följd av 
att ett överskott i verksamheten från ett år förs i ny räkning, skall anses 
utgöra otillåten vinstutdelning. Förbudet mot vinstutdelning bör bara avse 
ett beslut av företaget att av ett års överskott som aktieutdelning till 
ägarna dela ut ett sammanlagt belopp som överstiger normal årsränta på 
av ägarna direkt tillskjutet kapital, dvs. på det s.k. grundkapital som ett 
allmännyttigt bostadsföretag är skyldigt att ha. Detta skall utgöra en pro-
cent av fastighetskapitalet och skall ha tillförts företagen i form av kapi-
taltillskott utan återbetalningsskyldighet. Det ankommer på regeringen, 
eller den myndighet som regeringen bestämmer, att vidta de åtgärder som 
behövs för att förtydliga reglernas innebörd i nu berört avseende. 

Bidragsadministrationen 

Inom ramen för förändrings- och förenklingsarbetet på det bostadspoli
tiska området har också ett antal förändringar genomförts beträffande 
administrationen av statens stöd för bostadsfinansiering. 

Länsbostadsnämnderna har hittills svarat för den regionala administra
tionen av den statliga bostadsfinansieringen. Verksamheten har omfattat 
såväl låne- som bidragsverksamhet. De förändringar av statens stöd för 
bostadsfinansiering som beslutades i första hand hösten 1991 innebar att 
nämndernas befattning med lån och låneförvaltning i princip upphörde i 
och med utgången av år 1991. Låneförvaltningen togs successivt över av 
Statens Bostadsfinansieringsaktiebolag, SBAB. Övertagandet var helt 
genomfört den I juli 1993. De förenklingar som den nya ordningen för 
statliga räntesubventioner för ny- och ombyggnad av bostäder inneburit 
har lett till att behovet av personal för bidragsadministrationen minskat 
betydligt. 

Länsbostadsnämnderna läggs ner vid årsskiftet 1993/94 och uppgiften 
att sköta den regionala administrationen av statens stöd för bostadsfinan
siering tas över av länsstyrelserna fr.o.m. den l januari 1994. Från 
samma tidpunkt tillförs länsstyrelserna resurser motsvarande 210 årsar
betskrafter. Vidare får varje länsstyrelse en funktion som länsexpert för 
bostadsfinansieringsfrågor. 

I samband med att länsbostadsnämnderna upphör överförs vissa uppgif
ter beträffande ett antal äldre låne- och bidragsformer till Boverket. Det 
gäller bl.a. prövningen av frågor om ränte- och amorteringsfria tilläggs
lån för ombyggnad och förbättringslån. Boverket övertar också läns
bostadsnämndernas funktion som första besvärsinstans vid prövningen av 
ärenden om bostadsbidrag enligt äldre lagstiftning. 
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Boverket övertar också ärenden om s.k. 33 §-ersättning till kommuner 1993/94: 100 
enligt 1962 års bostadslånekungörelse (1962: 53 7) och motsvarande äldre Bilaga 8 
bestämmelser. Överföringen av den sistnämnda uppgiften till Boverket 
beslutades av regeringen den 7 oktober 1993. 

Omläggningen av statens stöd till bostadsfinansieringen har också med
fört förändringar för kommunerna. Kommunernas uppgifter att förmedla 
ansökningar om lån och bidrag för bostadsfinansieringsändamål har upp
hört. I sammanhanget kan vidare nämnas att bostadsbidragens administra
tion den 1 januari 1994 förs över från kommunerna till de allmänna för
säkringskassorna. En avveckling pågår därför av de kommunala s.k. för
medlingsorganen. 

F 1. Boverket: Förvaltningskostnader 

1992/93 Utgift 
1993/94 Anslag 
1994/95 Försla 

149 795 381 
142 916 000 
138 879 000 

Boverket är enligt sin instruktion (1988:590) central förvaltningsmyndig
het för frågor om byggd miljö och hushållning med naturresurser, fysisk 
planering, byggande samt boende. Verket svarar även för den centrala 
administrationen av statligt bostadsstöd i form av bidrag för finansiering 
av bostäder. Boverket är lokaliserat i Karlskrona. 

Våren 1993 fattade riksdagen beslut (prop. 1992/93:172, bet. 
1992/93: Bo U20, rskr. 1992/93: 301) om mål, verksamhetsinriktning och 
ekonomiska resurser för Boverket avseende treårsperioden 1993/94-
1995/96. Som övergripande mål för Boverket gäller enligt beslutet att 
verka för enhetlighet och effektivitet i tillämpningen av regler och stöd
system inom verksamhetsområdena Byggd miljö och hushållning med 
naturresurser, Fysisk planering, Byggande samt Boende. Boverket skall 
också arbeta för 

att den fysiska planeringen främjar en god hushållning med naturre
surser och en god bebyggelsemiljö, och 
ett effektivt, säkert och hälsosamt byggande. 

Boverkets verksamhet skall inriktas på myndighetsutövning, inklusive 
sådan tillsyn och uppsikt som direkt följer av lag eller förordning. I 
denna myndighetsutövning ingår också att analysera olika ekonomiska 
och andra konsekvenser av befintliga samt föreslagna nationella och 
internationella regler och stödsystem. 

Statliga stödformer som under innevarande budgetår ligger inom 
Boverkets verksamhetsområden finansieras med anslag under Social-, 
Finans-, Arbetsmarknads-, Kultur-, Närings- och Civildepartementens 
huvudtitlar. Anslagen till täckande av förvaltningskostnader vid Boverket 
och Länsbostadsnämnderna hör i sin helhet till Finansdepartementets 
område. 

Av följande sammanställning framgår de aktuella anslagen och anslags
beloppen för innevarande budgetår. Anslagen för bostadsbidrag och kul-
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turstöd vid ombyggnad m. m. disponeras även av Riksförsäkringsverket 1993/94: 100 
respektive Riksantikvarieämbetet. Bilaga 8 

Socialdepartementet, femte huvudtiteln 
B 2. Bostadsbidrag 
E 3. Bostadsanpassningsbidrag m.m. 

Finansdepartementet, sjunde huvudtiteln 
G I. Boverket: Förvaltningskostnader 
G 2. Boverket: Uppdragsverksamhet 
G 3. Länsbostadsnämnderna 
G 4. Räntebidrag m.m. 
G 5. Investerings bidrag för bostads byggande 
G 6. Tilläggslån för vissa reparations- och 

ombyggnadsåtgärder i hyres- och bostadsrättshus 
G 7. Vissa lån till bostads byggande 

Arbetsmarknadsdepartementet, tionde huvudtiteln 
B 2. Bidrag till allmänna samlingslokaler 

Kulturdepartementet, elfte huvudtiteln 
B 4. Stöd till icke-statliga kulturlokaler 
B 20. Bidrag till konstnärlig utsmyckning 
B 30. Kulturstöd vid ombyggnad m.m. 

Näringsdepartementet, tolfte huvudtiteln 
E 7. Insatser för ny energiteknik 
G 13. Bidrag för åtgärder mot radon i bostäder 

Civildepartementet, trettonde huvudtiteln 
F 3. Bidrag till allmänna samlingslokaler 

8 560 000 000 
133 700 000 

8 693 700 000 

142 916 000 
1 000 

82 618 000 
31 315 000 000 

3 100 000 000 

175 000 000 
1 000 000 

34 816 535 000 

50 000 000 

25 000 000 
20 000 000 

120 000 000 
165 000 000 

12 000 000 
20 000 000 
32 000 000 

85 000 000 

Ränteinkomster från äldre anslagsfinansierade lån för bostadsändamål 
och återbetalningar av sådana lån som redovisas på statsbudgetens in
komstsida under inkomsttitlar, beräknas av Boverket till ca 7, 9 miljarder 
kronor för budgetåret 1994/95 (innevarande budgetår ca 8 miljarder kro
nor). Avgiftsinkomster som Boverket disponerar beräknar verket till 11,8 
miljoner kronor för budgetåret 1994/95 (innevarande budgetår 24, 1 miljo
ner kronor). 

Anslagssparandet uppgår till ca 5 miljoner kronor, vilket utgör 3,5 % 
av det tilldelade ramanslaget. 

Boverket disponerar en låneram på 6, 1 miljoner kronor i Riksgäldskon
toret för investeringar i anläggningstillgångar för förvaltningsändamål. 

RRV:s revisionsberättelse över Boverkets årsredovisning innehåller inte 
någon invändning. 
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Boverket 

Boverket har lämnat en förenklad anslagsframställning till regeringen för 
budgetåret 1994/95. 

Boverket begär medel för budgetåret 1994/95 enligt den planeringsram 
som fastställts för perioden 1993/94-1995/96. 

Boverket förutsätter att Stadsmiljörådets kansli och de s.k. Stockholms
garanterna inte längre skall finansieras över anslaget. Med Stockholms
garanter avses personal som under vissa förutsättningar får utöva sin 
tjänst i Stockholm. 

Regeringens överväganden 

Sammanfattning 

Övergripande mål 

Det övergripande mål som gäller för treårsperioden 1993/94-1995/96 
bör ligga fast. 

Resurser: 

Ramanslag 1994/95 138 879 000 kr 

Övrigt: 

Stadsmiljörådet och de s.k. Stockholmsgaranterna skall även i fort
sättningen finansieras över anslaget. 

Resultatbedömning 

Eftersom verksamheten omprövades och gavs en delvis ny inriktning in
för budgetåret 1993/94 avstår regeringen från att nu göra en resultatbe
dömning på grundval av verkets årsredovisning avseende budgetåret 
1992/93. 

Slutsatser 

Sammantaget innebär regeringens bedömning att de riktlinjer som lades 
fast i proposition 1992/93: 172 om anslag till Boverket och den regionala 
administrationen av statens stöd för bostadsfinansiering, m.m. bör gälla 
också för budgetåret 1994/95. 

1993/94: 100 
Bilaga 8 
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Inom verksamhetsområdet Byggd miljö, hushållning med naturresurser 1993/94: 100 
och fysisk planering bör verksamheten fortsätta med den inriktning och Bilaga 8 
omfattning som angavs i den nyss nämnda propositionen. Verket bör där-
vid bl.a. ytterligare utveckla sitt engagemang på det internationella 
området, framför allt med inriktning på samarbetet runt Östersjön och 
med EU. Genomförandet av riksdagens beslut om investeringar i trafik-
ens infrastruktur m.m. och regeringens beslut med anledning därav ställer 
stora krav på samhällsplaneringen och därmed också på Boverket. Därut-
över vill regeringen erinra om det utvecklingsarbete som behövs med an-
ledning av förordningen (1993:191) om tillämpning av lagen (1987:12) 
om hushållning med naturresurser m.m. 

Aktiviteterna inom verksamhetsområdet Byggande har under senare tid 
dominerats av översynen av Nybyggnadsreglerna. Dessa ersätts den 
1 januari 1994 av Boverkets Bygg- och Konstruktionsregler, BBR och 
BKR. Eftersom de nya reglerna i större utsträckning än tidigare är 
formulerade som funktionskrav, krävs omfattande utbildnings- och in
formationsinsatser från verkets sida för att underlätta reglernas till
lämpning. Översynsarbetet har också tydliggjort behovet av att vissa 
frågeställningar utreds ytterligare. 

Enligt regleringsbrevet för innevarande budgetår skall Boverket priori
tera uppgiften att genomföra EG:s byggproduktdirektiv i Sverige. EES
avtalets ikraftträdande medför därvid att myndighetsutövningen kommer 
att omfattas av verkställighetsföreskrifter till byggproduktlagen 
( 1992: 1535). Enligt byggproduktförordningen (1993: 1051) skall Boverket 
dessutom utöva tillsyn över att byggproduktlagen och de föreskrifter som 
meddelas med stöd av denna lag följs. 

Regeringen gav den 17 juni 1993 Boverket i uppdrag att i sina före
skrifter skapa förutsättningar för öppna system för provning och kontroll 
inom sitt ansvarsområde. Enligt regeringens uppfattning är det angeläget 
att nuvarande system snarast öppnas för konkurrens. Boverket skall där
för prioritera detta arbete. 

Ett led i såväl EES-anpassningen som införandet av öppna system är 
den förordning om hissar och vissa andra motordrivna anordningar som 
regeringen beslöt den 16 december 1993. Denna medför ökat föreskrifts
ansvar för Boverket liksom ansvar för att följa dessa frågor inom EES. 

Inom verksamhetsområdet Boende har Boverket bl.a. som mål att arbe
ta för en effektiv administration av bostadsstöden. Regeringen noterar att 
verket trots mycket korta förvarningstider på ett framgångsrikt sätt 
lyckats lösa sina uppgifter i samband med omläggning av de statliga stöd
en för bostadsbyggandet. Däremot är handläggningstidema vid verket för 
framför allt räntebidragsärenden fortfarande oacceptabelt långa. Den 
främsta orsaken är enligt Boverket en kraftigt ökad ärendetillströmning. 
Regeringen har tidigare som mål angett att verket förväntas minska hand
läggningstidema till i genomsnitt under tre månader per ärende. Detta 
mål ligger fast. Regeringen förutsätter att målet nås inom den nuvarande 
resursramen. Vid denna bedömning har beaktats den plan för hur hand
läggningstiderna skall kunna minska till i genomsnitt tre månader som 
verket utarbetat under hösten 1993 på uppdrag av regeringen. 
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Arbetet med framtagande av statistik, utredningar och prognoser m.m. 1993/94: 100 
skall framgent begränsas till sådant underlag som är nödvändigt för att Bilaga 8 
bedöma och beräkna statens utgifter på de sakanslag som Boverket dispo-
nerar samt annat underlag som regeringen begär, t.ex. för bedömningar 
av bostadsbyggandets omfattning. När det gäller övrig utrednings- och 
utvärderingsverksamhet skall denna inriktas enligt vad som följer av 
Boverkets instruktion. Boverket bör vidare sträva efter att öka andelen 
avgiftsfinansierade projekt. För dessa bör målet vara full kostnadstäck-
ning. 

Inom Miljö- och naturresursdepartementet har en utredning gjorts om 
Stadsmiljörådets framtida ställning och finansiering. Utredningen förordar 
en fortsatt anknytning till Boverket. Skälet är att verksamheten bedöms 
som angelägen men att det inte nu har varit möjligt att få till stånd en 
extern finansiering av verksamheten. Även regeringen anser att Stadsmilj
örådet bör finnas kvar. I det statsfinansiella läge som råder är det dock 
inte möjligt att som Boverket har förutsatt i sin anslagsframställning 
anvisa extra anslagsmedel till kostnaderna för denna verksamhet. Rege
ringen kan därför inte biträda Boverkets förslag i denna fråga. Medlen 
för rådets verksamhet måste således i avvaktan på extern finansiering tas 
inom den av riksdagen tidigare beslutade planeringsramen för Boverket. 
Regeringen gör dessutom bedömningen att det- om inriktningen av verk
samheten koncentreras på debatt, rådgivning och information - bör vara 
möjligt att uppnå vissa besparingar i verksamheten. Ansträngningarna att 
åstadkomma en extern finansiering bör fortsätta. 

Riksdagen beslutade våren 1988 (prop. 1987/88:115, bet. 
1987/88:BoU: 16, rskr. 1987 /88:273) att den personal som skötte förvalt
ningen av lån och bidrag på Bostadsstyrelsen, och som tog tjänst för 
motsvarande verksamhet i det nya Plan- och bostadsverket, borde garan
teras fortsatt sysselsättning i Stockholmsområdet när verksamheten av
vecklades i Stockholm. Med utgångspunkt från detta riksdagsbeslut beslu
tade regeringen hösten 1988 att de arbetstagare som berördes, skulle få 
utöva sin tjänst i Plan- och bostadsverket med fortsatt stationering i 
Stockholm, om de inte hade fått någon ny anställning i samband med att 
låneförvaltningen övertogs av Statens Bostadsfinansieringsaktiebolag, 
SBAB och verksamheten med bidragsförvaltning förlades till Karlskrona. 
Detta skulle gälla intill dess arbetstagarna antingen fått någon annan 
anställning eller erbjudits anställning i Stockholmsområdet som i allt 
väsentligt låg i linje med tjänsten i Plan- och bostadsverket. 

Som framgått av det föregående förutsätter Boverket att de s.k. Stock
holmsgaranterna inte längre skall finansieras över anslaget. Det har från 
Boverkets sida gjorts icke obetydliga ansträngningar för att försöka finna 
annan anställning åt dessa. Regeringen gör bedömningen att de anställ
ningsavtal som har ingåtts med stöd av garantin inte kan sägas upp, t.ex. 
genom enbart en hänvisning till att annan likvärdig anställning har erbju
dits. Regeringen vill dock samtidigt understryka att Stockholmsgaranter
na, bortsett från stationeringsorten, har samma anställningsvillkor som 
övrig personal vid Boverket. Detta innebär att Stockholmsgaranterna om
fattas av samma regler och villkor som all annan personal vid verket i 

9 Riksdagen 1993194. I sam/. Nr 100 Bilaga N 
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samband med eventuella framtida beslut om personalminskningar, etc. 1993/94: 100 
Det ankommer således på Boverket att med utgångspunkt från de uppgif- Bilaga 8 
ter och ekonomiska ramar som regeringen har tilldelat verket pröva om 
Stockholmsgaranterna, liksom övrig personal, kan beredas fortsatt anställ-
ning vid verket. Någon finansiering av Stockholmsgaranterna utanför det 
anslag som följer av planeringsramen kan därför inte medges. 

Regeringen förutsätter att Boverket fortsätter arbetet med att vidare
utveckla resultatinformationen till regeringen i form av mål, mätmetoder, 
resultatmått, etc. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Boverket: Förvaltningskostnader för budgetåret 1994/95 anvisar ett 

ramanslag på 138 879 000 kr. 

F 2. Boverket: Uppdragsverksamhet 

1992/93 Utgift 
1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

1 000 
1 000 

Boverket bedriver s.k. tjänsteexport inom en särskild organisatorisk 
enhet, benämnd Swedeplan. Verksamheten bedrivs som uppdrag, främst 
inom området fysisk planering, men även inom miljövård. Verksamheten 
är helt självfinansierad genom avgifter. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Boverket: Uppdragsverksamhet för budgetåret 1994/95 anvisar ett 

obetecknat anslag på 1 000 kr. 

F 3. Räntebidrag m.m. 

1992/93 Utgift 
1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

33 826 474 000 
31 315 000 000 
25 600 000 000 

Anslaget disponeras för utgifter för statliga räntesubventioner för ny-och 
ombyggnad av bostäder och för vissa underhålls- och förbättringsåtgärder 
i hyres- och bostadsrättshus. Anslaget disponeras vidare för särskilt 
ombyggnadsbidrag i fråga om äldrebostäder och för s.k. 33 §-ersättning 
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till kommuner. Anslaget disponeras dessutom för utgifter som återstår av 1993/94: 100 
statliga åtaganden enligt ett antal stödsystem som är under avveckling. Bilaga 8 

Bestämmelser om räntesubventioner för ny- och ombyggnad av bostä
der finns såvitt gäller nya projekt i förordningen (1992:986) om statlig 
bostadsbyggnadssubvention. För pågående eller redan genomförda projekt 
finns bestämmelser i dels förordningen (1991: 1933) om statliga ränte
bidrag för ny- och ombyggnad av bostäder, dels den numera upphävda 
nybyggnadslåneförordningen för bostäder (1986:692), respektive ombygg
nadslåneförordningen för bostäder ( 1986: 693), dels ock i bostadsfinansie
ringsförordningen (1974:946) och motsvarande äldre bestämmelser. 

Bestämmelser om räntesubventioner för underhålls- oclzförbättringsåt
gärder i hyres- och bostadsrättshus, det s.k. RBF-stödet, finns i förord
ningen (1983:974) om statligt räntestöd vid förbättring av bostadshus. 

Bestämmelser om ombyggnadsbidrag för äldrebostäder finns i förord
ningen (1993:166) om särskilt ombyggnadsbidrag för äldrebostäder. För 
bidragsgivningen gäller en beslutsram. Ramen har nyligen av riksdagen 
höjts med 100 miljoner kronor genom att ta i anspråk medel för arbets
marknadspolitiska åtgärder (bet. 1993/94:AU5, rskr. 1993/94:102). 
Bidrag får efter höjningen lämnas med sammanlagt 220 miljoner kronor. 

Bestämmelser om 33 §-ersättning till kommuner och om avlösen av 
statens ersättningsskyldighet finns i bostadslånekungörelsen (1962:537) 
och motsvarande äldre lånebestämmelser respektive förordningen 
(1984:337) om ändrade bestämmelser om statens skyldighet att betala 
ersättning till kommuner enligt 33 § bostadslånekungörelsen (1962:537) 
m.m. 

Bestämmelser om äldre stödformer som är under avveckling finns i ett 
antal upphävda förordningar. Det gäller räntebidrag enligt förordningen 
(1977:332) om statligt stöd till energibesparande åtgärder i bostadshus 
m. m. (upphävd 1980: 334), förordningen (1982: 644) om lån för byggnads
tekniska åtgärder i bostadshus (upphävd 1991: 1929), förordningen 
(1983:40) om räntebidrag för underhållslån i vissa fall (upphävd 
1992: 1050), förordningen (1984:614) om lån för förvärv av vissa bostads
hus som har förköpts enligt förköpslagen (upphävd 1992:411) samt för
ordningen (1987:258) om stöd till flerbarnsfamiljer för köp av egnahem 
(upphävd 1991 :410). Det gäller vidare bidrag enligt förordningen 
( 1982: 1285) om statsbidrag till hy res rabatter i bostadshus (upphävd 
1992:413), förordningen (1986:1399) om bidrag vid nybyggnad av vissa 
bostäder (upphävd 1992:414), förordningen (1985:352) om lån m.m. för 
gatukostnadsersättning i vissa fall (upphävd 1990:648) och förordningen 
(1986:1398) om bidrag till bostadskostnader efter ombyggnad (upphävd 
1992:415). 

Boverket 

Boverket har i sin anslagsframställning för budgetåret 1994/95 redovisat 
beräkningar av utgiftsbehovet för räntebidrag för ny- och ombyggnad de 
närmaste åren. Verkets beräkningar innebär sammanfattningsvis att sta-
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tens utgifter för i första hand räntebidrag enligt de regler som gällde fram 1993/94: 100 
till utgången av 1992 förväntas komma att minska avsevärt de närmaste Bilaga 8 
åren. För budgetåret 1994/95 beräknar verket numera, efter viss 
revidering av uppgifterna i anslagsframställningen, utgifterna under 
anslaget till sammanlagt 26 240 miljoner kronor. Av beloppet avser 
25 400 miljoner kronor räntebidrag för ny- och ombyggnad av bostäder, 
675 miljoner kronor räntestöd för underhåll och förbättring av hyres- och 
bostadsrättshus, 65 miljoner kronor ombyggnadsbidrag till äldrebostäder 
och I 00 miljoner kronor övriga ränte- och bidragsstöd. 

Regeringens överväganden 

Sänkt bidragsandel i räntestödet för reparation och underhåll 

Det statsfinansiella läget har framtvingat ett omfattande program för sane
ring av statens utgifter i syfte att komma tillrätta med de strukturella 
problemen i statens finanser. Programmet förutsätter en årlig omprövning 
av statens utgifter för olika ändamål med utgångspunkt från utgiftsramar 
som bestämts med hänsyn till förväntade inkomster. Inom ramen för 
denna omprövning behöver utgifterna för räntesubventioner till bostäder 
minskas med 100 miljoner kronor för helt år inför budgetåret 1994/95, 
utöver de minskningar som följer av redan fattade beslut (prop. 
1993/94:8, bet. 1993/94:BoU3, rskr. 1993/94:40). Regeringen bedömer 
att den ytterligare utgiftsbegränsningen bör tas ut inom det s.k. RBF
stödet. 

Reglerna för RBF-stödet innebär i korthet att ett årligt bidrag lämnas 
med viss andel av den beräknade räntekostnaden för vissa underhålls-, 
reparations- och energisparåtgärder i hus med bostäder som upplåts med 
hyres- eller bostadsrätt. Bidragstiden är 10 eller 20 år beroende på hur 
lång tid åtgärderna kan nyttiggöras. Bidragsandelen är för närvarande 
25 % . För att uppnå den förutsatta utgiftsminskningen om 100 miljoner 
kronor bör bidragsandelen sänkas fem procentenheter. Regeringen föror
dar att bidragsandelen sänks från 25 till 20 % . Den lägre bidragsandclen 
bör gälla generellt för alla bidrag som avser tiden efter den 1 juli 1994. 
Det innebär att ändringen påverkar räntebidragets storlek både för åter
stående utbetalningar av redan beviljat räntestöd och för de ytterligare 
bidrag som beviljas avseende åren 1993 och 1994. Förslagets effekter på 
boendekostnaderna i hyres- och bostadsrättshus kommer att variera och 
är därför svåra att närmare beskriva. Tillgängliga uppgifter från ett antal 
ärenden om stödets storlek i relation till antalet bostäder ger dock vid 
handen att kostnadseffekten blir begränsad, i många fall mycket begrän
sad. I sammanhanget kan också påpekas att för reparationer och underhåll 
som genomförs 1993 och 1994 kan fastighetsägaren samtidigt utnyttja 
RBF-stödet och skattereduktionen för utgifter för byggnadsarbete på 
bostadshus. 
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Ans lagsberäkning 

Utgifterna under räntebidragsanslaget budgetåret 1992/93 blev ca 1,5 mil
jarder kronor högre än vad Boverket och RRV redovisat i sina prognoser. 
Skillnaden beror huvudsakligen på att ett betydligt större antal projekt 
färdigställdes och fick sin första utbetalning av räntebidrag under 1992/93 
än det antal som prognosmodellerna utgick från skulle färdigställas. 
Orsaken till detta är i första hand att byggtiden, dvs. tiden från på
börjande till färdigställande, blivit kortare. Det gäller särskilt för om
byggnader av tlerbostadshus. Tiden är också kortare från det att ett bygg
projekt färdigställs till dess att den första ränteutbetalningen görs bl.a. 
beroende på en övergång till kvartalsvis utbetalning för projekt som fär
digställs 1992 och senare. 

För budgetåret 1993/94 är prognosen att utgifterna under anslaget 
kommer att bli 30 900 miljoner kronor. 

Som vi tidigare framhållit beräknas nu statens årliga utgifter för ränte
bidrag minska under kommande år beroende på dels att tidigare beslutade 
utgiftsbegränsningar slår igenom successivt, dels att de sjunkande räntor
na får effekt och dels att det årliga antalet färdigställda nya bostäder 
minskar. 

Statens utgifter för räntebidrag för ny- och ombyggnad av bostadshus 
under budgetåret 1994/95 beräknas till 24 870 miljoner kronor. I beräk
ningarna har regeringen utgått från Boverkets aviseringsstatistik beträf
fande räntebidrag för budgetåret 1992/93 och lagt till räntebidrag för 
tillkommande projekt 1993/94 och 1994/95. De volymantaganden i fråga 
om nytillkommande projekt som därvid gjorts bygger på Boverkets stati
stik över påbörjade ny- och ombyggnader. Bidragsunderlaget för ränte
bidrag för nybyggnad kan med dessa antaganden beräknas uppgå till ca 
380 miljarder kronor budgetåret 1994/95 och för ombyggnad till ca 140 
miljarder kronor. Beräkningarna baseras vidare på en antagen räntenivå 
för år 1994 på 7 ,25 % och för år 1995 på 7 ,0 % . I beräkningarna har 
även hänsyn tagits till den av riksdagen beslutade reduceringen av ränte
bidragen med 3 miljarder kronor åren 1994-1996. Med utgångspunkt från 
antagna räntenivåer och de garanterade räntor som kommer att gälla 
beräknar regeringen att räntebidrag för nybyggnad kommer att ges till ca 
640 000 lägenheter och räntebidrag för ombyggnad till ca 630 000 lägen
heter under budgetåret 1994/95. 

Statens utgifter för räntestöd för förbättring av bostadshus under bud
getåret 1994/95 beräknas till 600 miljoner kronor. Beräkningarna har 
även här utgått från Boverkets aviseringsstatistik för budgetåret 1992/93. 
Därtill har lagts räntebidrag för nytillkommande ärenden under budget
åren 1993/94 och 1994/95. I beräkningarna har vidare beaktats rege
ringens förslag i det föregående att sänka bidragsandelen från 25 till 
20 %. 

Statens utgifter för ombyggnadsbidrag för äldrebostäder beräknar rege
ringen i likhet med Boverket till 65 miljoner kronor för budgetåret 
1994/95. I sammanhanget kan nämnas att Boverket i sin anslagsframställ
ning anmält att ca 15 miljoner kronor kommer att behövas för utbetal-

1993/94: 100 
Bilaga 8 
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ningar under budgetåret 1993/94. Regeringen har därför medgett att 1993/94: 100 
Boverket får disponera räntebidragsanslaget för detta ändamål redan Bilaga 8 
under innevarande budgetår. 

Statens utgifter för övriga stödformer som belastar anslaget beräknar 
regeringen till 100 miljoner kronor för budgetåret 1994/95. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
1. godkänner vad regeringen förordar i fråga om räntestöd för repara

tion och underhåll av hyres- och bostadsrättshus, 
2. till Räntebidrag m. m. för budgetåret 1994/95 anvisar ett förslags

anslag på 25 600 000 000 kr. 

F 4. Investeringsbidrag för bostadsbyggande 

1992/93 utgift 
1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

5 665 734 647 
3 100 000 000 

800 000 000 

Anslaget disponeras för utgifter för invcstcringsbidrag för bostadsbyggan
dc. Bestämmelser om investeringsbidrag finns i två numera upphävda 
förordningar, nämligen förordningen (1991:1923) om statligt in
vesteringsbidrag för ny- och ombyggnad av bostäder (upphävd 1992:991) 
och förordningen (1990:1369) med samma namn (upphävd 1991:1923) 
samt i förordningen (1992:992) om ändrade bestämmelser för investe
ringsbidrag enligt förordningen ( 1990: 1369) om statligt investerings bidrag 
för ny- och ombyggnad av bostäder. Genom beslut den 25 november 
1993 ändrade regeringen förordningen (1991: 1923). Beslutet innebär att 
bidragsgivningen enligt de regler som gäller från 1992 inte längre kan 
innefatta bidrag till arbeten som debiterats reducerad mervärdesskatt. 
Bidragsgivningen 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. 

Enligt Boverket uppgick det totala utbetalade bidragsbeloppet under 
budgetåret 1992/93 till 5 665 miljoner kronor. 

För budgetåren 1993/94 och 1994/95 beräknar Boverket utgifterna för 
investeringsbidrag till 3 100 respektive 800 miljoner kronor. 

Regeringen biträder Boverkets förslag till anslagsberäkning för bud
getåret 1994/95. 
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Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Investeringsbidrag för bostadsbyggande för budgetåret 1994/95 

anvisar ett förslagsanslag på 800 000 000 kr. 

F 5. Tilläggslån för vissa reparations- och 
ombyggnadsåtgärder i hyres- och bostadsrättshus 

1992/93 utgift 
1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

170 463 000 
175 000 000 
50 000 000 

Anslaget disponeras för tilläggslån för vissa reparations- och ombygg
nadsåtgärder i hyres- och bostadsrättshus. Bestämmelser om långivningen 
finns i förordningen (1983:1021) om tilläggslån för ombyggnad av 
bostadshus. Tilläggslånet är ett ränte- och amorteringsfritt lån för vilket 
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. 

Tilläggslångivningen är under avveckling. Efter utgången av juni 1992 
beviljas nya tilläggslån endast om åtgärderna ingår i ett ombyggnadspro
jekt som pågick den 1 juli 1992 och om projektet beviljats tilläggslån ur 
den ram för beslut om tilläggslån som riksdagen medgett för budgetåret 
1991/92. Med hänsyn till det begränsade antalet projekt som kan komma 
i fråga för tilläggslån under den tid stödformen avvecklas får lån under 
budgetåret 1993/94 lämnas utan rambegränsning. 

Boverket 

Boverket har samlat in information från dem som sökt tilläggslån under 
budgetåret 1992/93. Uppgifterna tyder på att de flesta projekt som upp
fyller villkoren för tilläggslån är avslutade. Boverket gör dock bedöm
ningen att lån på sammanlagt 24 miljoner kronor ytterligare kan komma 
att beviljas innan långivningen är helt avslutad. 

Behovet av medel för utbetalning av beviljade tilläggslån beräknas av 
Boverket till 50 miljoner kronor under budgetåret 1994/95. 

Regeringens överväganden 

De ombyggnadsprojekt som kan komma ifråga för tilläggslån under den 
tid som stödformen avvecklas är avgränsad genom de regler som nyss 
beskrivits. Under budgetåret 1993/94 får enligt riksdagens beslut långiv-

1993/94: I 00 
Bilaga 8 
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ningen ske utan rambegränsning. Någon låneram behövs inte heller i fort- 1993/94: 100 
sättningen. Bilaga 8 

Regeringen biträder Boverkets förslag till anslagsberäkning för budget-
året 1994/95. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Tilläggs/ån för vissa reparations- och ombyggnadsåtgärder i lzyres

och bostadsrättshus för budgetåret 1994/95 anvisar ett förslagsanslag på 
50 000 000 kr. 

F 6. Vissa lån till bostadsbyggande 

1992/93 Utgift 
1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

2 881 343 
1 000 000 
1 000 000 

Från anslaget betalas återstående räntebärande förbättringslån enligt 
förbättringslåneförordningen (1980: 261). Förbättringslån kunde beviljas 
fram till utgången av juni 1987. Genom beslut den 7 oktober 1993 upp
hävde regeringen förbättringslåneförordningen ( 1993: 1111). 

Vidare betalas från anslaget s.k. förvärvstillägg. Sådana tillägg lämnas 
i vissa situationer när bostadslånet skall utvidgas i samband med förvärv. 
Anslaget har dessutom belastats med återbetalning av felaktiga extra 
amorteringar m.m. 

Enligt Boverket utbetalades under budgetåret 1992/93 inga förbättrings
lån. Utbetalningarna på anslaget för budgetåret hänför sig till anslags
finansieradc lån enligt andra förordningar. 

Boverket har genom en enkät till länsbostadsnämnderna konstaterat att 
det inte återstår några ytterligare förbättringslån att betala ut. 

När det gäller kommande utbetalningar enligt andra förordningar gör 
Boverket bedömningen att anslagsbehovet för budgetåret 1994/95 uppgår 
till 1 miljon kronor. 

Regeringen biträder Boverkets förslag tilll anslagsberäkning för budget
året 1994/95. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Vissa lån för bostadsbyggande för budgetåret 1994/95 anvisar ett 

förslagsanslag på 1 000 000 kr. 
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F 7. Statens bostadskreditnämnd: Förvaltningskostnader 

1992/93 Utgift 
1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

15 789 000 
13 198 000 

Statens bostadskreditnämnd (BKN) bildades den 1 januari 1992 och har 
enligt sin instruktion (1991: 1274) till uppgift att 

bevaka att kreditförsörjningen vid ny- och ombyggnad av bostäder 
sker i erforderlig omfattning och att ta de initiativ som krävs i detta 
syfte, 
lämna kreditgarantier till kreditinstituten enligt förordningen 
(1991: 1924) om statliga kreditgarantier för bostäder samt att fullgöra 
övriga uppgifter som anges i förordningen, 
förvalta och redovisa lämnade garantier. 

BKN är lokaliserat i Karlskrona. 
Som övergripande mål för BKN:s verksamhet angavs i förra årets bud

getproposition (prop. 1992/93: 100 bil. 8) att BKN skall arbeta för en 
effektiv och fungerande garantigivning för finansiering av bostadsbygg
andc. 

Kreditgarantigivningen skall i princip finansieras genom avgifter för ut
färdade garantier. Avgifterna skall, sett över en längre tidsperiod, täcka 
såväl förluster inom garantisystemet som administrationskostnader. 

BKN bedömer att inkomster från avgifter för kreditgarantier kommer 
att uppgå till ca 130 miljoner kronor innevarande budgetår och ca 150 
miljoner kronor budgetåret 1994/95. 

BKN har fått dispens av regeringen från kravet att lämna resultatredo
visning i sin årsredovisning. Skälet är att BKN nyligen bildats och fort
farande befinner sig i ett uppbyggnadsskede. Det har därför inte bedömts 
vara möjligt för BKN att lämna en fullständig resultatinformation. 

Det ekonomiska resultatet av verksamheten under budgetåret 1992/93 
uppgick till 27 ,9 miljoner kronor före bokslutsdispositioner. Budgetåret 
1991 /92 uppgick resultatet till 1,8 miljoner kronor. Till och med utgång
en av budgetåret 1992/93 har BKN lämnat 15 323 garantier med ett garan
terat belopp på 13 030 miljoner kronor. 

BKN disponerar en låneram på 4 miljoner kronor i Riksgäldskontoret 
för investeringar i anläggningstillgångar för förvaltningsändamål. 

RRV:s revisionsberättelse innehåller inte någon invändning. 

Statens bostadskreditnämnd 

BKN har lämnat en förenklad anslagsframställning till regeringen för 
budgetåret 1994/95. 

BKN bedömer att det kommer att ske en tyngdpunktsförskjutning av 
verksamheten, från nya garantier till ersättningsärenden. Antalet nya 
garantier bedöms successivt minska. Den största osäkerhetsfaktorn när 

1993/94: 100 
Bilaga 8 
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det gäller den framtida bemanningen är därför utvecklingen av antalet 1993/94: l 00 
ersättningsärenden och den genomsnittliga handläggningstiden av dessa. Bilaga 8 
Vid utgången av budgetåret 1994/95 förväntas bemanningen uppgå till 
högst 18 heltidstjänster. 

Regeringens överväganden 

Sammanfattning 

Övergripande mål 

Det övergripande mål för verksamheten som angavs inför budgetåret 
1993/94 bör ligga fast även under 1994/95. 

BKN skall arbeta för en effektivt fungerande garantigivning för 
finansiering av boscadsbyggande. 

Resurser: 

Ramanslag 1994/95 13 198 000 kr 

Resultatbedömning 

BKN:s årsredovisning innehåller, som tidigare framgått, ingen resultatre
dovisning. Regeringen noterar dock med tillfredsställelse att BKN under 
budgetåret har utvecklat ett uppföljnings- och informationssystem för 
garantiverksamheten samt att ett s.k. kreditmarknadsråd har konstituerats. 

Den ekonomiska rapporteringen som har upprättats förefaller tillfreds
ställande. 

Regeringen konstaterar vidare att RRV inte har haft några invändningar 
i revisionsberättelsen för BKN. 

Sl/llsatser 

De riktlinjer beträffande inriktningen på verksamheten som Jades fast i 
1993 års budgetproposition bör i huvudsak gälla även för budgetåret 
1994/95. 

Det råder dock som framgått fortfarande osäkerhet om verksamhetens 
framtida omfattning och resursbehov. Dessutom tillkommer den nyligen 
beslutade kreditgarantin för omfördelningslån (prop. 1993/94:76, bet. 
l993/94:BoU6, rskr. 1993/94: 115). Sådana kreditgarantier kommer att 
utfärdas efter i huvudsak samma ordning som kreditgarantier för ny- och 
ombyggnad av bostäder. Långivaren köper garantin genom en enkel regi
strering i BKN:s datorsystem, BKN-systemet. Enligt gällande bestäm-mel-
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ser skall kreditinstituten själva pröva om förutsättningarna för kredit- 1993/94: 100 
garanti är uppfyllda. Först om kreditinstitutet begär ersättning ur garantin Bilaga 8 
prövar BKN om institutet uppfyllt villkoren för garantins giltighet och så-
ledes är berättigat till ersättning. BKN biträder också med viss för-
handsprövning i nya garantiärenden. 

Mot denna bakgrund förefaller det inte ändamålsenligt att nu tilldela 
BKN en flerårsram beträffande förvaltningskostnaderna. Regeringen vill 
i detta sammanhang dessutom erinra om att BKN är en liten myndighet 
med en verksamhet som är relativt enkel att överblicka. Av detta skäl an
ser regeringen att det inte är motiverat med någon fördjupad prövning av 
BKN inom den närmaste tiden, under förutsättning att situationen inte 
radikalt förändras. Regeringen bör kunna få tillräcklig information ur 
BKN :s årsredovisningar, anslagsframställningar m.m. 

Det förutsätts vidare att BKN vidareutvecklar sin resultatinformation till 
regeringen med bl.a. resultatmått och mätmetoder. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Statens bostadskreditnämnd: Förvaltningskostnader för budgetåret 

1994/95 anvisar ett ramanslag på 13 198 000 kr. 

F 8. Statens bostadskreditnämnd: Garantiverksamhet 

1992/93 Utgift 
1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

I 000 
l 000 

Riksdagen beslutade våren 1993 (prop. 1992/93:100, bil. 8, bet. 
1992/93:BoU20, rskr. 1992/93:301) att BKN:s förvaltningskostnader i 
fortsättningen skulle finansieras via ett ramanslag och att ett förslags
anslag för utbetalning av ersättning för skador skulle föras upp på stats
budgeten med ett formellt belopp om I 000 kronor. 

Anslaget får således användas för att täcka eventuella förluster till följd 
av statliga kreditgarantier till långivare. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Statens bostadskredilnämnd: Garal/liverksamhe1 för budgetåret 

1994/95 anvisar ett förslagsanslag på l 000 kr. 
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F 9. Bonusränta för ungdoms bosparande 

1992/93 Utgift 
1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

1113000 
4 000 000 
2 000 000 

Under år 1988 beslutade statsmakterna att ett speciellt ungdomsbosparan
de skulle inrättas (prop. 1987/88:150 bil. 3, bet. 1987/88:FiU 21, 
1987/88 rskr. 395). Lagen (1988:846) om ungdomsbosparande 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. När kontoinnehavaren har sparat under tre år och det 
sparade kapitalet uppgår till minst 5 000 kronor, blir kontoinnehavaren 
berättigad till en årlig bonusränta på 3 3 från det att sparandet började. 
Bonusräntan bekostas av staten. Bonusräntan betalas ut då konto
innehavaren 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. Den faktiska ökningstakten i sparandet 
och uttag av bonusränta har inte motsvarat den ökningstakt som kontoret 
tidigare räknat med. Riksgäldskontoret har därför beräknat behovet till 
I 500 000 kronor under budgetåret 1994/95. Regeringen anser att detta 
belopp förefaller något lågt i förhållande till de uppgifter som Riks
gäldskontoret presenterat. Regeringen föreslår ett belopp uppgående till 
2 000 000 kronor. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Bonusränta för ungdoms bosparande för budgetåret 1994/95 anvisar 

ett förslagsanslag på 2 000 000 kr. 

F 10. Statlig kreditgaranti för bostadsanskaffningslån 

1992/93 
1993/93 
1994/95 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

1 000 
I 000 

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 
kontantinsats vid villaköp. Lån har medgivits den som i samband med 
ändring av tjänstgöringsort har fått eller kunnat få anstånd med omstatio-

1993/94: 100 
Bilaga 8 
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nering. Högsta lånebelopp har varit 30 000 kr och längsta amorteringstid 1993/94: 100 
lO år. Bilaga 8 

Från anslaget betalas de kostnader som kan uppkomma till följd av att 
den statliga garantin behöver tas i anspråk. Anslaget disponeras av 
Kammarkollegiet. 

Regeringens överväganden 

I 1991 års budgetproposition (prop. 1990/91 : IOO bil. 15, bet. 
1990191: AUl 8, rskr. 1990/91 : 167) aviserades en avveckling av den 
statliga garantin för bostadsanskaffningslån. De successivt minskade 
uttnyttjandet visar att kreditgarantin numera inte i någon högre grad gör 
det lättare att lösa bostadsfrågan på den nya tjänstgöringsorten. Regering
en har därför upphävt förordningen om bostadsanskaffningslån. Fr.o.m. 
den l 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 1000 kr. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Statlig kreditgaranti för bostadsanskaffningslån för budgetåret 

1994/95 anvisar ett förslagsanslag på l 000 kr. 

139 



G. Bankstödsnämnden och åtgärder för att stärka det 
finansiella systemet 

Övergripande mål 

Det övergripande målet för bankstödet är att trygga stabiliteten i 
betalningssystemet och säkra kreditförsörjningen. Målet skall uppnås 
genom att statligt stöd lämnas när det är nödvändigt för att banker 
och andra kreditinstitut skall kunna infria samtliga sina förpliktelser 
i rätt tid. 

Resurser: 

Följande medel föreslås under anslagen 

G 1. Bankstödsnämnden: Förvaltningskostnader 
Ramanslag 14 031 000 kr 

G 2. Åtgärder för att stärka det finansiella systemet 
Förslagsanslag 1 000 kr 

Riksdagen beslutade den 18 december 1992 om åtgärder för att stärka det 
finansiella systemet (prop.1992/93: 135, bet. 1992/93:NU16, rskr. 
1992/93:155). Riksdagens beslut innebär att staten garanterar att banker 
och vissa andra kreditinstitut kan fullgöra sina förpliktelser i rätt tid. 
Statens garanti innebär ett åtagande att lämna stöd till fortsatt verksamhet 
i livskraftiga institut, varvid stödet skall förenas med krav på åtgärder 
från institutens sida, eller att lämna stöd till rekonstruktion eller 
avveckling i ordnade former av institut som inte förväntas uppnå 
lönsamhet på lång sikt. 

Bankstödsnämnden inrättades den 1 maj 1993 för att hantera stödet. 
Nämnden övertog vid sin tillkomst den verksamhet som tidigare bedrivits 
i Finansdepartementet. 

Bankstödsnämnden har inkommit med årsredovisning för budgetåret 
1992/93 och anslagsframställan för budgetåret 1994/95. Redovisningen 
för budgetåret 1992/93 omfattar tiden den 1 maj - 30 juni 1993. 
Bankstödsnämnden har medgivits undantag från att upprätta resul
tatredovisning enligt förordningen om myndigheters årsredovisning och 
ans lagsframställning. 

Kostnaden för bankstödet redovisas på anslagen Bankstödsnämnden och 
Åtgärder för att stärka det finansiella systemet. För att ge en heltäckande 
bild av bankstödet och dess kostnader, redovisas först stödets utformning, 
omfattning, statsbudgetkonsekvenser och kostnader och därefter berörda 
anslag. 

1993/94: 100 
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Vilka som omfattas av stödet samt stödets former och villkor 

Statligt stöd kan lämnas till banker med svensk oktroj och till vissa 
kreditinstitut med statlig anknytning. Stöd utges främst i form av lån, 
garantier och kapitaltillskott. Stödåtgärderna skall utformas på ett 
affärsmässigt sätt så att statens långsiktiga kostnader för stödet mini
meras. Kostnaderna för stödet skall, i möjligaste mån, återvinnas till 
staten. Staten skall inte eftersträva att bli ägare till banker eller andra 
kreditinstitut. Stödsystemet skall kvarstå så länge det behövs och skall 
avvecklas när så kan ske utan att fordringsägarnas intressen riskeras. En 
avveckling kan bara genomföras efter ett nytt beslut av riksdagen. 

Bankstödsnämndens mål och uppgifter 

Bankstödsnämndens övergripande mål är att, när det behövs, genom 
stödåtgärder till banker och vissa andra kreditinstitut verka för att 
stabiliteten i betalningssystemet garanteras och kreditförsörjningen 
tryggas. Vid utformningen av stödet skall Bankstödsnämnden väga in 
övergripande faktorer såsom effektivitet, konkurrens och mångfald. 

Bankstödsnämndens uppgift är att sköta stödfrågor inom ramen för de 
av riksdagen angivna riktlinjerna. Nämnden skall analysera den finansiel
la situationen i de enskilda institut som ansöker om stöd och utforma 
förslag till villkor om stödet samt besluta om stöd. Avtal och beslut som 
är av principiell betydelse eller i övrigt av större vikt skall nämnden 
överlämna till regeringen för godkännande. Sedan stödavtal har träffats 
skall Bankstödsnämnden löpande kontrollera utvecklingen i de institut 
som erhållit stöd och försäkra sig om att de uppfyller de krav som är 
förbundna med stödet. Nämnden skall vidare kontrollera att återbetalning 
sker enligt de villkor som avtalats. I de fall staten genom stödet blivit 
ägare till ett institut förvaltas statens tillgångar av nämnden. 

Bankstödsnämndens inriktning av verksamheten 

Bankstödsnämndens arbete har främst inriktats mot att analysera den 
finansiella situationen i de stödsökande instituten och utforma förslag till 
villkor om stöd. En omfattande värderingsprocess inleddes för att bedöma 
de stödsökande banke.mas framtida intjäningsförmåga och värdet på deras 
tillgångar. I sin årsredovisning redogör Bankstödsnämnden för hur dess 
analys av bankerna delats in i tre arbetsområden: 
- Finansiell analys 
- Interna kontrollsystem 
- Strategi och effektivitet 

Den finansiella analysen är till för att definiera kapitalbristen i 
balansräkningen och för att göra det möjligt att beräkna hur balansräk
ningen utvecklas över tiden givet olika antaganden om ränta, utlåningstill
växt, inflation m.m. Den finansiella analysen utgör grunden för Bank-
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stödsnämndens uppfattning om behovet och utformningen av eventuellt 1993/94: I 00 
stöd. Goda och dåliga tillgångar har värderats var för sig. Den mest ar- Bilaga 8 
betskrävande analysen har varit den av bankernas krediter. Denna 
värdering har dock genomförts av bankerna själva efter riktlinjer av 
nämnden. Kreditvärderingarna har sedan kontrollerats genom ett 
omfattande stickprovsförfarande. 

Utöver den finansiella analysen har Bankstödsnämnden bildat sig en 
uppfattning om hur bankerna har hanterat olika typer av risker och hur 
de interna kontrollsystemen har fungerat. Resultat och slutsatser har 
diskuterats med bankerna och olika projekt har påbörjats för att säkerstäl
la att bankerna håller en godtagbar standard vad gäller att kontrollera, 
mäta och förebygga risker som följer av en normal bankverksamhet. 

Vid analysen av strategi och effektivitet har Bankstödsnämnden gått 
igenom de stödsökande bankernas organisation i syfte att identifiera de 
åtgärder som bankerna kan vidta för att minska behovet av stöd genom 
att minska kostnaderna och öka intjäningsförmågan. Exempel på områden 
som analyseras är organisationens inriktning och kompetens, effektivitet 
och prissättning i kreditprocessen samt struktur och produktivitet i 
kontorsnätet. 

Sammantaget har, enligt Bankstödsnämnden, kunskap inom dessa tre 
områden givit en god bild av vilka problem de stödsökande bankerna har 
och hur dessa problem bäst löses. 

För att möjliggöra denna omfattande analys av de stödsökande 
bankerna har Bankstödsnämnden anlitat ett antal externa konsulter. 

Bankstödsnämndens ägarroll 

När Bankstödsnämnden startade sin verksamhet överfördes aktierna i 
Gota Bank, Nordbanken och Securum till Bankstödsnämnden. Dessa 
aktier hade tidigare förvaltats av andra myndigheter. Från Riksgäldskon
toret fördes till nämnden lån och garantier som givits till stödsökande 
banker. Bankstödsnämnden skall förvalta statens aktier och andra 
finansiella instrument som ges ut av de nämnda instituten. Bankstöds
nämnden skall vidare på statens vägnar företräda aktierna och får därvid 
utöva den företrädesrätt som tillkommer staten att delta i emissioner. 
Nämnden får inte utan regeringens samtycke sälja eller på annat sätt 
förfoga över aktierna och andra finansiella instrument som ges ut av 
instituten. Bankstödsnämnden skall utföra sitt uppdrag i nära samarbete 
med Finansdepartementet och hålla departementsledningen fortlöpande 
informerad om arbetet. 

Statens stödinsatser hittills 

Genom riksdagens beslut med anledning av prop. 1992/93: 135 bemyn
digades regeringen att göra betydande åtaganden för statens räkning. Det 
ansågs därför angeläget att riksdagen fortlöpande hölls informerad om 

142 



vilka åtgärder som genomförs. För att fullgöra sin informationsskyldighet 1993/94: 100 
har regeringen lämnat skrivelser dels i maj 1993 (skr. 1992/93:251), dels Bilaga 8 
i september 1993 (skr. 1993/94:61). Regeringen gör i det följande en 
kort rekapitulering av händelseutvecklingen i respektive stödsökande 
bank. Regeringen avser att under februari 1994 i en skrivelse återkomma 
med en utförligare redogörelse om de åtgärder som vidtagits för att stärka 
det finansiella systemet. 

Sparbanken Sverige 

På grund av omfattande kreditförluster i Första Sparbanken, som numera 
ingår i Sparbanken Sverige, gavs en statlig garanti på 3,8 miljarder 
kronor för ett lån avsett att trygga en rekonstruktion av banken. Garantin 
omvandlades i mars 1992 till ett statligt lån till den stiftelse som äger 
Första Sparbanken. 

Staten har vidare gått i borgen för ett lån från Trygg Hansa SPP till 
Sparbanksstiftelsen Första och de tio sparbanksstiftelser som står bakom 
den tidigare Sparbanksgruppen på sammanlagt 3,5 miljarder kronor jämte 
räntekostnader på högst 0,7 miljarder kronor. Den 29 juni 1993 infriade 
staten genom Bankstödsnämnden en del av sitt åtagande genom att betala 
ränta med 0,4 miljarder kronor. 
I februari 1993 inkom en ansökan om statligt stöd från Sparbanken 

Sverige. Den 19 november 1993 meddelade Sparbanken Sverige att 
ansökan om stöd återkallades. 

Nordbanken 

Hösten 1991 tvingades staten som huvudägare till Nordbanken att skjuta 
till 4,2 miljarder kronor via en nyemission. Regeringen bedömde våren 
1992 att det trots nyemissionen var nödvändigt med en rekonstruktion av 
banken. Riksdagen bemyndigade regeringen att vidta åtgärder inom en 
ram på 20 miljarder kronor. För att underlätta rekonstruktionen 
förvärvade staten alla utestående aktier för totalt 2 miljarder kronor. Den 
finansiella rekonstruktionen av Nordbanken påbörjades under hösten 1992 
varvid Nordbanken tillfördes 10 miljarder kronor i form av ak
tieägartillskott. 

Bankens nödlidande engagemang fördes därefter över till Securum AB, 
och dess dotterbolag. Den 1 januari l 993 förvärvade staten samtliga 
aktier i Securum för 1 miljard kronor av Nordbanken. Securum har 
övertagit tillgångar från Nordbanken motsvarande brutto ca 67 miljarder 
kronor. Nordbanken hade i sitt bokslut reserverat 17 miljarder kronor för 
dessa tillgångar. Köpeskillingen för tillgångarna sattes till 50 miljarder 
kronor. Köpet finansierades genom att staten utfärdade två garantier 
(garantiåtagande 1 och 2), uppgående till sammanlagt 23 miljarder 
kronor, som omedelbart infriades. Vidare lämnade Nordbanken ett lån till 

10 Riksdagen 1993194. i sam/. Nr 100 Bilaga 8 

143 



Securum på 27 miljarder kronor, varav 10 miljarder kronor är garantera- 1993/94: 100 
de av staten. Bilaga 8 

Gota Bank 

I slutet av december 1992 tog staten över samtliga aktier i Gota Bank. I 
början av 1993 beslutade regeringen att utfärda en förlusttäckningsgaranti 
på 10 miljarder kronor till banken. 

Bankstödsnämnden beslutade den 25 augusti 1993 att utöka garantin 
med 5 miljarder kronor. Statens garanti till Gota Bank är konstruerad på 
så sätt att den ännu inte har medfört några utbetalningar. 

Den 8 september 1993 beslutade Bankstödsnämnden att dela Gota Bank 
och att huvuddelen av Gota Banks problemengagemang, till ett värde av 
högst 43 miljarder kronor, skulle överföras till ett förvaltningsbolag, 
Retriva AB. 

Bankstödsnämnden beslutade den 9 december 1993 att överlåta Gota 
Bank till Nordbanken på de villkor som skulle komma att fastställas av 
nämnden. Regeringen godkände nämndens beslut den lO december 1993. 

Den 20 december 1993 beslutade Bankstödsnämnden om rekonstruktion 
av Gota Bank och om finansiering av Retrivakoncernen. Beslutet innebär 
i korthet att, vad avser Gota Bank, de av staten utställda garantierna till 
banken återkallas och att den brist som uppkommer i bankens balans
räkning, bl.a. på grund av de nedskrivningar som genomförs på de 
tillgångar som överförs till Retriva, täcks av staten genom kapitaltillskott. 
Den sammanlagda bristen i balansräkningen beräknas till 20 miljarder 
kronor. Vad avser Retriva-koncernen tillskjuter staten koncernen ett eget 
kapital uppgående till 3,8 miljarder kronor, vilket lånefinansieras. Vidare 
garanterar staten ett förlagslån uppgående till 3 ,5 miljarder kronor. 
Koncernen får en total balansomslutning på 13 miljarder kronor. Staten 
förvärvar alla aktier i Retriva för 5 miljoner kronor. 

Tidpunkten för överlåtelsen av Gota Bank till Nordbanken har beslutats 
till den 30 december 1993. Då staten äger både Nordbanken och Gota 
Bank har Bankstödsnämnden beslutat att det bör ankomma på Nord
banken att, sedan staten gjort de kapitaltillskott som krävs för att fylla 
bristen i Gota Banks balansräkning, kapitalisera Gota Bank. Över
låtelserna av aktierna i Gota Bank till Nordbanken kan då ske genom ett 
aktieägartillskott utan ersättning. Bankstödsnämnden garanterar dock 
gentemot Gota Bank att bankens aktiekapital om drygt 240 miljoner 
kronor är intakt per den 31 december 1993 i samband med att aktierna 
i Gota Bank tillskjuts Nordbanken. Garantin begränsas till 3 miljarder 
kronor. 

Det totala åtagandet för Gota Bank/Retriva uppgår, i enlighet med 
Bankstödsnämndens beslut, till 30,3 miljarder kronor, varav 23,8 
miljarder kronor kommer att betalas ut och 20 miljarder kronor kommer 
att belasta statsbudgeten omedelbart. 
Regeringen godkände nämndens beslut den 22 december 1993. 
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Skandinaviska Enskilda Banken 

I december 1992 anmälde S-E Banken att banken sannolikt skulle vara i 
behov av statligt stöd. Den 23 februari 1993 lämnade banken in en 
formell ansökan om statligt stöd. Efter överläggningar mellan S-E Banken 
och Bankstödsnämnden meddelade banken att dess kapitalbas skulle 
stärkas genom en nyemission. Ansökan om statligt stöd återtogs i augusti 
1993. 

Föreningsbanken 

Föreningsbankcn anmälde vid årsskiftet 1992/93 att banken var i behov 
av statligt stöd. Den 22 oktober 1993 beslutade Bankstödsnämnden att 
ingå ett avtal om statligt stöd till Föreningsbanken. Avtalet innebär bl.a. 
följande. Banken skall emittera konvertibla skuldebrev om sammanlagt 
2,5 miljarder kronor till staten. Skuldebreven skall löpa t.o.m. den 30 
juni 1997. Som betalning för skuldebreven utfärdar staten en revers på 
samma belopp och löptid till banken. 

Sammanfattning av stödinsatser 

I tabellen nedan görs en sammanfattning av de ovan beskrivna statliga 
stödåtgärderna. Kolumnen Utbetalt visar i vilken utsträckning stödet har 
påverkat statens lånebehov. Kolumnen Belastat statsbudgeten visar i 
vilken utsträckning stödet belastat statsbudgeten. Principerna för i vilken 
utsträckning stödet har lånefinansierats lades fast i propositionen om 
åtgärder för att stärka det finansiella systemet prop. 1992/93:135 s. 38: 
Stöd som ges i form av lån och kapitaltillskott bör finansieras genom lån 
i Riksgäldskontoret på marknadsmässiga villkor och tas upp i den 
nyinrättade myndighetens redovisning. Lånefinansiering bör ske i en 
utsträckning som korresponderar med det värde som tillgångarna tas upp 
i myndighetens redovisning. 
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Det statliga bankstödet 

Belastat 
Miljoner kronor Totalt åtagande Utbetalt statsbudgeten 

Sparbanken 
lån 3 800 3 800 0 
borgen 4 200 400 400 
Totalt 8 000 4 200 400 

Nordbanken 
aktieteckning 4 191 4 191 4 191 
aktieköp 2 055 2 055 2 055 
kapitaltillskott 10 000 10 000 10 000 
Totalt 16 246 16 246 16 246 

Securum 
garanti I 9 850 9 850 9 850 
garanti 2 14 150 13 150 13 150 
aktieköp I 000 I 000 0 
borgen 10 000 0 0 
Totalt 35 000 24 000 23 000 

Gota Bank 
kapitaltillskott 1 20 000 20 000 20 000 
garanti 1 3 000 0 0 
Totalt 23 000 20 000 20 000 

Retriva 
kapitaltillskott1 3 800 3 800 0 
borgen1 3 500 0 0 
Totalt 7 300 3 800 0 

Förenings banken 
Konvertibelt skuldebrev' 2 500 0 0 
Totalt 2 500 0 0 

TOTALT BANKSTÖD 92 046 68 246 59 646 

1Beslutat efter den 30 juni 1993. 

Bankstödets statsbudgetkonsekvenser 

Belastningen på statsbudgeten för bankstödet har t.o.m budgetåret 
1992/93 uppgått till knappt 40 miljarder kronor. Dessa utgifter har 
redovisats mot ett antal olika anslag enligt tabellen nedan. 

Totala utgifter på statsbudgeten budgetåren 1991/92-1992/93 

Miljoner kronor 

Sjunde huvudtitelns anslag: 

Al Finansdepartementet 
A3 Utredningar m.m. 
El I Förvaltningskostnader 
G7 Teckning av aktier i NB 
18 Vissa räntekostnader m.m. 
19 Åtgärder för att stärka 
det finansiella systemet 

Totalt 

1991/92 

5 

4 200 

4 205 

1992/93 

0,4 
0,4 
3 

12 110 

23 518 

35 631 
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I samband med att riksdagen godkände regeringens proposition om 1993/94: 100 
åtgärder för att stärka det finansiella systemet, upprättades ett speciellt Bilaga 8 
anslag för belastning av utgifter för detta ändamål; Åtgärder för att stärka 
det finansiella systemet. I detta sammanhang upprättades även ett anslag 
för Bankstödsnämndens förvaltningskostnader. 

Ekonomisk redovisning av bankstödet 

En fullständig redovisning av bankstödets ekonomiska effekter för staten 
kräver dels att hänsyn tas till vissa kostnader som ännu inte gett upphov 
till några utgifter för staten, dels att hänsyn tas till tillgångar respektive 
åtaganden som bankstödet har medfört för staten. 

De totala kostnaderna för bankstödet har t.o.m. budgetåret 1992/93 
uppgått till drygt 56 miljarder kronor. Skillnaden mellan kostnaderna för 
bankstödet på drygt 56 miljarder kronor och de utgifter som belastat 
statsbudgeten på knappt 40 miljarder kronor består främst i kostnader 
som kan härledas till garantiåtagandet gentemot Gota Bank. En annan 
väsentlig post består i upplupna räntekostnader. I nedanstående tabell 
åskådliggörs bankstödet t.o. m. budgetåret 1992/93 enligt en kost
nadsmässig ansats. 

147 



Ekonomiska konsekvenser av bankstödet budgetåren 1991192 och 1992/93 

Miljoner kronor 1991/92 1992/93 

Aktieköp Nordbanken 4 191 2 055 
Kapitaltillskott 
- Nordbanken 10 000 
- Securum garanti 1 9 850 
- Securum garanti 2 13 150 
Gota banks ianspråktagande 
av garanti 13 020 
Infriade garantier 400 
Räntekostnader 3 900 
Förvaltningskostnader 4 
Konsultkostnader 5 100 

Totala kostnader 4 196 52 479 

Garantiavgifter 100 
Driftskostnads intäkter 80 

Totala intäkter 180 

Redovisade nettokostnader 4 196 52 299 

lnvärderat kapital avseende 
aktier i Nordbanken 12 900 
Regressfordran på Sparbanksstiftelserna 
för infriad garanti 400 

Delsumma 13 300 

Bankstödet totalt, netto 4 196 38 999 

Garantiåtagandena till Securum uppgående till totalt 23 miljarder kronor 
har placerats under rubriken Kapitaltillskott eftersom dessa från början 
var avsedda att infrias. 

Infriandet av del av garantiåtagande 2 till Securum, uppgående till 
13, 15 miljarder kronor, lånefinansierades ursprungligen i Riksgäldskonto
ret. Vid fastställandet av Bankstödsnämndens bokslut har statens aktier 
i Securum upptagits till ett värde av 1 miljard kronor. Detta motsvarar 
statens anskaffningskostnad för aktierna. Då det angivna kapitaltillskottet 
på 13, 15 miljarder kronor inte ansetts kunna öka det bokförda värdet av 
aktierna i Securum, har kostnaden för tillskottet belastat nämndens 
resultat. Lånet till Riksgäldskontoret har därför återbetalats genom 
belastning av anslaget Åtgärder för att stärka det finansiella systemet. 

Av de 15 miljarder kronor som staten utfäste i garanti till Gota Bank 
hade banken per den 30 juni 1993 i sitt resultat utnyttjat 13,02 miljarder 
kronor för reserveringar av befarade kreditförluster. Bankstödsnämnden 
har i sitt resultat upptagit motsvarande summa som kostnad. Några 
utbetalningar med avseende på garantin skedde inte under budgetåret 
1992/93 vilket gör att statsbudgeten för budgetåret 1992/93 inte har 
påverkats av dessa kostnader. 
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I samband med lånet på 3,5 miljarder kronor till Sparbanksstiftelser- 1993/94: 100 
na lämnade staten ett borgensåtagande uppgående till 4,2 miljarder Bilaga 8 
kronor. Posten Infriade garantier avser del av detta borgensåtagande. 

Posten Räntekostnader består av räntekostnader och kursförluster på lån 
upptagna av Bankstödsnämnden i Riksgäldskontoret. Räntekostnaderna 
härrör dels från finansiering av lån till Sparbanksstiftelserna, dels för 
finansiering av kapitaltillskott till Securum. Kursförlusten uppkom vid 
förtida lösen av det senare nämnda lånet. 

Bankstödsnämnden har även tagit upp intäker från bankstödet 
uppgående till totalt 180 miljoner kronor. Dessa består av dels inkomna 
garantiavgifter, dels beräknade intäkter för kostnadsersättningar. 

I anslutning till de redovisade kostnaderna och intäkterna bör även 
värdet av tillgångar som i Bankstödsnämndens bokslut inte lånefinansieras 
beaktas. Dessa utgörs av aktier i Nordbanken, som har åsatts ett värde 
motsvarande bankens redovisade eget kapital per den 30 juni 1993, och 
regressfordran på sparbanksstiftelserna avseende infriad garanti. 

De på detta sätt beräknade totala nettokostnaderna för bankstödet 
budgetåren 199 ! /92 och 1992/93 uppgår således till drygt 43 miljarder 
kronor. Om hänsyn tages till beslutet i december 1993 vad avser 
rekonstruktionen av Gota Bank och kapitaliseringen av Retriva-koncernen 
kommer de totala kostnaderna för Gota Bank att uppgå till 20 miljarder 
kronor. Detta innebär att de totala kostnaderna, netto, för bankstödet kan 
komma att stanna vid ungefär den nivå som då nås, dvs. drygt 50 
miljarder kronor. Försäljningen av Nordbanken/Gata Bank och, på lång 
sikt, avvecklingen av Securum och Retriva kan leda till högre intäkter än 
vad aktierna i dessa bolag tagits upp till i nämndens bokslut vilket ger en 
möjlighet till att de totala kostnaderna, netto, för bankstödet blir något 
lägre än den nyss nämnda nivån. 
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Bankstödsnämndens balansräkning såg per den 30 juni 1993 i samman- 1993/94: 100 
drag ut enligt nedan. Bilaga 8 

Bankstödsnämndens balansräkning 1993-06-30 i miljoner kronor, sammandrag 

Tillgångar 

Omsättningstillgångar 
Aktier i Nordbanken 
Aktier i Gota Bank 
Fordran Sparbanksstiftelsema 

Anläggningstillgångar 
Aktier i Securum 
Lån till Sparbanksstiftelsema 

Skulder och Eget kapital 

Långfristiga skulder 
Skuld till Riksgäldskontoret 

Balanserat kapital 
Invärderat kapital avseende 
aktier i Nordbanken 
Regressfordran Sparbanksstiftelsema 

Ansvarsförbindelser 
Utestående ej infriade garantier 
Borgensåtagande 

12 900 
0 

400 

1 000 
3 800 

4 800 

12 900 
400 

2 980 
13 800 

Innehavet av aktier i Nordbanken och Gota Bank betraktas som omsätt
ningstillgångar eftersom dessa avses att avyttras. Nordbanken har, som 
nämnts, värderats till ett värde motsvarande bankens redovisade egna 
kapital den 30 juni 1993. Gota Bank har upptagits till ett värde av 1 
krona. 

Fordran på Sparbanksstiftelserna avser den infriade garantin. 
Bankstödsnämndens skuld till Riksgäldskontoret består av dels ett lån 

uppgående till 3,8 miljarder kronor som använts för finansiering av lånet 
till Sparbanksstiftelserna, dels ett lån uppgående till 1 miljard kronor som 
använts till finansiering av köp av aktier i Securum. 

Ansvarsförbindelsema avser utestående, ej infriade och utnyttjade 
garantier till Gota Bank (1,98 miljarder kronor) och Securum (1 miljard 
kronor). Borgensåtagandet avser borgen för Securums lån i Nordbanken 
(1 O miljarder kronor) och borgen för lån som Sparbanksstiftelserna 
upptagit (3 ,8 miljarder kronor). 

Riksrevisionsverkets revisionsberättelse över Bankstödsnämndens 
årsredovisning innehåller inga invändningar. 

Regeringens överväganden 

Under hösten 1992 hotades stabiliteten i det finansiella systemet och det 
rådde stor osäkerhet på den svenska finansmarknaden. Bankernas 
möjlighet att sköta sin lånefinansiering och riskkapitalförsörjning hotades. 
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Riksdagen beslutade att ge regeringen ett långtgående bemyndigande att 1993/94: 100 
besluta om stödåtgärder till banker och vissa andra kreditinstitut. Bilaga 8 

Sedan dess har situationen förbättrats. Bankernas upplåning såväl inom 
som utom landet har normaliserats. Bankernas resultat har förbättrats. 
Riskkapitalmarknadens tilltro till bankerna är sådan att kapital försörjning 
genom nyemissioner har möjliggjorts. Att situationen nu ser ljusare ut är 
en kombination av olika faktorer där den statliga garantin får anses vara 
en faktor som har haft avsedd effekt. Den fallande räntan är naturligtvis 
en annan mycket betydelsefull faktor i sammanhanget. 

Regeringen har inget att erinra mot det sätt på vilket Bankstödsnämn
den har hanterat de ansökningar som inkommit om statligt stöd. 

Den mycket grundliga genomgång som genom bl.a. Bankstödsnämn
dens försorg har genomförts av en stor del av det svenska banksystemet, 
bör innebära att bankerna ifråga nu står väsentligt bättre rustade inför 
framtiden. 

Det synes vara för tidigt att bedöma om bankstödet har hanterats så att 
statens kostnader för stödet har minimerats. Målet är att kostnaderna för 
bankstödet i möjligaste mån skall återvinnas. 

Hur Bankstödsnämndens verksamhet kommer att utvecklas är svårt att 
bedöma. Om den allmänekonomiska situationen inte åter försämras och 
därmed leder till ökade förluster i banksystemet, bör Bankstödsnämndens 
arbete under budgetåret 1994/95 främst kunna inriktas på förvaltning av 
de tillgångar som Bankstödsnämnden förvaltar för statens räkning. 

Slutsatser 

Regeringen anser att syftet med det statliga stödet till banker och andra 
kreditinstitut, nämligen att trygga stabiliteten i betalningssystemet och 
säkra kreditförsörjningen, får anses vara uppfyllt. Regeringen föreslår 
därför inte någon ändring av de övergripande målen och riktlinjerna för 
Bankstödsnämndens verksamhet. 

G 1. Bankstödsnämnden 

1992/93 
1993/94 
1994/95 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

2 709 000 
1 000 

14 031 000 

Anslaget får användas för löne- och andra förvaltningskostnader som 
uppkommer vid beredning av ansökan om stöd och hantering av beviljat 
stöd. Anslaget får inte användas för utgifter för konsulter som anlitas för 
att skapa underlag för beslut om stöd och hantering av beviljat stöd. 

Bankstödsnämndens verksamhet skall finansieras med avgifter. 
Avgifterna skall bestämmas i enlighet med 7 § förordningen (1993:890) 
om statligt stöd till banker och andra kreditinstitut. Inkomster i form av 
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avgifter skall föras mot inkomsttitel 2552 - Övriga offentligrättsliga 1993/94: 100 
avgifter. Bilaga 8 

Bankstödsnämnden har i sin anslagsframställning för budgetåret 
1994/95 anfört bl.a. följande. Den nuvarande organisationen omfattar tio 
anställda tjänstemän och därutöver fyra personer på konsultbasis, varav 
tre på deltid. Organisationen har successivt utvecklats i takt med ställda 
krav men kan inte sägas fullt återspegla de krav en uppföljning av hittills 
utfört arbete ställer. För att så långt som möjligt gardera den osäkerhet 
som föreligger har budgetmässigt beaktats ytterligare två personer varvid 
en utgångspunkt varit den situation nämnden får som ägare till banker 
och avvecklingsbolag. Mot bakgrund av det anförda har Bankstödsnämn
den i sin anslagsframställning budgeterat en reserv på 2 995 000 kronor. 

Bankstödsnämnden har i sin anslagsframställning för budgetåret 
1994/95 hemställt att nämnden anvisas dels ett ramanslag på 17 miljoner 
kronor dels en låneram i Riksgäldskontoret på 2 miljoner kronor för 
investering i anläggningstillgångar. 

Regeringens övervägande 

Med hänsyn till osäkerheten avseende omfattningen och inriktningen av 
Bankstödsnämndcns fortsatta verksamhet är det svårt att beräkna 
nämndens förvaltningskostnader. Regeringen kan emellertid inte 
tillmötesgå Bankstödsnämndens hemställan om ett ramanslag på 17 
miljoner kronor. Anslaget bör minskas med det av Bankstödsnämndcn 
uppförda reservbeloppet på 2 995 000 kronor. Om utvecklingen av 
Bankstödsnämndens verksamhet blir sådan att nämnden är i behov av 
ytterligare resurser kommer regeringen att då pröva ett sådant krav. 

Om det i framtiden visar sig att antalet institut, vars ansökan om stöd 
bereds av Bankstödsnämnden eller som beviljats stöd, är mycket litet kan 
det bli aktuellt att ändra förutsättningarna för finansieringen av Bank
stödsnämndens verksamhet vad gäller uttag av avgifter för nämndens 
förvaltningskostnader. Är det endast ett eller ett fåtal stödsökande institut 
kan det anses oskäligt att kräva att detta/dessa institut skall finansiera hela 
Bankstödsnämndens verksamhet. Olika lösningar kan tänkas. En 
möjlighet är att avgift i stället uttas från samtliga banker och kreditinstitut 
som omfattas av det statliga stödet. Vilken lösning som slutligen skall 
väljas är i dagsläget svårt att ange. Därför föreslås att regeringen får 
riksdagens bemyndigande att vid behov meddela nya föreskrifter vad 
gäller uttag av avgifter för finansiering av Bankstödsnämndens verksam
het. 
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Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
1. till Bankstödsnämnden för budgetåret 1994/95 anvisar ett ramanslag 

på 14 031 000 kr, 
2. bemyndigar regeringen att vid behov meddela nya föreskrifter för 

uttag av avgifter för finansiering av Bankstödsnämndens verksamhet. 

G 2. Åtgärder för att stärka det finansiella systemet 

1992/93 Utgift 
1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

23 518 000 000 
1 000 
I 000 

Anslaget skall användas för att täcka utgifter för åtgärder som avser att 
stärka det finansiella systemet och som uppkommer vid infriandet av 
utställda garantier, betalningar av ränta på lån i Riksgäldskontoret som 
tagits för att finansiera stöd samt återbetalning av lån i Riksgäldskontoret 
när lån eller tillgång skrivs ned eller tillgångar säljs till ett lägre pris än 
dess bokförda värde. Anslaget får även användas för utgifter för 
konsulter som anlitas för att skapa underlag för beslut om stöd och 
hantering av beviljat stöd. 

Löpande inkomster som skall redovisas under anslaget är influtna 
garantiavgifter, räntebetalningar på lån som staten lämnat, aktieutdel
ningar, återbetalningar av stöd som erhållits med anledning av garantier, 
ersättningar till staten för att lån har löpt med ränta som understiger 
marknadsräntan, återvinningar av förluster på lån som skrivits ned samt 
vinster när tillgångar sålts till ett högre pris än vad de förvärvats till. 
Vidare skall inkomster från ersättning för konsultinsatser redovisas under 
anslaget. Eventuellt överskott av verksamheten skall föras till in
komsttiteln 2125 Inlevererat överskott av åtgärder för att stärka det 
finansiella systemet. 

1 sin anslagsframställning för budgetåret 1994/95 har Bankstödsnämn
den uppgett bl.a. följande. Det är behäftat med stor osäkerhet att 
uppskatta anslagsbelastningen för anslaget Åtgärder för att stärka det 
finansiella systemet. Omfattningen av åtgärder beror bl.a. på kon
junkturutvecklingen och prisutvecklingen på fastighetsmarknaden. En 
uppskattning av anslagsbelastningen för ett enskilt budgetår är vidare 
omöjlig att beräkna på grund av att skilda stödformer får olika konse
kvenser beroende av när i tiden belastningen på anslaget kommer. 

Bankstödsnämnden har hemställt att det för budgetåret 1994/95 anvisas 
ett förslagsanslag om I 000 kronor till Åtgärder för att stärka det 
finansiella systemet. 

1993/94:100 
Bilaga 8 
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Regeringens övervägande 

Hur budgetbelastningen av det statliga stödet utvecklas i framtiden är 
fortfarande svårt att förutsäga. Det kan inte anses vara meningsfullt att 
nu budgetera ett visst belopp. Det får därför för budgetåret 1994/95 anses 
lämpligt att anvisa ett förslagsanslag på 1 000 kronor. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Åtgärder för att stärka det finansiella systemet för budgetåret 

1994/95 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr. 

1993/94: 100 
Bilaga 8 
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H. Bidrag och ersättningar till kommunerna 

Som regeringen tidigare i dag har redogjort för har den kommunala 
sektorn, som helhet och i jämförelse med andra sektorer i samhället, 
acceptabla ekonomiska förhållanden. Förhållandena kan dock variera 
kraftigt mellan enskilda kommuner och landsting. Det finns inte 
förutsättningar att sanera de offentliga finanserna enbart genom reduktion 
av statens konsumtion eller statens transfereringar till hushåll och företag. 
Tilldelningen av ekonomiska resurser till kommuner och landsting måste 
därför utvecklas mycket restriktivt. Ett stort ansvar vilar på statsmakterna 
vad gäller att ange stabila finansiella ramar. Handlingsutrymmet för 
kommuner och landsting kommer till stor del att bestämmas av möjlig
heterna att omfördela resurser samt att effektivisera och öka avgifts
finansieringen. 

Regeringen avser att i vårens kompletteringsproposition återkomma 
med en bedömning av och förslag beträffande det finansiella utrymmet 
för kommunsektorn i samband med att regeringen redovisar sitt förslag 
till inriktning av den ekonomiska politiken på medellång sikt. 

Statligt 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. 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, 
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 år 1993, till följd av 
det nya statsbidragssystemet jämfört med ett referensbidrag som fastställts 
av regeringen i december 1992, skall få eller mista bidrag överstigande 
1,5 % av kommunens beräknade sammantagna inkomster av kommunal
skattemedel år 1993 och referensbidraget. För år 1994 får skillnaden 
mellan utjämningsbidraget för år 1994 och ett referensbidrag som 
fastställts av regeringen i december 1993, uppgå till högst 1,5 3 av 

1993/94: 100 
Bilaga 8 
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summan av de beräknade skatteinkomsterna år 1994 och referensbidraget. 1993/94: 100 
De huvudsakliga motiven för övergångsreglerna är dels att undvika alltför Bilaga 8 
stora förändringar i enskilda kommuners bidrag, dels att åstadkomma en 
successiv infasning av det nya bidragssystemet. 

Såväl utjämningen av strukturellt betingade kostnadsskillnader som 
utjämningen av skatteinkomster har nyligen varit föremål för utredning 
som redovisats i betänkandet Kostnadsutjämning mellan kommunerna 
(SOU 1993:53) respektive i rapporten Kommunal inkomstutjämning -
alternativa modeller (Ds 1993:68). Utredningarna har remissbehandlats. 
Vidare pågår en utredning om utjämningssystemet för landstingen (Fi 
1993:14, <lir 1993:63). För att kunna samordna förändringarna i 
utjämningen för kommuner och landsting och för att ytterligare överväga 
och utreda presenterade förslag har en parlamentarisk beredning tillkallats 
(dir 1993:137). Beredningen skall föreslå hur statsbidrags- och ut
jämningssystemen för kommuner och landsting bör vara utformade 
fr.o.m. år 1996. 

Regeringen avser att återkomma i kompletteringspropositionen med 
förslag om hur bidragsfördelningen mellan kommunerna bör ske år 1995. 

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 garanterade skattekraft anges i procent av 
medelskattekraften och omfattar följande delar: 

grundgaranti, 
tillägg eller avdrag för åldersstrukturens inverkan på landstingets 
kostnader för sjukvård, 
tillägg för befolkningsminskning. 

Skatteutjämningsbidraget för landsting och landstingsfria kommuner är 
för närvarande föremål för översyn av en särskild utredare. Den tidigare 
nämnda parlamentariska beredningen skall därefter föreslå hur systemen 
för landsting och kommuner skall vägas samman. 

Finansiering av skatteutjämningsbidrag 

Skatteutjämningsbidragen till landstingen följer automatiskt skatteunderla
gets förändringar, eftersom bidragen är knutna till medelskattekraften. 
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Tidigare år har den prognostiserade ökningen av bidraget i huvudsak 1993/94: 100 
finansierats av landstingen själva. För år 1994 görs detta genom att Bilaga 8 
skattemedlen minskas med ett visst belopp per invånare. Bidragsökningen 
mellan år 1993 och år 1994 beräknades i 1993 års kompletteringsproposi-
tion till 175 miljoner kronor. Det nu kända utfallet för år 1994 innebär 
i stället en minskning med 260 miljoner kronor. Differensen uppgår 
således till 435 miljoner kronor. Mellan åren 1994 och 1995 beräknas 
bidraget bli oförändrat. 

H 1. Statligt utjämningsbidrag till kommuner 

1992/93 Utgift 
1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

20 192 062 000 
39 041 000 000 
37 954 000 000 

Anslaget disponeras för utgifter för statligt utjämningsbidrag till 
kommunerna enligt lagen (1992:670) om statligt utjämningsbidrag till 
kommuner. Ytterligare föreskrifter för bidragsgivningen finns i för
ordningarna (1992: 1591) om statligt utjämningsbidrag till kommuner och 
(1992:678) om skattesatser vid beräkning av skatteutjämningsbidrag och 
statligt utjämningsbidrag. 

Riksrevisionsverkets budgetprognos nr 2/3 för budgetåret 1993/94 visar 
på en utgiftsutveckling som överstiger det belopp med vilket anslaget 
förts upp i statsbudgeten för budgetåret 1993/94. Det prognostiserade 
utfallet är 39 050 miljoner kronor, vilket skulle innebära att anslaget 
överskrids med 0,02 %, eller 9 miljoner kronor. För att underlätta 
övergången från det tidigare statsbidragssystemet till det nya utjämnings
systemet infördes övergångsregler. Kostnaderna för övergångsreglerna år 
1993 bedömdes uppgå till ca 320 miljoner kronor. Utfallet blir 18 
miljoner kronor högre än beräknat. Halva kostnaden, dvs. 9 miljoner 
kronor, belastar budgetåret 1993/94. 

Regeringens överväganden 

Utjämningsbidraget till kommuner fastställs för ett kalenderår i sänder. 
I 1993 års kompletteringsproposition angavs den totala bidragsramen 

för år 1994 till 37 954 miljoner kronor inkl. kostnader för 
övergångsregler, varav hälften faller på budgetåret 1993/94 och hälften 
på 1994/95. 

Regeringen kommer senare att under avsnittet Övriga frågor inom 
Finansdepartementets område redovisa de kommande ekonomiska regle
ringar år 1994 och år 1995 mellan staten och kommunsektorn som nu kan 
överblickas. 

Regeringen avser att återkomma i kompletteringspropositionen med 
förslag om hur kommande ekonomiska regleringar skall behandlas. 
Därför beräknas inte nu några förändringar av medel på anslaget. 
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För år 1995 beräknar regeringen preliminärt kostnaderna för bidrag 1993/94: 100 
från detta anslag till 37 954 miljoner kronor. Hälften av beloppen Bilaga 8 
kalenderåren 1994 respektive 1995, sammanlagt 37 954 miljoner kronor, 
betalas ut under budgetåret 1994/95. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Statligt utjämningsbidrag till kommuner för budgetåret 

1994/95 anvisar ett förslagsanslag på 37 954 000 000 kr. 

H 2. Skatteutjämningsbidrag till landsting 

1992/93 Utgift 
1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

3 692 187 000 
7 922 000 000 
7 574 000 000 

Anslaget disponeras för utgifter för skatteutjämningsbidrag till landstingen 
och de landstingfria kommunerna enligt lagen (1992:671) om skatteutjäm
ningsbidrag till landsting och förordningarna (1992:677) om skatteutjäm
ningsbidrag till landsting och (1992:678) om skattesatser vid beräkning 
av skatteutjämningsbidrag och statligt utjämningsbidrag. 

Riksrevisionsverkets budgetprognos 2/3 för budgetåret 1993/94 visar 
på en utgiftsutveckling som understiger det belopp med vilket anslaget 
förts upp i statsbudgeten för budgetåret 1993 /94. Det prognostiserade 
utfallet är 7 713 miljoner kronor, vilket skulle innebära att anslaget 
underskrids med 2,6 % , eller 209 miljoner kronor. 

Regeringens överväganden 

Bidraget antas bli oförändrat år 1995 jämfört med år 1994. 
Medelsbehovet under budgetåret 1994/95 avser bidrag som utbetalas 

under andra halvåret 1994 och första halvåret 1995. Bidraget under år 
1994 uppgår preliminärt till 7 574 miljoner kronor. Hälften av 
beloppen för kalenderåren 1994 respektive 1995, sammanlagt 7 57 4 
miljoner kronor, betalas ut under budgetåret 1994/95. 

Regeringen avser att återkomma i kompletteringspropositionen med en 
ny bedömning och den ekonomiska regleringen mellan staten och lands
tingen som bör göras för såväl år 1994 som år 1995. 
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Förslag till ri~dagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Skatteutjämningsbidrag till landsting för budgetåret 1994/95 anvisar 

ett förslagsanslag på 7 574 000 000 kr. 

11 Riksdagen 1993194. I sam/. Nr /()(}Bilaga 8 

1993/94: 100 
Bilaga 8 
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I. Övriga ändamål 

I 1. Bidrag till vissa handikappade ägare av motorfordon 

1992/93 Utgift 
1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

19 186 670 
6 000 000 
2 000 000 

Enligt lagen (1960:603) om bidrag till vissa handikappade ägare av 
motorfordon, som enligt SFS 1988:358 upphört att gälla vid utgången av 
september 1988 men alltjämt tillämpas övergångsvis i vissa fall, betalas 
bidrag till sådana handikappade motorfordonsägare som har ett gällande 
beslut om befrielse från fordonsskatt. Bidragen motsvarar skattekost
naderna för viss mängd bensin som för ägare av bil uppgår till 700 liter 
och för ägare av motorcykel till 250 liter för helt år. Bidragen betalas i 
efterskott för budgetår. 

Ärenden om bidrag handläggs fr.o. m. den I juli 1993 av Skattemyn
digheten i Kopparbergs län. 

En ny form av bilstöd för handikappade som börjat tillämpas den 1 
oktober 1988 medför att utbetalningarna på detta anslag minskar 
successivt. Förbrukningen på anslaget budgetåret 1992/93 var visserligen 
nästan dubbelt så stor som budgeterat belopp. Det hänger emellertid bl.a. 
samman med att bidragsbelopp för budgetåret 1991192 delvis har belastat 
anslaget för budgetåret 1992/93. Regeringen finner därför inte skäl att nu 
ändra tidigare gjorda antaganden om den framtida förbrukningen på 
anslaget. För budgetåret 1994/95 beräknar regeringen kostnaderna för 
bidrag enligt detta anslag till 2 000 000 kr. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Bidrag till vissa handikappade ägare av motorfordon för budgetåret 

1994/95 anvisar ett förslagsanslag på 2 000 000 kr, 

I 2. Exportkreditbidrag 

1992/93 Utgift 
1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

1 199 000 
I 000 
I 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 

1993/94: 100 
Bilaga 8 
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allmänna förutsättningarna för stöd föreligger. Stödet kan ges i form av 1993/94: 100 
antingen ett avdrag vid inkomsttaxeringen eller ett skattefritt bidrag. Bilaga 8 
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 bidragsform 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 föreslår regeringen att anslaget förs upp med ett 
formellt belopp på 1 000 kr också i statsbudgeten för budgetåret 1994/95. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Exportkreditbidrag för budgetåret 1994/95 anvisar ett förslagsanslag 

på 1 000 kr. 

I 3. Kostnader för vissa nämnder m.m. 

1992/93 Utgift 
1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

2 757 033 
3 187 000 
3 112 000 

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 
ansvarsnämnd, Offentliga sektorns särskilda nämnd, Statsförvaltningens 
centrala förslagsnämnd, Offentliga arbetsgivares samarbetsnämnd (såvitt 
avser statsverket), Statens tjänstepensions- och grupplivnämnd, Nämnden 
för vissa pensionsfrågor, Statens utlandslönenämnd, Ekonomiska rådet, 
Statens krigsförsäkringsnämnd, Statens krigsskadenämnd och Prövnings
nämnden för bankstödsfrågor. Från anslaget betalas även Sveriges bidrag 
till Nordiska skattevetenskapliga forskningsrådet. 

Under innevarande budgetår har två nämnder upphört, nämligen Statens 
chefslönenämnd och Nämnden för lokalanställda. Prövningsnämnden för 
bankstödsfrågor har tillförts detta anslag. Regeringen föreslår att anslaget 
förs upp med 3 112 000 kr. 
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Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Kostnader för vissa nämnder m.m. för budgetåret 1994/95 anvisar 

ett förslagsanslag på 3 112 000 kr. 

I 4. Bokföringsnämnden 

1992/93 Utgift 3 822 000 
1993/94 Anslag 4 297 000 
1994/95 Förslag 4 446 000 

Bokföringsnärnnden 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. 

Bokföringsnämnden 

Bokföringsnärnndens (BFN) kanslifunktion fullgörs av Finansinspek
tionen. 

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 bokföringshandledning för nyblivna företagare. En första 
upplaga trycktes i juni 1993. 

I frågor avseende löpande bokföring, ADB och arkivering har nämnden 
initierat projekt för att utarbeta rekommendationer avseende löpande 
bokföring med ADB-hjälpmedel, elektroniskt överfört räkenskapsmate
rial och telefax samt nya lagringsmedia. Som ett resultat av dessa projekt 
har nämnden under våren 1993 publicerat ett uttalande om användning av 
optiska lagringsmedier medan övriga projekt kommer att vara avslutade 
tidigast under våren 1994. I anslutning till rekommendationerna på ADB
området avser nämnden att utarbeta en broschyr med råd till små företag 
som använder datorhjälpmedel vid bokföringen. 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 beträffande handelsbolagens 
bokföring samt generellt för de mindre företagen. En annan fråga av 
större format där det finns behov av rekommendationer är bokföring i 
samband med olika samarbetsformer, exempelvis vid kommisionärsför
hållanden. 

BFN:s verksamhet som remissorgan kan inte planeras långsiktigt men 
det kan förväntas att det behövs betydande insatser för denna verksamhet. 

1993/94: 100 
Bilaga 8 
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Den verksamhet som planeras kommer enligt nämndens bedömning att 1993/94: 100 
medföra ungefär samma personalbehov som för budgetåret 1993/94. Bilaga 8 

Regeringens 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 
redovisningsornrådet. Genom tilläggsdirektiv ( dir. 1992: 19) har kom
mitten fått i uppdrag att också utreda frågan om Bokföringsnämndens 
ställning. Den övergripande inriktningen av BFN:s verksamhet i avvaktan 
på kommittens ställningstagande bör vara oförändrad. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår riksdagen 
att till Bokföringsnämnden för budgetåret 1994/95 anvisa ett förslagsan

slag på 4 446 000 kr. 

I 5. Stöd till idrotten 
1992/93 Utgift 512 173 0001 

1993/94 Anslag 511 173 000 
1994/95 Förslag 512 173 000 

Reservation 

1 Varav I miljon kronor över Tilläggsbudget I (prop. 1992/93:105, 
het. 1992/93:KrU9. rskr. 1992/93:193). 

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 i huvudsak de av 1970 års 
riksdag beslutade riktlinjerna för organisationsstöd till idrotten (prop. 
1970:79, bet. 1970:SU122, rskr. 1970:291, prop. 1992/93:100 bil. 8, 
bet. 1992/93:KrU14, rskr. 1992/93:254). 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. 1989/90:KrU15, rskr. 
1989/90: 161) och bidrag till RF som stöd för den forskning och 
utveckling m.m. som bedrivs av förbundet. 

12 Riksdagen 1993194. I sam/. Nr 100 Bilaga H 
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Sveriges riksidrottsförbund (RF) m fl 

Svensk idrottsrörelse engagerar ca 2 500 000 medlemmar i 22 000 
idrottsföreningar och 18 000 korpklubbar. Framför allt är idrotten en 
ungdomsrörelse. Bland högstadieungdom är cirka 60 % av pojkarna och 
40 % av flickorna med i en eller flera idrottsföreningar. Tillsammans 
bedrivs verksamhet som förutom det idrottsliga utvecklar hundratusentals 
ungdomar i samarbete, ledarskap och demokratiska spelregler. 

RF avser att prioritera arbetet med att stärka idrottens trovärdighet, 
förbättra idrottens framtida finansiering och stärka idrottens 
internationella agerande. 

Trovärdighet skall stärkas genom fortsatta satsningar på ökat jämställd
hetsarbete och ungdomars inflytande i beslutande församlingar samt 
insatser för en god etik såväl inom den idrottsliga- som den ekonomiska 
verksamheten. RF pekar på att idrottsrörelsen aktivt bidrar till en god 
friskvård. 

Under punkten, den framtida finansieringen för idrotten, pekar RF på 
att de genomfört undersökningar som visar på att ett försämrat stöd till 
idrotten från det allmänna försvårar föreningarnas möjligheter att bedriva 
idrottsverksamhet. Detta förhållande har till en del motverkats genom en 
förbättring på lotterimarknaden genom BingoLotto. RF menar att 
idrottsrörelsens intäkter från lotteriverksamhet måste förbättras samtidigt 
som bidraget från staten till RF, liksom i stor utsträckning till de olika 
specialidrottsförbunden (SF), ej försämras. Vid riksidrottsmötet (RIM) år 
1993 beslutade idrottsrörelsen att bestämt ta avstånd från de förslag som 
innebär att statens stöd till olika folkrörelser skulle reduceras i samma 
takt som egna intäkter från exempelvis lotterier ökar. RIM påpekar det 
viktiga i att det egna engagemanget för att skapa ekonomiska resurser 
stimuleras - inte motverkas. 

Idrottens viktigaste resurskälla är det ideella arbetet. RF pekar på att 
samhället får tiofalt igen för varje satsad krona, genom det ideella arbete 
som l 00 000-tals idrottsledare utför i verksamhet för barn och ungdom. 
Stödet till de lokala idrottsföreningarnas barn- och ungdomsverksamhet 
är särskilt viktigt i dag då föreningslivet har det svårare än tidigare att 
rekrytera ungdomar till idrotten. 

ldrottsrörelsen har flera gemensamma uppgifter. Vid RIM år 1993 
beslutades att tillsätta utredningar som inför nästa RIM år 1995 skall 
utarbeta program på flera områden. Däribland kan nämnas en översyn av 
dels idrottens organisation och dels idrottens bidragsformer och penning
strömmar. 

RF pekar vidare på vikten av att samla landets resurser för idrotts
forskning och deltar i styrelsen för och bidrar till det av regeringen 
inrättade Centrum för idrottsforskning. Under året har riksidrottsstyrelsen 
anslagit 5 miljoner kronor för detta ändamål. Tillsammans med Sveriges 
Olympiska Kommitte bedrivs projekt till stöd för svensk elitidrotts 
utveckling inom ramen för Centrum för Prestationsutveckling. 

Vikten av ett kraftfullt anti-dopningsarbete betonas. RF redovisar att 
dess dopningskommission under förra verksamhetsåret tog 2 300 tester, 

1993/94: 100 
Bilaga 8 
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ungefär lika fördelade mellan träning och tävling. Resultatet blev att 56 1993/94: l 00 
personer avstängdes för dopning. Då mängden dopningspreparat i landet Bilaga 8 
är mycket stort visar detta att den stora marknaden för dopningspreparat 
finns utanför den organiserade idrottsrörelsen. Inrättandet av en dop-
ningsjour med stöd från Folkhälsoinstitutet har förbättrat möjligheterna 
att angripa det ökade dopningsproblemet i samhället. 

För de 63 specialidrottsförbunden inriktas den planerade verksamheten 
främst på att stärka idrottens tävlingsverksamhet och friskvårdsarbete med 
basen i det ideella ledarskapet. Friskvårdsarbetet genom bredd- och 
motionsverksamhet har fått en allt mer framträdande roll i special
idrottsförbundens verksamhet. Hela idrottsrörelsen är aktiv i kampen för 
ett sunt levnadssätt mot droger, alkohol, tobak och narkotika som bryter 
ned det vilket fysisk träning bygger upp. Samarbetet med Cancerfonden 
för att organisera och genomföra "Riksmarschen" 1993 är ett exempel på 
idrottsrörelsens intresse för friskvårdsarbete. 

RF begär medel, att användas över en flerårsperiod, för att utveckla 
riksanläggningen Bosön som den svenska idrottsrörelsens centralanlägg
ning för träning, tävling, utbildning och utveckling. 

Under en följd av år har verksamheten vid riksanläggningen Vålådalen 
gett ett otillfredsställande resultat. Under året försattes Vålådalsstiftelsen 
i konkurs. En av stiftarna, Svenska Turistföreningen, driver nu verksam
heten vidare i egen regi. Riksidrottsförbundets engagemang i Vålådalen 
är nu avslutat och anläggningen avförd som riksanläggning. 

För uppförande, tillbyggnad eller upprustning av ett antal mindre 
idrottsanläggningar som ägs av idrottsförening lämnas bidrag av RF. 

RF:s anslagsframställan uppgår sammanlagt till 782 miljoner kronor 
och innefattar nuvarande stödform från AB Tipstjänst. Framställan 
omfattar i huvudsak tre utgiftsornråden. RF begär 430 miljoner kronor 
för stöd till gemensam verksamhet och idrottens organisationer, 100 
miljoner kronor för stöd till utveckling av Bosön som den svenska 
idrottsrörelsens centralanläggning samt 252 miljoner kronor för stöd till 
lokala organisationer. 

Idrottens jämställdhetsarbete 

Riksidrottsmötet 1989 antog ett program med konkreta mål för jämställd
hetsarbetet som avses att uppnås fram till 1995. Dessa mål är: 

* inom rådgivande och beslutande organ på alla nivåer skall kvinnor 
och män vara representerade med minst 40 % år 1995 

* valberedningar på alla nivåer vilka väljs från och med 1989 skall 
bestå av lika antal kvinnor och män 

* andelen kvinnliga och manliga tränare skall senast 1995 motsvara 
könsfördelningen bland de aktiva inom respektive idrott 

* andelen /..."Vinnlig personal på högre befattning, l)p konsulent, 
generalsekreterare och liknande skall uppgå till minst 30 % år 1995 
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Under tiden sedan programmet antogs har kvinnorepresentationen i 1993/94: 100 
specialidrottsförbundens styrelser ökat från 11 till 21 % . I de förbund där Bilaga 8 
speciella satsningar har gjorts med RF:s stöd har utvecklingen gått ännu 
snabbare och i dessa SF är 27 % av styrelseledamöterna kvinnor. 
Resultatet av en enkätundersökning visar på att 33 % av idrottens 
föreningsledare är kvinnor. 

RF har på uppdrag av regeringen redovisat att avseende budgetåret 
1992/93 genomfördes inom idrottsföreningarna 7 235 948 bidragsberät
tigade lokala ungdomsaktiviteter med 55 312 409 deltagartillfällen. Av 
dessa utgjorde 40 3 deltagartillfällen för flickor och 60 % för pojkar. 
Denna fördelning motsvarar den könsmässiga fördelningen av medlem
marna i aktuell ålder. 

I den rapport som antogs av RIM år 1993 framgår att RF avser att följa 
upp det statliga lokala aktivitetsstödets fördelning mellan idrott som 
utövas av flickor respektive pojkar för att därefter ge förslag till åtgärder. 
Vidare kommer man att årligen sammanställa uppgifter utifrånjämställdh
etsplanens delmål och att använda dessa uppgifter vid fördelningen av det 
statliga bidraget till SF. I rapporten pekar man på att det fram till år 1995 
är särskilt viktigt att fokusera insatser på områdena forskning, utbildning 
och nätverk/idrottspolitiskt arbete. 

Idrottens internationella agerande 

Idrottens internationella agerande är ett område idrottsrörelsen anser även 
fortsättningsvis bör prioriteras. I det nya Europa med sina öppna gränser 
finns en mängd frågor där RF anser att man tillsammans med SF måste 
införskaffa kompetens och ges resurser att förmedla denna nöd-vändiga 
kunskap inom idrottsrörelsen. Grunden för arbetet är att verka för ett 
samlat idrotts-Europa där idrotten utvecklas på sina egna villkor och på 
demokratiska grunder. Svensk idrott vill utifrån en bred nordisk sam
verkan tillsammans med olika europeiska idrottsorganisationer slå vakt 
om den europeiska idrottens ställning. 

Som ett led i målsättningen att stödja demokratiseringsprocessen vill 
den svenska idrottsrörelsen fortsätta sitt arbete främst i Lettland och 
övriga Baltikum men också i andra länder i Central- och Östeuropa. 
Samarbete av denna typ bedrivs redan i dag av RF i Tanzania och 
föreslås att utvecklas också i projekt till andra länder i Södra Afrika. 

SF vill vidare utveckla idrottens internationella engagemang och verka 
för en ökad representation i olika internacionella organ, vilket även aktivt 
kan bidra till att öka förutsättningarna att få stora internationella 
idrottsarrangemang cill Sverige. 

Stöd till utanför RF stående organisationers idrottsverksamhet 

De sex utanförstående organisationerna; Friluftsfrämjandet, Sveriges 
Sportfiske- och fiskevårdsförbund, Svenska Livräddningssällskapet-
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Simfrämjandet, Svenska Pistolskytteförbundet, Svenska Båtunionen och 1993/94: 100 
Cykelfrämjandet, har tillsammans äskat drygt 22 miljoner kronor. Detta Bilaga 8 
för bidrag till respektive organisations verksamhet och som stöd för 
bidrag till lokal ungdomsverksamhet på idrottens område. Anslags-
framställan har inlämnats till RF som sammanställt och vidarebefordrat 
dem utan prioritering till regeringen för ställningstagande. 

RF har vidarebefordrat förslag från Sveriges Förenade Studentkårer 
(SFS) som äskande av statligt stöd för studenternas motionsverksamhet 
vid landets studentkårer vid universitet och högskolor. SFS pekar på att 
de för sin del föredrar att anslaget beräknas som ett anslag per student. 
För kommande budgetår uppgår detta äskande till 20 miljoner kronor. 

Sammanfattning 

Sammantaget uppgår idrottens samlade anslagsframställan till ett belopp 
om drygt 824 miljoner kronor. Detta innebär ett ökat anslag, inberäknat 
stödet från AB Tipstjänst, med drygt 258 miljoner kronor. 

Regeringens överväganden 

Inledning 

Idrottsrörelsen är vårt lands största ideella folkrörelse och aktiverar fler 
ungdomar än någon annan föreningsverksamhet. Idrottsrörelsens förmåga 
att engagera medborgare i idrottsaktiviteter, social verksamhet och i 
demokratiska beslutsprocesser spelar en viktig roll i utvecklingen av det 
svenska samhället. Idrottsrörelsens frihet och oberoende utgör en 
väsentlig del för dess funktion som en ideell och demokratisk folkrörelse 
vilken i sin verksamhet bidrar till att engagera befolkningen i aktiviteter 
som bidrar till en god friskvård och stimulerande fritidsverksamhet. De 
centrala organisationerna byggd på medlemmarnas frivilliga medlemskap 
spelar en viktig roll för att utveckla detta. Regeringens förslag till bidrag 
under detta anslag skall ses som ett stöd till denna verksamhet. 

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 inträffat på senare tid. Nettointäkterna efter olika skatter 
och kostnader har inte utvecklats på ett önskvärt sätt. Lotteriutredningens 
slutbetänkande Vinna eller Försvinna (SOU I 992: 130), dess delrapport 
Kasino-spe/verksamhet i folkrörelsernas tjänst (SOU 1992:33) och 
rapporten Regelverk för Kasinospel av internationellt slag i Sverige 
(Ds 1992:/JB) har samtliga remissbehandlats och regeringen avser att i 
vår återkomma till riksdagen i en särskild lotteriproposition med förslag 
som förbättrar de ideella organisationernas möjlighet till ökad egenfinan
siering genom lotterier. I det sammanhanget kommer också förslag om 
AB Tipstjänst och dess stöd till idrotten att särskilt redovisas. 
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Regeringen har strävat efter att ompröva skatter och avgifter, vilka 1993/94: 100 
försvårar idrottsrörelsens verksamhet, som en väg att stärka Bilaga 8 
idrottsrörelsen och dess ekonomi. Slopandet av mervärdesskatt på tillhan-
dahållande av idrottsanläggningar och förändringen i kommunalskatte-
lagen för att höja gränsen för skattepliktig tävlingsvinst är exempel på 
genomförda reformer vilka innebär förbättringar för idrottsrörelsen. På 
detta sätt åtnjuter idrottsföreningar vissa lättnader i skattehänseende. 
Samma effekt har även sänkt mervärdesskatt på hotelltjänster och 
personresor inneburit. Den sänkning till 12 3 som genomfördes den 
1 juli innebär att idrottens kostnader, utifrån idrottsrörelsens egna 
antaganden, kan beräknas minska med ca 80 miljoner kronor per år. 

Det finns alltjämt skatter och avgifter som upplevs som byråkratiska, 
krångliga och minskar utbytet av aktiviteter syftande till att stärka 
idrottsrörelsens ekonomi, ett exempel är spelskatten på Bingo. 

Anslagets fördelning 

Den roll som RF har i fördelningen av statens stöd till idrotten förutsätter 
att nödvändiga prioriteringar redovisas. RF har i årets anslagsframställan 
fäst större uppmärksamhet än tidigare på denna uppgift. 

RF har i anslagsframställan pekat på sina ambitioner. Däribland stödet 
till det lokala föreningslivets ungdomsaktiviteter och till special
idrottsförbunden och distriktsidrottsförbunden. Vidare pekar man på 
stödet till studieverksamheten i idrottens eget studieförbund - SISU och 
RF:s ambitioner vad gäller idrottens internationella agerande. Regeringen 
noterar med tillfredsställelse idrottens ambitioner inom dessa områden. 

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. Regeringen vill betona vikten av att 
ungdomar rekryteras till idrottens beslutande församlingar. Idrottens 
utveckling och möjlighet att rekrytera ledare bygger på att idrotten ger 
utrymme i olika positioner för ledare som är representativa för sina 
medlemmar. 

RF har redovisat såväl uppnådda resultat som fortsatta insatser vad 
gäller arbetet för en jämställd idrott. Regeringen anser att detta arbete är 
av särskild vikt. Insatserna bör vara av sådan omfattning att idrottens 
egna mål i det gällande Jämställdhetsprogrammet som skall utvärderas vid 
RIM år 1995 kan uppnås. 

Regeringen noterar att RF har minskat sina administrationskostnader 
och att RIM nu beslutat att gå vidare med att se över idrottsrörelsens 
organisation i syfte att frigöra nya resurser genom lägre kostnader och 
högre effektivitet. 

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 
bevakning når elitidrotten också ut till alla människor. Idrottens etiska 
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hållning och avståndstagande från dopning och det idrottsanknutna våldet 1993/94: 100 
är viktig inte minst då elitidrottare utgör förebilder för många barn och Bilaga 8 
ungdomar. Det är en fråga för RF och dess specialidrottsförbund att med 
stöd av anslaget och i samarbete med Sveriges Olympiska Kommitte sörja 
för att erforderligt stöd till elitidrotten ges. RF bör vid fördelningen av 
anslaget prioritera specialidrottsförbundens verksamhet. 

Det är av stort värde att de lokala föreningarna ges möjlighet att 
uppföra anläggningar av olika slag. För att stimulera till och möjliggöra 
detta finns under detta anslag stödet till s.k. mindre anläggningar. 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. Regeringen ser 
förstärkta insatser på idrottsutbildningens område och en mera långsiktig 
kunskapsuppbyggnad inom idrottsforskningen som betydelsefulla förut
sättningar för utvecklingen av svensk idrott. RF:s beslut att av årets 
anslag fördela 5 miljoner kronor till verksamheten inom Centrum för 
idrottsforskning finner regeringen vara en angelägen prioritering även 
framgent. 

Lagen mot dopning är nu i kraft. Idrottsrörelsen gör stora ansträng
ningar för att motverka användningen av dopningsmedel och andra droger 
inom idrotten. Dopningen är i dag främst ett problem utanför den 
organiserade idrottsrörelsen. Idrottsrörelsens kunskaper och erfarenheter 
utgör en viktig del i arbetet med att bekämpa den ökade spridningen av 
dopningsmedel. Regeringen delar RF:s strävan att även fortsättningsvis 
prioritera idrottens arbete på detta område. 

RF äskar medel för att kunna utveckla riksanläggningen Bosön till en 
komplett anläggning för svensk och internationell idrott. Regeringen är 
positiv till RF:s planer för Bosön men finner att det över detta anslag i 
första hand ankommer på RF att inom den ram som ges prioritera att 
förverkliga denna vision. Med bakgrund i den till regeringen redovisade 
utvecklingen avseende riksanläggningen Vålådalen instämmer regeringen 
i förslaget att nu avföra anläggningen Vålådalen som riksanläggning. 

Regeringen har beräknat ett oförändrat anslag för de sex utanförstående 
organisationerna samt till studentkårernas motionsverksamhet för 
studenter vid universitet och högskolor. 

Det finns för närvarande angelägna insatser som bör göras på främst 
internationell nivå på idrottens område utöver det som faller inom 
idrottsorganisationernas ram att fatta beslut om. Med bakgrund i detta har 
regeringen beräknat 1 000 000 kronor till stöd för internationaliseringsar
bete m.m. Dessa medel bör disponeras av regeringen. 

Sammanfattningsvis föreslås anslaget uppgå till totalt ca 512 mkr. 

Övriga huvudtitlar 

Regeringen vill slutligen ge en samlad redovisning av hela det statliga 
stödet till idrotten. Sammanlagt kan de statliga anslagen till idrotten 
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beräknas uppgå till väsentligt mer än 1 000 miljoner kronor. Utöver det 1993/94: 100 
stöd som redovisas under detta anslag har idrotten erhållit medel under Bilaga 8 
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 främst Lettland. 

Under fjärde huvudtiteln har anvisats medel för de idrottsplutoner som 
finns upprättade vid förband i olika delar av landet. Här ingår vämplikts
kostnader för den del av utbildningstiden som ägnas åt idrottsverksamhet. 
Därtill kommer bidrag till Sveriges Militäridrotts- och Mångkamps
förbund och Svenska Sportskytteförbundet samt medel till Försvarets 
civila idrottsförbund och Svenska Pistolskytteförbundet. 

Under femte huvudtiteln har utgått vissa projektmedel för idrot
tsrörelsens deltagande i samhällsarbetet mot droger och missbruk. 

Under åttonde huvudtiteln har anvisats medel för professurer med 
anknytning till idrott samt för forskning och verksamheten vid Centrum 
för idrottsforskning och ldrottshögskolan i Stockholm 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. 

Av medel som anvisats under tionde huvudtiteln till lönebidrag för 
arbetshandikappade ingår bidrag till lönebidragsanställda som huvudsak
ligen är verksamma i idrottsföreningar. Statens bidrag har beräknats till 
mer än 800 miljoner kronor för detta ändamål. I nuvarande 
arbetsmarknadsläge anslås ytterligare medel för andra former av 
sysselsättningsfrämjande åtgärder där idrottsföreningar deltar. 

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis föreslås anslaget Stöd till idrotten uppgå till ca 
512 miljoner kr. Det bör ankomma på regeringen att efter förslag från 
RF besluta om närmare fördelning av anslaget. Till detta kommer att 
regeringen i vår återkommer till riksdagen med förslag till formerna för 
stöd till idrotten från AB Tipstjänst. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Stöd till idrotten för budgetåret 1994/95 anvisar ett reservationsanslag 

på 512 173 000 kronor. 
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I 6. Höjning av grundkapitalet i Nordiska 
investeringsbanken 

1992/93 Utgift 
1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

27 355 754 
31 000 000 
41 868 000 

Riksdagen godkände i enlighet med regeringens förslag, genom beslut 
den 9 april 1992 (prop. 1991/92:100 bil. 8, bet. 1991/1992:FiU12, rskr. 
1991 /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 
investeringsbankens grundkapital (en SDR motsvarade 11,70 svenska 
kronor den 3 december 1993). Beslutet innebär att 11,25 miljoner SDR 
skall ställas till bankens förfogande inom överenskomna tidsfrister. 
Riksdagen beslöt samtidigt att anvisa ett förslagsanslag på 31 miljoner kr 
avseende 1993 års inbetalning. Vidare beslöt riksdagen den 28 april 1993 
(prop 1992/93:100 bil. 8, bet. 1992/93:FiU21, rskr. 1992/93:303), att 
anvisa ett förslagsanslag på 31 miljoner kr för 1994 års inbetalning. 

Medlemsländernas överenskommelse om höjning av Nordiska 
investeringsbankens grundkapital innebär att medlemsländerna förutom 
inbetalningarna 1993 och 1994 även skall göra en tredje inbetalning 
1995. 

Enligt beslut av Nordiska ministerrådet (samarbetsministrarna) den 14 
maj 1992 övergick Nordiska investeringsbanken den l mars 1993 till 
ECU som räkenskapsvaluta. Inbetalningarna från medlemsländerna i 
samband med grundkapitalförhöjningen skall enligt beslutet ske i ECU. 
1995 års inbetalning uppgår till 4 423 474 ECU (en ECU motsvarade 
9,45 svenska kronor den 3 december 1993). 

Regeringens överväganden 

Årets inbetalning är en konsekvens av riksdagens beslut den 9 april 1992. 
Vi föreslår därför att svenska staten, i enlighet med medlemsländernas 

överenskommelse om höjning av Nordiska investeringsbankens 
grundkapital, ställer medel till förfogande genom ett förslagsanslag om 
41 868 000 kr för att finansiera den svenska inbetalningen för år 1995. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Höjning av grundkapitalet i Nordiska investeringsbanken för 

budgetåret 1994/95 anvisar ett förslagsanslag på 41 868 000 kr. 

13 Riksdagen 1993194. I sam/. Nr 100 Bilaga 8 

1993/94: 100 
Bilaga 8 
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I 7. Bidrag till EFTA:s fond för ekonomisk och social 
utjämning 

1993/94 Anslag 
1994195 Förslag 

540 000 000 
410 000 000 

Inom ramen för EES-avtalet skall Sverige tillsammans med andra EFTA
länder inrätta en fond för ekonomisk och social utjämning inom EES
området (EFTA Financial Mechanism). Fonden skall under en femårs
period användas för projektfinansiering i Portugal, Grekland och vissa 
regioner i Spanien samt på Irland. Vid projektvalet skall prioritet ges åt 
verksamhet inriktad på miljö, transporter och utbildning. 

Sedan det stod klart att Schweiz inte skulle bli part i EES omförhand
lades EES-avtalet varvid det överenskoms att de övriga EFTA-länderna 
skulle bära cirka två tredjedelar av den framräknade schweiziska andelen 
av kostnaderna. Ett tilläggsprotokoll till EES-avtalet med den innebörden 
undertecknades den 17 mars 1993 . 

EFTA-länderna och den Europeiska investeringsbanken, som skall 
administrera fonden, ingick ursprungligen ett samarbetsavtal den 30 juni 
1992. Avtalet reviderades i form av ett tilläggsprotokoll den 18 juni 
1993. Samarbetsavtalet träder i kraft den 1 januari 1994,i samband med 
att EES-avtalet träder ikraft. 

En särskild kommitte inom EFTA (EFTA Financial Mechanism 
Committee) skall besluta om finansieringen i enskilda låneärenden, 
utifrån förslag från den Europeiska investeringsbanken. EG-kommis
sionen skall även höras i alla ärenden. 

Fonden uppgår efter omförhandlingarna till 1 500 miljoner ecu för 
utlåning på subventionerade villkor (2 procentenheters räntesubvention) 
samt 500 miljoner ecu i direkta bidrag. 

Beräkningar av EFTA-ländemas samlade inbetalningar till fonden 
grundas på antaganden om räntesats, årlig utlåningsvolym och ut
betalningstakt. De sammanlagda inbetalningarna under femårsperioden 
har tidigare beräknats till ca 565 miljoner ecu. Det första årets in
betalning skall enligt samarbetsavtalet uppgå till 110 miljoner ecu. 

Fördelningen mellan EFTA-länderna fastställs årligen utifrån ländernas 
relativa BNP-storlek. Enligt en preliminär fördelningsnyckel skall Sverige 
bidra med knappt 37 % under 1994. Detta innebär ett budgetåtagande 
under 1993/94 på ca 380 miljoner kr. I statsbudgeten för innevarande år 
finns uppfört ett förslagsanslag på 540 miljoner kr, beräknat på ett 
ikraftträdande av fonden per 1 juli 1993 (prop. 1992/93:100 bil. 8 och 
prop. 1992/93 :225). För budgetåret 1994/95 bör en beredskap för ökade 
utgifter föreligga varför en viss uppräkning av 1993/94 års beräknade 
inbetalning är påkallad. 

1993/94: 100 
Bilaga 8 
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Föredragandens överväganden 

Åtagandet följer av EES-avtalet. De svenska inbetalningarna till fonden 
bestäms dels av storleken på det samlade årliga bidraget från EFTA
länderna, dels av den relativa fördelningen mellan EFTA-länderna. 
Dessutom påverkas de av kursen på kronan gentemot ecun. Jag föreslår 
att ett förs lagsanslag på 410 miljoner kr tas upp på budgeten för 
budgetåret 1994/95 för att finansiera Sveriges andra inbetalning till 
EFTA:s fond för ekonomisk och social utjämning. 

Förslag till rik.sdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Bidrag till EFTA:s fond för ekonomisk och social utjämning för 

budgetåret 1994/95 anvisar ett förslagsanslag på 410 000 000 kr. 

I 8. Samarbete avseende informationstjänster inom ramen 
för EES-avtalet 

1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

7 500 000 
11 000 000 

Anslagets ändamål är att finansiera de bidrag till EU:s budget som skall 
lämnas via EFTA under budgetåret 1994/95 för programsamarbete inom 
området informationstjänster. Sverige och svenska intressenter ges häri
genom möjligheter att delta i samarbete avseende säkerheten i informa
tionssystem (INFOSEC), elektroniska informationstjänster (IMPACTII) 
samt i ett informationsprogram för främjande av innovationer och tek
nikspridning (SPRINT). 

Förslag till riktlinjer och nytt gemenskapsprogram för att understödja 
införandet av transeuropeiska data- och telekommunikationsnät för infor
mationsutbyte mellan förvaltningarna inom EG- och EES-ländema (TNA 
och IDA) behandlas för närvarande i ministerrådet. Ett ställningstagande 
från svensk sida till ett antagande av riktlinjerna och till medverkan i pro
grammet kommer att ske inom ramen för EES-samarbetet först när ett 
rådsbeslut föreligger. För 1994/95 har under anslaget medel beräknats för 
ett eventuellt svenskt deltagande. 

Förslag till rik.sdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Samarbete avseende informationst}änster inom ramen för EES

avtalet för budgetåret 1994/95 anvisar ett förslagsanslag på 11 000 000 
kronor. 

1993/94: 100 
Bilaga 8 
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Övriga frågor inom Finansdepartementets område 

1 Kommande ekonomiska regleringar år 1994 och år 1995 
mellan staten och kommunsektorn 

I 1992 års kompletteringsproposition föreslogs att en s.k. kommunal 
finansieringsprincip fortsättningsvis bör tillämpas i förhållandet mellan 
staten och kommunsektorn. Riksdagen har biträtt denna princip (bet. 
1991/92:FiU29, rskr. 1991/92:345). 

Finansieringsprincipen innebär att kommuner och landsting inte bör 
åläggas nya uppgifter utan att samtidigt få möjlighet att finansiera dessa 
med annat än höjda skatter. Om statsmakterna fattar beslut som gör att 
den kommunala verksamheten kan bedrivas billigare bör statsmakterna 
på motsvarande sätt minska de statliga bidragen. På liknande sätt har 
hänsyn också tagits till statliga åtgärder som inte direkt tar sikte på, men 
som ändå får direkta ekonomiska effekter för kommunsektorn. 

I det följande redovisas av riksdagen beslutade förändringar som bör 
föranleda ekonomiska regleringar år 1994 och år 1995 mellan staten och 
kommunsektorn. Förslag till sådana regleringar kommer att lämnas i 
samband med 1994 års kompletteringsproposition. 

Regleringen till följd av förstatligandet av bostadsbidrag fr.o.m. år 
1994 innefattar en permanent återföring från kommunerna till staten 
(prop. 1992/93:174, bet. 1992/93:BoU21, rskr. 1992/93:365). På grund 
av ökade kostnader för bostadsbidragen under år 1993 bör en korrigering 
av regleringen mellan staten och kommunerna göras. 

Riksdagen har godkänt att den statliga delen av finansieringen av 
gymnasiereformen inleds budgetåret 1993/94 (prop. 1991/92:100 bil. 9, 
bet. 1991/92:UbU10, rskr. 1991/92:190). Riksdagsbeslutet innebar att 
bidraget skall höjas under en treårsperiod. 

Riksdagen har beslutat om valfrihet i skolan (prop. 1992/93:230, bet. 
UbUl 7, rskr. 1992/93:406). Det offentliga stödet till fristående gym
nasieskolor, med utbildningar som kan anses motsvara gymnasieskolans 
utbildning på nationella program eller specialutformade program, skall 
lämnas av hemkommunen. 

Riksdagenhar fattat beslut (prop. 1993/94:4, bet. 1993/94:SoU10, rskr. 
1993/94:58) om familjerådgivning: I dag är familjerådgivningen frivillig 
och bedrivs till största delen i landstingens regi. Från den 1 januari 1995 
skall kommunerna vara skyldiga att sörja för att de som önskar får 
tillgång till familjerådgivning. Denna skyldighet förs in i socialtjänst
lagen. Lagstiftningen innebär ökade kostnader för kommunerna och 
minskade kostnader för landstingen. 

Utöver dessa av riksdagen fattade beslut föreslår regeringen i denna 
proposition ytterligare förändringar som kan föranleda ekonomiska 
regleringar. 

De ovan aviserade ekonomiska regleringarna mellan staten och 
kommunsektorn avser verksarnhetsförändringar. I det följande aviseras 

1993/94:100 
Bilaga 8 
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av riksdagen beslutade förändringar som påverkar skatteunderlaget för 1993/94: 100 
den kommunala sektorn åren 1994 och 1995. Bilaga 8 

Den fortsatta reformeringen av företagsbeskattningen fr.o.m. den 1 
januari 1994 innebär bl.a. ändrade regler för beskattning av enskilda 
näringsidkare (prop. 1993/94:50, bet. 1993/94:SkU15, rskr. 
1993/94: 108). Dessa medför ett minskat skatteunderlag för den kommu
nala sektorn. 

Avdraget för ökade levnadskostnader vid tjänsteresa i utlandet (prop. 
1993/94:90, bet. 1993/93:SkU10, rskr. 1993/94:104) skall bli närmare 
anpassat till vad som gäller för motsvarande avdrag vid inrikes för
rättning. Förändringen träder i kraft den 1 januari 1994 och innebär en 
sänkning av avdragen, vilket ökar kommunsektorns skatteunderlag. 

En ny allmän och obligatorisk arbetslöshetsförsäkring (prop. 
1993/94:80, bet. 1993/94:Au6, rskr. 1993/94:101) avses att finansieras 
bl.a. genom en egenavgift som skall vara avdragsgill vid taxeringen. Den 
nya försäkringen träder i kraft fr.o.m. den 1 juli 1994 och innebär 
sammantaget ett minskat kommunalt skatteunderlag. 

Fr. o. m. inkomståret 1994 skall en sänkning av grundavdraget ske 
(prop. 1992/93:50, bet. 1992:93:FiU1, rskr. 1992/93:134). Sänkningen 
leder till en ökning av det kommunala skatteunderlaget och skulle redan 
år 1994 ha reglerats genom att 4 142 miljoner kronor förts till staten från 
kommunsektorn. I prop. 1992/93: 150 föreslog regeringen att staten 
tillfälligt skulle avstå från denna reglering för de kommuner och landsting 
som år 1994 bibehåller eller sänker sin skattesats i jämförelse med år 
I 993. För år 1995 bör dock en ekonomisk reglering genomföras. 

Riksdagen har tidigare beslutat (prop. 1992/93: 123, bet. 1992/93:FiU2, 
rskr. 1992/93: 119) om vissa ekonomiska regleringar år 1993 mellan 
staten och kommunsektorn. Ändringar i skattesystemet, sjukförsäkringen 
och pensionssystemet medför att den ekonomiska regleringen mellan 
staten och de kyrkliga kommunerna bör ökas år 1995. Detta beror på den 
tvååriga eftersläpningen i utbetalningssystemet av skattemedel för de 
kyrkliga kommunerna. 

2 Utbetalning av skattemedel till kyrkliga 
kommuner 

Regeringens förslag: Vid utbetalning av skattemedel till kyrkliga 
kommuner skall fr.o.m. år 1995 förskottet minskas motsvarande det 
belopp som avser lindring i skattskyldigheten för dem som inte 
tillhör Svenska kyrkan. 

Skälen för regeringens förslag: Den som inte är medlem i Svenska 
kyrkan betalar endast den del av församlingsskatten som är avsedd att 
täcka kostnaderna för kyrkans begravningsverksamhet. Denna andel utgör 
25 % av den kyrkliga utdebiteringen. 
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Enligt nuvarande regler för utbetalning av skattemedel till kyrkliga 1993/94: 100 
kommuner erhåller dock de kyrkliga kommunerna ett förskott av Bilaga 8 
skattemedel, som beräknas utan att skattemedlen minskas med hänsyn till 
dem som inte är medlemmar. Minskningen görs i stället i slutavräkningen 
två år senare. Andelen skatteunderlag som avser icke medlemmar 
utgjorde vid den senaste taxeringen ca 12 3 av det totala skatteunder-
laget. Andelen har ökat genom åren. 

Regeringens förslag innebär att minskningen av skattemedel avseende 
icke medlemmar fr.o.m. år 1995 görs redan i förskottet. För de kyrkliga 
kommunerna medför detta övergångseffekter på så sätt att under åren 
1995 och 1996 görs vid utbetalningen av skattemedel avdrag dels i 
förskottet i enlighet med det nu framlagda förslaget, dels i slutavräknin
gen avseende inkomståren 1993 och 1994 enligt nu gällande lagstiftning. 
Det uppstår således en dubbeleffekt under två övergångsår. För vardera 
året beräknas skattemedlen av detta skäl minska med ca 700-800 miljoner 
kronor. 

De kyrkliga kommunerna hade vid 1992 års bokslut ett sammanlagt 
rörelsekapital på över 5 miljarder kronor. Rörelsekapitalet kan förväntas 
öka ytterligare under åren 1993 och 1994, bl.a. på grund av att skatte
sänkningar med anledning av överföringen av folkbokföringen till 
skattemyndigheterna endast har gjorts i begränsad utsträckning. Mot 
denna bakgrund gör regeringen bedömningen att ändringen av utbetal
ningsreglerna kan genomföras utan att skatteuttaget ökar. Regeringen är 
medveten om att de ekonomiska förutsättningarna och andelen icke 
medlemmar varierar mellan de kyrkliga kommunerna, men eventuella 
problem i anledning av ändringen bör kunna klaras utan alltför be
svärande konsekvenser. 

Vid överläggningar med Svenska kyrkans centralstyrelse och Svenska 
kyrkans församlings- och pastoratsförbund har framförts önskemål om att 
även de kyrkliga kommunerna skall omfattas av det nya utbetalnings
system för skattemedel som gäller för kommuner och landsting fr.o.m. 
år 1993. Regeringen tar inte nu upp denna fråga eftersom konsekvenserna 
av en sådan ändring, bl.a. vad avser det kyrkliga utjämningssystemet, nu 
inte kan överblickas. Frågan kräver således ytterligare analys innan några 
överväganden kan göras. 

Upprättat lagförslag 

Inom Finansdepartementet har upprättats förslag till lag om ändring i 
lagen (1965: 269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan 
menighets utdebitering av skatt, m.m. Lagförslaget finns i bilaga 8.1 

Förslaget är av så enkel beskaffenhet att Lagrådets hörande skulle 
sakna betydelse. Yttrande från Lagrådet har därför inte inhämtats. 
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Förslag till ri~dagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1965:269) med 

särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering 
av skatt, m.m. 

1993/94: 100 
Bilaga 8 
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Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1965:269) med särskilda 
bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering 
av skatt, m.m. 

Härigenom föreskrivs att 4a §lagen (1965:269) med särskilda bestäm
melser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m. 
skall ha följande lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

4a §1 

Församling är berättigad att under visst år av staten uppbära försam
lingsskatt med belopp som motsvarar vad som skulle utgå på grundval av 
antalet skattekronor och skatteören i församlingen enligt skattemyndig
hetens beslut enligt 4 kap. 2 § taxeringslagen (1990:324) vid det före
gående årets (taxeringsåret) taxering, beräknat efter den skattesats som 
har bestämts för året före taxeringsåret. Har skattskyldig enligt lagen 
(1951:691) om viss lindring i skattskyldigheten för den som inte tillhör 
Svenska kyrkan åtnjutit lindring i skattskyldigheten till församlingen, 
skall belopp, som församlingen annars skulle ha varit berättigad att upp
bära av staten, nedsättas i motsvarande mån. 

Har enligt 19 kap. 7 § kyrkolagen ( 1992: 300) någon annan skattesats 
slutligt fastställts än den som har bestämts tidigare, skall till grund för 
utbetalningen läggas den utdebitering som har bestämts i samband med 
att budgeten fastställdes. 

Församling är berättigad att 
under ett visst år av staten såsom 
förskott uppbära ett belopp som 
motsvarar produkten av den skatte
sats som har beslutats för året och 
det antal skattekronor och skatte
ören, som enligt skattemyndig
hetens beslut enligt 4 kap. 2 § 
taxeringslagen rörande det före
gående årets taxering till komnm
nal inkomstskatt har påförts de 
skattskyldiga. Det nu nämnda 
beloppet ingår i församlingens 
fordran hos staten vid ingången av 
året efter det år, då beslutet fatta
des. Förskottet avräknas mot den 
församlingsskatt, som församlingen 
har rätt att uppbära av staten på 
grundval av taxeringen under året 
efter det, då förskottet enligt 
bestämmelserna i nästföljande 
stycke utanordnas. 

Församling är berättigad att 
under ett visst år av staten såsom 
förskott uppbära ett belopp som 
motsvarar produkten av den skatte
sats som har beslutats för året och 
det antal skattekronor och skatte
ören, som enligt skattemyndig
hetens beslut enligt 4 kap. 2 § 
taxeringslagen rörande det före
gående årets taxering till kommu
nal inkomstskatt har påförts de 
skattskyldiga. Förskottet skall 
nedsättas i motsvarande mån som 
skattskyldiga i församlingen åtnjutit 
lindring i skattskyldigheten enligt 
lagen om viss lindring i skattsJ..yl
digheten för den som inte tillhör 
Svenska J...yrkan. Det återstående 
beloppet ingår i församlingens 
fordran hos staten vid 
ingången av året efter det år, då 
beslutet fattades. Förskottet avräk
nas mot den församlingsskatt, som 
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

församlingen har rätt att uppbära 
av staten på grundval av taxeringen 
under året efter det, då förskottet 
enligt bestämmelserna i nästfölj
ande stycke utanordnas. 

Belopp, som vid ingången av ett år utgör församlingens fordran hos 
staten enligt denna paragraf skall skattemyndigheten under samma år 
utanordna tili församlingen med en tolftedel den 18 i varje kalender
månad. Är församlingens fordran inte uträknad vid utbetalningstillfällena 
i månaderna januari och februari, skall vid dessa tillfällen utbetalas 
samma belopp som har utbetalats i december månad det föregående året. 
När särskilda skäl föranleder det får skattemyndigheten dock förordna att 
utbetalning skall ske med annat belopp. Om något av de belopp som 
utbetalades i månaderna januari och februari inte motsvarar en tolftedel 
av församlingens fordran, skall den jämkning som föranleds härav ske i 
fråga om det belopp, som utbetalas i mars månad. 

Vad som har sagts om församling tillämpas på motsvarande sätt i fråga 
om kyrklig samfällighet. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1995. 

1 Senaste lydelse 1992:341. 
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Huvudsakligt innehåll 
Effektivisering och utveckling av den 
offentliga förvaltningen 
Utgångspunkter 
Strukturförändringarna inom statsförvaltningen 
1.2.1 Statsförvaltningens förändring under de 

senaste åren 
1.2.2 Programmet för omställning och minskning av 

den statliga administrationen 
1.2.3 Bedömningar av personalkonsekvenser 

vid strukturförändringar 
1.2.4 Rapporter från avvecklare 
1.2.5 Förnyelseprojekt på myndigheterna 
Inriktning av det fortsatta arbetet 
1.3. l Åtgärder för en förbättrad uppföljning och 

styrning av organisationsförändringar 
1.3.2 Effektivare ledningsformer för statliga myndigheter 
1.3.3 Statlig personalpolitik och chefsförsörjning 
1.3.4 Arbetsgivarverkets framtida ställning och styrning 
1.3.5 Utveckling av arbetsrätten inom staten 
1.3.6 Den statliga företagshälsovården 
1.3.7 En öppen elektronisk infrastruktur för 

informationsförsörjning 
1.3.8 Effektivare statistikstyming 
1.3.9 Offentlig upphandling i konkurrens 
1.3 .10 Fastighetsförvaltning och statlig lo kal försörjning 

Departementens redovisningar av 
personalkonsekvenserna 

Reglers kvalitet, språkvård och samhällsinformation 
Regelreformering 
Språkvård 
Samhällsinformation 

Skatteförvaltningen och exekutionsväsendet 

Riksskatteverkct 356 296 000 
Skattemyndigheterna 4 345 149 000 
Kronofogdemyndigheterna 1 168 844 000 
Förrättningskostnader m.m. 97 648 000 
Summa 5 967 937 000 
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45 B Fastighetsförvaltning och statlig lokalförsörjning Prop. 1993/94: 100 
Bilaga 8 

46 1 Statens lokalförsörjningsverk 34 048 000 
47 2 Täckning av merkostnader för 

lokalkostnader m.m. 95 000 000 
48 3 Statens fastighetsverk I 000 
52 4 Restaureringsarbeten vid de 

kungliga slotten och rikets fästningar 50 000 000 
53 5 Byggnadsstyrelsen; Avvecklingskostnader I 000 

Summa 179 050 000 

54 c Riksgäldskontoret och kostnader för 
statsskuldens förvaltning 

Riksgäldskontoret: 
63 Förvaltningskostnader 71 149 000 
64 2 Kostnader för upplåning och 

låneförvaltning 586 030 000 
66 3 Garantiverksamhet 1 000 
68 4 In- och utlåningsvcrksamhet 1 000 

Summa 657 181 000 

71 D Vissa centrala myndigheter m.m. 

71 1 Tullverket 1 223 406 000 
74 2 Konjunkturinstitutet 28 017 000 
77 3 Finansinspektionen 98 147 000 
82 4 Riksrevisionsverket 173 743 000 
85 5 Utvecklingsarbete 32 570 000 
86 6 Uppdrag till Statskontoret 58 308 000 
87 7 Statskontoret; U ppdragsverksamhet 1 000 

Statistiska centralbyrån; 
90 8 Statistik, register och prognoser 342 634 000 
98 9 U ppdragsverksamhet 1 000 
100 10 Nämnden för offentlig upphandling 6 317 000 

Summa 1 963 144 000 

102 E Statliga arbetsgivarfrågor 

102 Statens arbetsgivarverk 1 000 
106 2 Till regeringens disposition för vissa 

stabsuppgifter 3 830 000 
106 3 Till regeringens disposition för 

omställningskostnader 21 300 000 
107 4 Statens löne- och pensionsvcrk I 000 
111 5 Vissa avtalsstyrda anslag 132 501 000 
113 6 Täckning av merkostnader för 

löner och pensioner m.m. 103 000 000 
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114 7 Tjänstepensioner för skolledare Prop. 1993/94: 100 

och lärare 2 444 492 000 Bilaga 8 
Summa 2 705 125 000 

115 F Bostadsväsendet 

123 Boverket; Förvaltningskostnader 138 879 000 
128 2 Boverket; Uppdragsverksamhet 1 000 
128 3 Räntebidrag m.m. 25 600 000 000 
132 4 Investeringsbidrag för bostadsbyggande 800 000 000 
133 5 Tilläggslån för vissa reparations-

och ombyggnadsåtgärder i hyres- och 
bostadsrättshus 50 000 000 

134 6 Vissa lån till bostadsbyggande 1 000 000 
Statens bostadskreditnämnd: 

135 7 Förvaltningskostnader 13 198 000 
137 8 Garanti verksamhet 1 000 
138 9 Bonusränta för ungdomssparande 2 000 000 
138 10 Statlig kreditgaranti för bostads-

anskaffnings lån 1 000 
Summa 26 605 080 000 

140 G Bankstödsnämnden och åtgärder för att stärka 
det finansiella systemet 

151 Bankstödsnämnden 14 031 000 
153 2 Åtgärder för att stärka det 

finansiella systemet I 000 
Summa 14 032 000 

155 H Bidrag och ersättningar till kommunerna 

157 I Statligt utjämti.ingsbidrag till kommuner 37 954 000 000 
158 2 Skatteutjämningsbidrag till landsting 7 574 000 000 

Summa 45 528 000 000 
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160 I Övriga ändamål Prop. 1993/94: 100 
Bilaga 8 

160 Bidrag till vissa handikappade 
ägare av motorfordon 2 000 000 

160 2 Exportkredit bidrag 1 000 
161 3 Kostnader för vissa nämnder m.m. 3 112 000 
162 4 Bokföringsnämnden 4 446 000 
163 5 Stöd till idrotten 512 173 000 
171 6 Höjning av grundkapitalet i 

Nordiska investeringsbanken 41 868 000 
172 7 Bidrag till EFTA:s fond för 

ekonomisk och social utjämning 410 000 000 
173 8 Samarbete avseende informationstjänster 

inom ramen för EES-avtalet 11 000 000 
Summa 984 600 000 

Totalt för Finansdepartementet 84 604 149 000 

174 Övriga frågor inom Finansdepartementets 
område 

174 Kommande ekonomiska regleringar år 1994 
och år 1995 mellan staten och kommunsektorn 

175 2 Utbetalning av skattemedel till kyrkliga kommuner 

178 Bilaga 8.1 Lag om ändring i lagen ( 1965: 269) med särskilda 
bestämmelser om kommuns och annan menighets ut-
debitering av skatt, m.m. 
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Bilaga 9 till budgetpropositionen 1994 

U tbildningsdepartemen tet 
(åttonde huvudtiteln) 

1 Inledning 
Villkoren för utbildningen och forskningen förändras just nu snabbare 
än någon gång tidigare under detta århundrade. Det har flera orsaker. 

Internationaliseringen, inte bara av kunskap. utan också av ekono
mier, handel och information, är kanske den viktigaste faktorn i denna 
förändring. Informationsteknologins utveckling underlättar dramatiskt 
ett snabbt utbyte av kunskap över stora avstånd. Öppnandet av tidigare 
slutna samhällen vitaliserar den internationella växelverkan ytterligare. 

Internationell öppenhet och lättillgängliga informationskanaler ska
par helt nya möjligheter. Samtidigt skärper de nya villkoren kraven på 
alla samhällen som har ambitioner att ligga i frontlinjen. Sverige utgör 
därvidlag inte något undantag. 

I en tid när förändring är nyckelordet blir centraliserade utbildnings
system av det slag Sverige tidigare haft, såväl när det gäller skola som 
högre utbildning, omöjliga att bibehålla. 

Denna insikt är utgångspunkten för den aktiva reformpolitik som 
präglat de senaste årens utbildningspolitik. Unika kombinationer, flex
ibilitet och förändringsförmåga måste ersätta övertro på central plane
ring. 

Sveriges förvandling från ett av Europas fattigaste jordbrukssamhällen 
till ett ledande industrisamhälle åtföljdes och möjliggjordes av en bred 
kompetenshöjning, ett högkvalitativt utbildningsväsende och forskning 
som lade grunden till högteknologiska företag. Vi står i dag inför en 
motsvarande utmaning. 

Vår förmåga att möta denna och att vidmakthålla vår ställning som 
välfårdsnation avgörs i hög grad av kompetensuppbyggnaden i dag. 

Utbildningsdepartementet har därför initierat ett brett arbete i syfte 
att ställa kompetensfrågorna i fokus. Ambitionen är att stimulera en dis
kussion om vilken kompetens framtiden kräver och hur kompetensbe
hoven tillgodoses. Detta arbete, som bedrivs under namnet Agenda 2000 
- kunskap och kompetens för nästa århundrade, har engagerat en rad in-
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stitutioner. akademier, organisationer. företag och fristående debattörer. 
Resultaten av arbetet kommer att redovisas i etapper under 1994. 

Ett syfte med att uppmärksamma just kompetensperspektivet är att 
övervinna traditionella murar och vattentäta skott mellan de olika nivå
erna och utbildningsanordnarna. I allt högre grad kommer de övergri
pande kompetensfrågorna att bli viktigare än de som direkt kan hänfö
ras till de olika utbildningsnivåerna. Därför har Utbildningsdeparte
mentct under 1993 organiserats om för att kunna belysa och hantera 
övergripande kompetensperspektiv. Forskningspolitiken i stort har sam
tidigt fått en starkare ställning. 

Tendenserna till närmare relationer mellan olika utbildningsnivåer 
och anordnare förmärks i en närmare samverkan mellan förskola och 
skola, en ökad samverkan mellan grundskola och gymnasieskola samt 
en mer kursutformad gymnasieskola som skapar möjligheter till sam
verkan med vuxenutbildning, yrkesliv och högre utbildning. Även den 
starkare betoningen av universitetsutbildningens anknytning till forsk
ning är ett uttryck för en växande samverkan. 

En viktig fråga i detta sammanhang är gränssnittet mellan gymnasie
skola och yrkesliv samt mellan gymnasial och högre utbildning med en 
mer utpräglad yrkesförberedande inriktning, där det är viktigt att en 
närmare samverkan kommer till stånd. Regeringen finner det angeläget 
att framhålla att mottagaren - vare sig det är gymnasieskola. högre ut
bildning eller yrkesliv - har ett ansvar inte bara för att informera och 
vägleda. utan också för att ställa krav och därmed bidra till att höja kva
liteten på avlämnande utbildningsform. De nya reglerna för intagning 
till gymnasieskolan, som börjar gälla 1998, och för antagning till den 
högre utbildningen är formulerade för att möjliggöra detta. 

Det är också viktigt att skapa en bred samverkan mellan gymnasie
skolan, den högre utbildningen och yrkeslivet i syfte att åstadkomma en 
högkvalitativ, relevant och integrerad utbildning. Intressanta initiativ 
inom det området har tagits bl.a. genom ett samarbete mellan hög.sko
lan, gymnasieskolan och Volvo för att skapa ett motortekniskt centrum 
i Skövde. Också andra mindre och medelstora högskolor söker på mot
svarande sätt främja en profilerad industriell utbildning. Regeringen fäs
ter stor vikt vid dessa initiativ. 

I gränssnittet mellan gymnasieskolan och den högre utbildningen 
finns ett antal utbildningsvägar som inte fullt går att hänföra till vare sig 
gymnasieutbildningar eller högre utbildningar. Hit hör några av de s.k. 
påbyggnadsutbildningarna inom den kommunala vuxenutbildningen. 
vissa kompletterande gymnasieskolor och eftergymnasiala utbildningar. 

I flera fall ri.ir det sig om renodlade yrkesutbildningar som har hög 
kvalitet och stort existensberättigande men som får svårt att utvecklas 
just genom att de i kurslängd, förkunskapskrav eller elevernas ålder och 
sammansättning inte motsvarar den typiska gymnasieskolan eller den 
högre utbildningen. På sikt är det viktigt att det skapas utrymme för en 
mellannivå mellan den treåriga gymnasieskolan och den rena universi-
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tetsuthildningen. Dessa frågor bereds nu inom Utbildningsdepartemen- Prop. 1993/94:100 

tet. Bil. 9 
Kunskapens kanske viktigaste funktion är att ge människor kompe

tens och självförtroende nog att i förändringar se möjligheter i stället 
för hot. Kunskap hlir därför speciellt viktig i en tid när förändringarna 

är stora och genomgripande. 
Det gäller den teknologiska utvecklingen, som i en allt snabbare takt 

gör att kunskaper måste förnyas och revideras inom många områden. 
Detta medför bl.a. att utbildningens funktion förändras från att vara en 
ungdomens introduktion till yrkeslivet till att bli en livslång process. 

där det traditionella utbildningsväsendet endast står för en del av det 

livslånga lärandet. 
För att en livslång kompetensutveckling skall kunna förverkligas 

krävs förändringar ifråga om såväl institutioner som incitament. Utbild
ningsinstitutionerna, men också utbildning i företagen, måste stå öppna 
och organiseras på ett sådant sätt, att lärande också efter ungdomsåren 
blir självklart. Incitamenten för lärande måste förstärkas för att insatser 
inom utbildning och forskning skall löna sig. 

Lärandet är alltid personligt. Men det är också en kultur. Skall Sveri
ge kunna ta sig an den nya tidens utmaningar, måste just den kulturen 
bli viktigare än allt annat. 

En snabbt föränderlig arbetsmarknad där möjligheten att prognostice
ra framtidens efterfrågan på olika yrkeskategorier blir alltmer illusorisk, 
när många av morgondagens yrken och verksamhetsområden kanske 
ännu inte ens finns i sinnevärlden, understryker behovet av flexibilitet 
och förändringsförmåga. Alltfler kommer dessutom att byta arbete och 
yrke och därmed att behöva förnya sin kompetens under sin aktiva yr
kestid. Det kräver i ökad utsträckning kunskaper som har ett bestående 

värde alldeles oavsett framtida yrke och sysselsättning. Samtidigt blir det 
allt viktigare att lära sig att lära. för att möjliggöra den ständiga förnyel

se och komplettering av kompetens som är det livslånga lärandets kän
netecken. 

I framtiden kommer alltfler såväl privat som i yrkeslivet att få kontakt 
med andra nationer och språk. Många kommer dessutom att studera 
och arbeta i andra länder. Detta kräver bättre språkkunskaper och att 
ett internationellt perspektiv anläggs i all undervisning liksom i utbild
n ingssystemets organisation. 

En särskild redogörelse för EES-avtalets och den europeiska integra
tionens effekter på utbildningsväsendet finns i avsnitt 6 i denna inled

ning. I det sammanhanget bör det också påpekas att det nordiska samar

betet inom utbildnings- och forskningsområdet har intensifierats under 

året, delvis som en följd av de nya förutsättningarna för europeiskt sam

arbete. Från och med höstterminen 1994 öppnas den högre utbildning
en i de nordiska länderna för studenter från hela Norden på lika vill
kor. Detta är ett viktigt genombrott för insikten att de nordiska länder
na är små och har mycket att vinna på samverkan och därför bör be-
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trakta utbildningsväsendet och forskningen som en gemensam angelä
genhet. 

Vi vet med säkerhet att förändringar inom teknologi och arbetsmark
nad kommer att inträffa samt att utvecklingen går mot ökad internatio
nalisering. Dagens uthildningsväscndc måste anpassa sig till detta. Det 
innebär att kravet på kompetens växer för alla, vilket också återspeglas i 
en allt längre genomsnittlig tid i utbildning. 

Att förlänga tiden i utbildning är dock inte hela svaret på hur framti

dens krav på kompetens skall mötas. Kvalitetsnivån måste m:kså hi.ijas. 
Målet är att på varje nivå sätta kvalitet främst. Ambitionen att skapa Eu
ropas bästa skola, som regeringen slog fast i 1991 års regeringsdeklara
tion, är ett uttryck för regeringens beredskap att möta de stora krav som 
utbildningsväsendet ställs inför. Den är också ett uttryck för uppfatt
ningen att det svenska utbildningsväsendets prestationer i en allt högre 
grad kommer att jämföras och mätas i förhållande till andra länders ut
bi ldn i ngsväsende. 

I de senaste årens reformarbete har en viktig utgångspunkt varit att de 
nya och högre kvalitetsambitionerna endast kan uppnås, om vi kan 
åstadkomma större mångfald och variation inom utbildningsväsendd -

när det gäller utbildningsvägar, upplåtelseformer och pedagogiska meto

der. Detta kan i sin tur endast uppnås, om de enskilda aktörerna - sko
lor, universitet och högskolor - och ytterst de närmast berörda - lärare, 
familjer, elever och studenter - får ett avgörande inflytande över uthild

ningarna. 
Erfarenheterna visar att monopol och andra enhetliga system blir in

effektiva, tungrodd<! och svårstyrda samt att risken och kostnaden för 
misstag i sådana system är hög. Ftt minst lika viktigt skäl till avreglering 
är att framtiden kräver just mångfalden av komhinationer och liisning
ar. där förmågan till lyhördhet, kvalitetsmedvetande och snabb anpass
ning är av avgörande betydelse. Ett utbildningsväsende vars uppgift är 
att förbereda människor för den verkligheten måste präglas av samma 
egenskaper. 

Enligt denna reformstrategi har nu avgörande steg tagits. Möjligheter 
till alternativ och fria val har införts eller utvidgats. Riktlinjer för läro
planer har antagits och den högre utbildningens linjesystem har ersatts 
med en flexiblare ordning. friare skolor och högskolor berikar utbild
ningen ytterligare och främjar kvaliteten. System för utvärdering och 
kvalitetsgranskning har införts. Med dessa steg är reformarbetet inte av

slutat, men en väsentlig förutsättning har skapats för ett modernt och 

framtidsinriktat ut bild ningsväsende. 

2 Skolområdet och folkbildningen 
Den övergripande målsättningen för de senaste årens skolreformer har 
varit att flytta skolans kraftfält från relationen mellan statlig och kom-
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munal skolförvaltning till relationen mellan skolans professionella och 
hemmen. 

Skälen till denna ambition är framför allt två. 
För det första. om skolans kvalitet skall höjas, måste det skapas ut

rymme och incitament för pedagogisk professionalism och lokalt ut
vecklingsarbete. I den granskning av det svenska utbildningsväsendet 
som OECD genomförde 1992 påpekades just bristen på lokalt utveck
ling.sarbete i skolorna. För att stimulera till ett sådant krävs förändring
ar såväl i regelsystem och styrinstrument som i de enskilda skolornas 
kultur. Detta förutsätter i sin tur att skolorna i större utsträckning blir 
autonoma enheter med eget ansvar. 

För det andra är ett ökat engagemang från föräldrar och elever i sko
lan angeläget. Synen på skolan som en institution som tar över ansvaret 
för barns och ungdomars utbildning och uppfostran är en farlig vrång
bild. I stället måste skolan ses som ett stöd för familjer i deras ansvar för 
att ge nästa generation en god grund att stå på. Ett sådant synsätt kräver 
inte bara information till hemmen utan aktivt engagemang från föräld
rar och elever i skolans arbete. 

En flyttning av kraftfältet till dem som är närmast berörda av skolan 
- eleverna och deras familjer samt skolans personal - förutsätter den 
avreglering och decentralisering av skolan som genomförts under senare 
år. Den kräver också organisatoriska förändringar. eftersom den natio
nella styrningen av skolan övergår från detalj- och regelstyrning till 
mål- och resultatstyrning. 

Detta nya styrsystem är nu i princip infört. De två centrala myndighe
terna Statens skolverk och Statens institut för handikappfrågor i skolan 
(SIII) har byggt upp sina organisationer. Under året kom den första 
samlade rapporten från Skolverkets uppföljningsvcrksamhct. Bilden av 

skolan 1993. Rapporten utgör det samlade resultatet av Skolverkets till
syns- och uppföljningssystem under perioden. I rapporten dras slutsat
ser om såväl starka sidor som kvalitetsmässiga brister i skolan. Rappor
tens påpekanden om brister i bl.a. skolans undervisning i naturveten
skapliga ämnen (framför allt fysik), sexårsverksamheten och elevernas 
inflytande över undervisningen har rönt stor uppmärksamhet. Dessa på
pekanden är riktade till skolans alla intressenter - stat, kommun, skol
ledare, lärare, föräldrar, elever och avnämare. Statsmaktens slutsatser 
och överväganden till följd av de påpekanden som görs i Skolverkets 
fördjupade anslagsframställan skall enligt riksdagens beslut läggas fram i 
en Utvccklingsplan för skolan. Regeringen avser att förelägga riksdagen 
denna under början av 1994. 

En annan förutsättning för ett nytt kraftfält för skolan är rätten att 
välja skola. Riksdagen fattade under 1992 och 1993 beslut om att ge fri
stående skolor villkor likvärdiga med de kommunala skolornas. Sedan 
denna reform genomfördes har antalet fristående skolor mer än för
dubblats. 

rrån och med den 1 januari 1994 finns rätten att välja grundskola 
även inom det kommunala skolväsendet eller i annan kommun inskri-
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ven i skollagen. Enligt en undersökning presenterad av Skolverket an
ser 9 föräldrar av 10 denna rätt vara viktig eller mycket viktig. Den sto
ra vikt föräldrar tillmäter rätten att välja återspeglas visserligen inte i 
antalet familjer som verkligen väljer en annan skola än den skola deras 
barn annars skulle placerats i. Viktigt är däremot att det fria skolvalet 
genom sin blotta existens stärker familjens röst och delaktighet i skolans 
planering och arbete. 

Det tredje steget i skapandet av ett nytt kraftfält är att ge skolans rek
torer, lärare, övrig personal, föräldrar och elever ett större ansvar och 
beslutsutrymme. Det är inte minst i detta avseende de nya läroplanerna 
är en viktig milstolpe. Genom dem blir den nationella styrningen av 
skolans innehåll tydligt inriktad på mål och resultat, så som dessa ut
trycks i läroplaner och kursplaner. I gengäld blir friheten stor för ele
ver, föräldrar och skola att fatta beslut om arbetsmetoder, tidsanvänd
ning och resultatrapportering. 

Efter riksdagens beslut pågår nu i Utbildningsdepartementet arbetet 
med läroplanerna för de obligatoriska och de frivilliga skolformerna 
och med kursplanerna för grundskolan. Regeringsbeslut om dessa kom
mer att tas i början av 1994. 

Genomförandet av en ny läroplan är på många sätt lika viktigt som 
beslutet om den. Speciellt gäller detta de nya läroplanerna som i många 
stycken innebär en kulturförändring i skolan, från regelstyrning till 
målstyrning och från timplancstyrning till kursplancstyrning. 

Regeringens strävan är att ägna införandet av de nya läroplanerna stor 
uppmärksamhet. Under våren 1994 genomförs informationsinsatscr rik
tade till kommuner, skolledare, lärarutbildare, studievägledare och lära
re. Regeringen ser det också som angeläget att bred information når ut 
till elever och familjer. 

De nya läroplanerna ställer krav på fortbildning av skolans lärare 
och, framför allt, ledare. Internationell och svensk forskning pekar ock
så på att kompetent skolledning är den enskilt viktigaste faktorn bakom 
framgångsrika skolor. Skolledarnas kompetensutveckling såväl inom det 
pedagogiska området som inom ledarskapsområdet måste därför tillmä
tas stor betydelse. 

I första hand är naturligtvis kompetensutveckling ett ansvar för skol
ledarnas arbetsgivare - kommunerna och i förekommande fall lands
tingen - men en så viktig fråga för skolans kvalitet kräver också att sta
ten engagerar sig. Ett arbete med frågor kring lärares och ledares kom
petensutveckling i skolan pågår nu i regeringskansliet. Särskilda medel 
föreslås också i denna budgetproposition. 

I det sammanhanget finns det anledning att nämna att skolans försörj
ning med kompetenta lärare för gymnasiala yrkesutbildningar är ett 
område där en särskild utredare har givits i uppdrag att lägga förslag. 
Uppdraget skall vara slutfört under 1994. 

Med de organisatoriska förändringarna, det nya styr- och uppfölj
ningssystemet, valfrihetsreformerna, betygssystemet och de nya läropla
nerna genomgår skolan nu den mest omfattande förändringen under 
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detta sekel. Likväl är detta i första hand bara en förutsättning och ett 
ramverk för det lokala utvecklings- och förnyelsearbetet. 

Statens uppgift blir i det sammanhanget inte att föreskriva färdiga lös
ningar men väl att följa och initiera utvecklingen genom att sprida kän
nedom om erfarenheter och goda exempel. Med detta syfte har statsrå
det Ask tillkallat en arbetsgrupp om frågor kring kursutformning i 
gymnasieskolan. Gruppen har under hösten 1993 utgivit en rapport och 
skall redovisa sitt arbete under 1995. 

Ett liknande syfte har tillsättandet av referensgruppen om föräldrars 
inflytande över placering och utbildning i särskolan, arbetsgruppen för 
finska språkets ställning i skolan samt arbetsgruppen om kvinnligt och 
manligt i skolan. De två sistnämnda grupperna kommer att slutredovisa 
sina resultat under 1994. 

Vissa frågor kräver särskild belysning och analys. Dit hör frågorna 
kring den obligatoriska skolans längd och därmed gränssnittet mellan 
skolan och skolförberedande verksamhet samt mellan grundskola och 
gymnasieskola. En särskild utredare gavs under 1993 i uppdrag att bely
sa ekonomiska, organisatoriska, arbetsmarknadsmässiga och pedagogiska 
konsekvenser av grundskolans längd och skolstartsåldern. En första re
dovisning, framför allt inriktad på den demografiska utvecklingens in
verkan på olika alternativ, presenterades under hösten I 993 och en slut
rapport skall avges under 1994. 

Till utbildningsformer med en stor outnyttjad utvecklingspotential 
hör distansutbildningen. I betänkandet Kunskapens krona (SOU 
1993:2.3) redovisas förslag för att åstadkomma en klarare ansvarsfördel
ning och målstyrning även inom distansutbildningen. Efter remiss be
reds dessa förslag inom Utbildningsdepartementet i syfte att förelägga 
riksdagen förslag under våren 1994. 

De kärva ekonomiska omständigheterna till trots, föreslår regeringen 
i årets budgetproposition betydande förstärkningar för att förbättra skol
situationen för elever med vissa funktionshinder. Satsningarna avser ut
byggnad av konsulentorgnnisationen, utveckling och utökning av läro
medelsproduktionen och en försöksverksamhet med utgivning av läro
medel för bl.a. dyslektiker. 

Till de viktigaste utmaningarna för skolan hör utvecklingen mot en 
allt större rörlighet över nationsgränserna. Den utvecklingen gör att 
språkutbildningen i skolan ställs i fokus i de nya läro- och kursplaner
na. 

Denna utveckling ställer också nya krav på invandrarundervisningen. 
En kraftigt ökad flyktinginvandring under de senaste åren kräver en 
översyn av utbildningsinsatserna för invandrare i syfte att förbättra de
ras möjligheter att snabbt fungera som självständiga medborgare i Sveri
ge. En proposition om vissa förändringar inom svenskundervisningen 
för invandrare (sfi) kommer att föreläggas riksdagen under våren 1994. 

Det gångna året har, till följd av arbetsmarknadsläget. inneourit en av 
de största statliga satsningarna på folkbildningen någonsin. Samtidigt 
går nu den första treårsperioden med det nya styr- och resurssystemet 
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för folkbildningen mot sitt slut. Det innebär, enligt riksdagens beslut, 
att denna ordning och dess resultat skall utvärderas dels av Folkhild
ningsrådct, dels av staten i en fristående utvärdering. Regeringen tillkal
lade 1992 en särskild utredare för att närmare klargöra efter vilka prin
ciper en sådan utvärdering borde göras. Förslaget, som lades och remiss
behandladcs under 1993, skall nu ligga till grund för regeringens beslut 
om den statliga utvärderingen av folkbildningen. 

3 Den högre utbildningen 
Liksom skolan har villkoren för den högre utbildningen de senaste åren 
förändrats i grunden. Från den 1 juli 1993 har varje universitet och 
högskola det avgörande inflytandet över - och ansvaret för - den utbild
ning universitetet eller högskolan erbjuder. En grundbult i frigörelsen 
är varje universitets och högskolas beslutsrätt ifråga om tillträdeskrav. 

Förändringen bort från det centraliserade hög.~kolesystemet utgår från 
tre väsentliga motiv. 

Ett centralstyrt universitets- och högskolesystem är för det första en 

motsägelse i sig. Universiteten måste vid sidan av sina uppgifter att er
bjuda utbildning och sörja för forskning också kunna vara centra för 
det kritiska tänkandet och samtalet. Med de snabba förändringar som 
hör vår tid till får fritt tänkande och öppen debatt särskild betydelse. 

Det andra motivet för att universitet och högskolor bäst kan lösa sina 
uppgifter i ett friare förhållande till staten är just föränderligheten. Det 
går helt enkelt inte att centralt planera utbildningars inriktning och 
omfattning. eftersom själva framtiden inte låter sig planeras. Obalansen 
när det gäller den yngre arbetskraftens k.ompetensinrik.tning mot offent
lig sektor. där någon ökning av personalbehovet inte föreligger, är ett 
tecken på centralplaneringens misslyckande. 

Valet av högre utbildning är ett av de viktigaste besluten i många 
unga människors liv. Att ge den enskilde ett större inflytande över detta 
är det tredje motivet för den frigörelse av universitet och högskolor som 
nu genomförs. Genom att göra universitetens och högskolornas resurser 
beroende av detta val ökar lyhördheten för studenternas intressen och 
krav. 

Universitet och högskolor med eget ansvar för utbildningen skapar ett 
nytt utrymme för verkligt studentinflytande. Mångfalden utbildning.~al
ternativ gör det möjligt för studenterna att hitta de kombinationer av 
kunskaper som för var och en framstår som mest ändamålsenliga. 

Det nya förhållandet mellan staten och de statliga högskolorna kom

pletteras av den överföring i stiftelseform av Chalmers och Högskolan i 
Jönköping som genomförs den 1 juli l 994. Stiftelseformen skapar en 
konstruktiv spänning gentemot de statliga universiteten till gagn för 
kvaliteten. 

De helt fria högskolor, som kan få examinationsrätt enligt den ord
ning som riksdagen beslutade om 1993, tjänar samma syfte. 
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Under 1993 har regeringen. på förslag av Universitetskanslern, beslu
tat ge tre teologiska högskolor examinationsrätt på 8(}-poängsnivå. Ytter
ligare fria högskolor prövas för närvarande av Kanslersämbetet. 

1993 års universitets- och högskolereform utvärderas på flera sätt. En 
särskild utredare har till uppgift att följa hur universitet och högskolor 
utnyttjar friheten. Utredningsuppdraget skall redovisas under 1996. 

Genom det resurstilldelning.~system som riksdagen fattat hcslut om 
1993 får studenternas val av lärosäte även ekonomisk betydelse. I resurs
tilldelningssystemet finns också incitament som främjar universitetens 
och högskolornas omsorg om studenterna~ tid och engagemang genom 
en god grundutbildning. 

Resursberedningen presenterade i november 1993 ett förslag till den 
tredje direkt kvalitetsrelaterade delen av resurstilldelningssystemet. För
slaget remissbehandlas för närvarande. Regeringen avser att lämna för
slag till riksdagen i denna del i mars 1994. 

Också Resursheredningen har i uppdrag att följa genomförandet av 
den nya ordningen för den högre utbildningen. En första rapport kom
mer att avlämnas till regeringen under våren 1994. 

Studenterna och deras val är det nya universitets- och högskolesyste
mets viktigaste kvalitetsgaranter. Kanslersämbetet har emellertid också 
en nyckeluppgift. På regeringens uppdrag skall Universitetskanslern år
ligen redovisa sina bedömningar av kvaliteten vid universiteten och 
högskolorna. Särskild vikt skall fästas vid kvaliteten i ett internationellt 
perspektiv. I det nya universitetssystemct kommer Kanslersärnbetets ar
bete med fortlöpande utvärdering av kvaliteten i den högre utbildning
en att spela en väsentlig roll för att garantera en hög kvalitativ standard 
på utbildningen. 

För att ge flera möjlighet till högre utbildning på rimliga villkor mås
te distansutbildningen byggas ut. Regeringen avser att stimulera en ut
veckling av distansutbildningen genom att särskilt främja denna uthild
ningsform vid universitet och högskolor som tar egna initiativ i den vä
gen. 

Vårdhögskolornas framtida relationer till landstingen respektive sta
ten har utretts. Regeringens utgångspunkt vid bedömningen av dessa 
frågor är att kvalitetsfrågorna är av avgörande betydelse. Ett förslag 
kring principerna för vårdhögskolornas framtida relationer till staten 
och landstingen kommer att framläggas för riksdagen i mars 1994. 

Strukturförändringarna av den högre utbildningen förenas med en 
betydande utbyggnad av universitetens och högskolorna~ uthildningska
pacitet. Sedan höstterminen 1991 uppgår kapacitetsökningen till hela 
30 procent. 

Utbyggnaden av den högre uthildningen avser att säkerställa att Sveri
ge så snabbt som möjligt får tillgång till en minst lika viilutbildnd ar
bet~kraft som andra länder. Vid ingången till 1990-talet var Sveriges po
sition i detta hänseende mycket utsatt. Regeringen avser att i en propo
sition i mars 1994 ange riktlinjer för hur en fortsatt utbyggnad av högre 
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utbildning kan ske, och vilka krav en sådan utbyggnad ställer från bl.a. 
kvalitativa utgångspunkter. 

Frågan om studiefinansieringen har under 1993 beretts av Studie
stödsberedningen. Beredningen fullföljs på basis av den diskussionspro
memoria som beredningen avlämnat. 

4 Forskningen 
Genom I 993 års forskningspolitiska beslut förstärktes Sveriges insatser 
för att främja utvecklingen av avancerad kunskap. Att detta kunde ske, 
trots de ekonomiska svårigheterna. är ett viktigt besked om regeringens 
beslutsamhet att, parallellt med den ekonomiska sanering.~politikcn, läg
ga en stabil grund för framtida utveckling. 

1993 års forskningspolitiska beslut underströk betydelsen av att Sveri
ge satsar särskilt och koncentrerat på områden som har förutsättningar 
att nå högsta internationella klass. 10 miljarder kronor ur de tidigare 
löntagarfonderna skulle särskilt användas för detta syfte. 

Stiftelserna för strategisk forskning inom naturvetenskap, teknik och 
medicin respektive miljöstrategisk forskning är nu under uppbyggnad. 
De inleder sin verksamhet i början av 1994. 

Detsamma gäller för Riksbankens Jubileumsfond vad avser den kul
turvetenskap.liga forskningen. En särskild prioriteringsgrupp inom Jubi
leumsfonden för den forskning som kommer att stödjas med tidigare 
löntagarfondsmedel har inrättats för att understryka att donationen är 
en finansiering.c;källa. 

De nu nämnda satsningarna innebär genom sin organisatoriska ut
formning och inriktning att en förstärkning sker av de resurser som 
skall fördelas i konkurrens mellan forskare men utan att detta sker på 
bekostnad av universitetens basorganisation - fakulteterna. Inte heller 
forskningsråden, vars uppgift är att finansiera projekt inom grundforsk
ningen, eller övriga offentliga forskningsfinansiärer, berörs härav. 

Den förstärkning av forskningens resurser som nu sker minskar inte 
behovet av förnyelse genom omprövning och omprioritering. För att 
förbättra möjligheterna i detta avseende fullföljs nu principbeslutet i 
den forskningspolitiska propositionen att överföra ansvaret för vissa sto
ra forskningsanläggningar till Naturvetenskapliga forskningsrådet. 

I syfte att stärka forskningens infrastruktur framläggs i denna proposi
tion förslag om åtgärder rörande högpresterande datorsystem, samt den 
vetenskap I iga informationsförsörjningen. 

I det forskningspolitiska beslutet våren 1993 underströks betydelsen 
av att främja en bredare rekrytering till forskarutbildning. 

Samman.lagt 130 miljoner kronor anslogs för att förbättra doktoran
dernas studiefinansiering. Regeringen studerar för närvarande hur över
gången från en kombination av doktorandtjänster och utbildningsbidrag 
till enbart doktorandtjänster har utfallit. Vidare innebar det forsknings
politiska beslutet att alla statliga forskningsfinansiärer uppfordrades att 
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medverka till finansiering av forskarutbildningen. Målet att fördubbla 
antalet doktorsexamina mellan åren 1990 och 2000 ligger fast. Stöd till 
finansiering skall enligt riksdagsbeslutet om forskning med medel från 
de tidigare löntagarfonderna även ges av de två nyinrättade forsknings
stiftelserna respektive av Riksbankens Jubileumsfond. Forskarskolor 
kommer att få särskilt stöd. 

Särskilt hetydelsefullt är det att företagen får tillgång till - och kan in
tresseras att engagera - flera forskarutbildade medarbetare. En sådan ut
veckling underlättar också den kunskapsöverföring mellan universitet 
och hög.skolor å ena sidan och företagen å den andra som i det forsk
ning.spolitiska beslutet angavs som särskilt betydelsefull. 

Samma syfte har de teknikbrostiftelser som inrättades under 1993. De 
kommer under 1994 att kompletteras med särskilda forskningsbolag. 

Genom särskilda insatser främjas rekryteringen av flera kvinnor till 

den högre utbildningen och forskningen. Utgång.spunkten är det pro
gram för ökad jämställdhet på detta område som på regeringens förslag 

fastställdes av riksdagen 1993. 
I 1993 års forskningspolitiska beslut förstärktes anslaget för forsk

ningsstödjande åtgärder till de mindre och medelstora högskolorna. 
Dessutom ingick ett erbjudande till dessa högskolor att förstärka sina 
forskningsmiljöer dels genom att bilda nätverk med universitet och hög
skolor med fast forskningsorganisation, dels genom att vidga forsknings
samarbetet med den lokala industrin. Särskilda medel för sådana forsk
ningsförstärkningar kommer att fördelas av regeringen under året. Det 
är väsentligt att universitet och tekniska hög.skolor för egen del känner 

ett ansvar för att främja nätverkssamarbetet med de mindre och medel
stora högskolorna. 

Genom EES-avtalet kommer Sverige att bli delaktigt i EG-samarbetet 
inom utbildning. För forskningen innebär det att Sverige deltar på s.k. 
programnivå och inte enbart - som tidigare - på s.k. projektnivå. 

Fördjupningen av forskningssamarbetet ger svenska forskare stora 
möjligheter till utvecklande relationer. Men det ställer också krav på 
framförhållning och goda kontaktytor. Regeringen avser alt ta initiativ 
till en förstärkning av den svenska forskning.sbevakningen av EG. 

EG:s forskningsfinansicring har en stark inriktning mot industriell 
tillämpning. Det har Sverige möjlighet att dra nytta av. Samtidigt är det 
betydelsefullt att balansera den EG-finansierade forskningen med tek
nisk forskning av mera grundläggande karaktär. Regeringen föreslår 
mot denna bakgrund, och för att stärka den svenska teknikvetenskapliga 
forskningen, att det teknikvetenskapliga forskningsrådet förstärks med 
20 miljoner kronor. 

Att stärka svenska universitets och högskolors relationer med de mest 
framstående lärosätena i världen är av stor lJetydelse. Regeringen kom
mer under våren 1994 att fördela särskilda resurser för detta ändamål. I 
detta sammanhang kommer också vissa speciella etableringar vid fram

stående utländska lärosäten att aktualiseras. 
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5 Nya utbildningsinitiativ 
Utbildning och forskning tillhör ett lands intellektuella infrastruktur, 
utan vilken inget välstånd är möjligt. De utgör i hög grad även jordmå
nen för den kulturella utvecklingen. 

Utbildningsväsendet och forskningen är därmed också en av de mest 
långsiktiga tillgångar ett land har. Tiden från det att en förändring i ut
bildningsväsendet beslutas till dess att den slår igenom och resultaten av 
denna förändring till sist kommer till användning för den enskilda 
människan. kan ofta räknas i decennier snarare än i år. Detta konstate
rande innebär att utbildningsväsendet inte primärt är ett redskap för att 
lösa dagens problem. Däremot är det en av de viktigaste förutsättningar

na för framtida välstånd. 
Detta faktum gör att uthildningspolitiken har en annan roll och upp

gift än arbetsmarknadspolitiken. 
Insikten om denna skillnad är viktig, även om det inte motsäger att 

utbildning för många har blivit den bästa lösningen under arbetslöshe
ten. Det motsäger heller inte att uthildningssatsningar är kloka och rim
liga även inom arbetsmarknadspolitiken. 

När utbildningslösningar utformas för ett svårt arhctsmarknadsläge är 
det dock av avgörande vikt att dessa får en utformning som ansluter till 
uthildningsväsendets långsiktiga uppgift, men också ger en möjlighet att 

introducera nya, moderna uthildningsformer. 
Regeringen aktualiserar nu tre nya utbildningsformcr som bedöms 

kunna bidra till ökad kompetens på kort sikt i dagens arbctsrnarknads
läge men som också förväntas kunna ha långsiktig strukturell hctydelse. 

"Utbildningscheck" 

Som ett led i kompetensutvecklingen av arbetslösa introduceras ett sy
stem med ''utbildningscheek" inriktad på t.ex. språkutbildning. Förde
len med denna inriktning är att risken för att utbildningsinsatsen är 
missriktad minskas. genom att den begränsas till kompetensområden 
som generellt sätt förbättrar förutsättningarna för den enskilde på ar

betsmarknaden. 
Detta system ger den enskilde möjlighet att lösa in sin "check" hos ett 

stort antal godkända utbildningsanordnare - det kan vara t.ex. studie
förbund, utbildningsföretag, universitet och högskolor eller komvux. 

"Uthildningschecken" kan genom sin utformning vidga utbudet av 
uthildningsanordnare också vid sidan av det reguljära utbildningssystc
met till gagn för mångfalden. 
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Trainee-utbildning 

En trainee-utbildning introduceras i syfte att skapa en kombination av 

arbetsplats- eller företagspraktik och kvalificerad teoretisk utbildning 

på universitet, högskola. i komvux eller på andra håll. Utbildningen 

vänder sig till arbetslösa som har genomgått gymnasieskola men skall 

också ses som ett kommande mera stadigvarande inslag i utbildningssy

stemet. 
Trainee-utbildningen är en lärlingsutbildning men på eftergymnasial 

nivå. Det bör vara en fråga om spetsutbildning som ökar kompetensen 
inom något ämne som är relevant för den praktiska utbildningen på fö

retaget. Inte minst för mindre och medelstora företag ger detta samtidigt 

en möjlighet att rekrytera högkvalificerad arbetskraft som kan få en 

möjlighet till kompetensutveckling i en omfattning som vanligtvis bara 

är vanligt i stora organisationer. Det är därför som regeringen ser detta 

som en utveckling av en kombination av praktik och teori på hög nivå 

som har ett intresse även bortom de omedelbara arbetsmarknadspolitis

ka motiven. 

Sommaruniversitet 

Svenska universitet och högskolor utnyttjas sämre än lärosäten många 
andra länder under sommarperioden. I ett läge när studenttillstriim
ningen, bl.a. till följd av arbetsmarknadsläget. är extremt stor kan därför 
lärosäten som erbjuder utbildning hela året - dvs. sommaruniversitet -

vara ett sätt att möta den stora tillströmningen utan att sänka kvalitets

anspråkcn. 

Förslaget innebär att universiteten och högskolorna skall kunna er

bjuda kurser ur det reguljära utbudet under sommartid. Medel för ut

bildningen bör ställas till förfogande för högre läroanstalter och de stu
clcrande bör kunna få studiemedel för utbildningstiden. 

Övriga insatser 

Utöver dessa nya utbildning.~initiativ fortsätter en rad insatser som er
bjuds detta budgetår också under nästa. 

Under innevarande budgetår har medel anvisats för 40 000 platser i 
gymnasieskolan, 33 000 platser i komvux och 10 000 i folkhögskolan. 
Dessutom har folkbildningen fått 100 miljoner kronor av arbetsmark
nadspolitiska skäl. 

Förlängningen av pågående insatser bör också innebära att även de in

nehållsmässiga prioriteringar som gjorts tidigare bör ligga fast - dvs. 

svenska, främmande språk, naturvetenskap, teknik och det s.k. tredje 

gymnasieåret för ungdomar som genomgått en tvåårig yrkeslinje. 

Regeringen anser det vara angeläget att på detta sätt redan nu klargöra 

för alla berörda utbildningsanordnarc vilka insatser som blir aktuella 

under budgetåret 1994/95. Den totala omfattningen på dessa utbildning-
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ar, omräknat till helårsplatser, har regeringen beräknat till 77 000 plat
ser. Vad gäller fördelningen av denna utbildningskapacitet på insatser 
av olika slag gäller följande riktvärden för planeringen. 

- 26 100 platser i gymnasieskolan 
- 28 000 platser i komvux och med utbildningscheck 
- 20 000 platser i sommaruniversitetet under fem till tio veckor 
- 8 900 platser i folkhögskolan 

l 500 platser utöver innevarande års 3 000 som basår eller distans
utbildning i universitet och högskolor 

- 3 000 platser - uppskattningsvis - inom folkbildningen 
1 000 platser i trainee-utbildning. 

Regeringen avser återkomma i kompletteringspropositionen med för
slag till beslut i denna fråga. 

6 EES-avtalet, utbildning och forskning 
EFfA-länderna och Europeiska gemenskaperna (EG) undertecknade i 
maj 1992 ett avtal om ett europeiskt ekonomiskt samarbetsområde -
EES. Efter Schweiz frånträde och omförhandlingar har EES-avtalet ju
sterats och undertecknats den 17 mars 1993. Sedan nu alla berörda sta
ter ratificerat avtalet, gäller det från den 1 januari 1994. 

EES-avtalet innebär att ett antal nya steg kan tas i internationalise
ringen av svensk utbildning. En av de grundläggande avsikterna med 
EES är att medborgare i EES-länderna skall kunna röra sig fritt över 
gränserna inom samarbetsområdet. På skolans område kan vi därmed se 
fram mot en ökad rörlighet för personal och elever. 

Vad EES-avtalet i stort betyder för svensk utbildning och forskning 
kan sammanfattas så här. 

Förändringar den I januari 1994 

Den hetydelsc EES-avtalet får för kraven för anställning som lärare be
handlades redan i 1993 års budgetproposition (prop. 1992/93: 100 bil. 9 
s. 20-27). Där fastslogs att lärarutbildningarna inom den krets av länder 
som EES-avtalet avser generellt får anses hålla sådan kvalitet. att de i 
princip kan ligga till grund för verksamhet som lärare i vårt land. Skol
lagen (1985:1100) har sedan efter riksdagens godkännande (bet. 
1992/93:UbU 11, rskr. 1992/93:274, SFS 1993:326) ändrats så att det för 
anställning som lärare i princip skall krävas att den sökande har ge
nomgått svensk eller därmed jämställd lärarutbildning i andra nordiska 
länder. EFT A-ländcr eller EG-länder. 

Värdering av utländska universitets- och högskoleutbildningar görs av 
Verket för högskoleservice (VHS). I detta sammanhang vill regeringen 
anmärka följande. I ljuset av de praktiska erfarenheterna av EES-avtalet 
är det nödvändigt att förutsättningslöst överväga hur vi på utbildnings
och forskningsområdet skall organisera den informationsverksamhet 
och de kanaler för kontakter som är ett svenskt intresse i en europeisk 

Prop. 1993/94: 100 
Bil. 9 

16 



samverkan. Det kan då också finnas anledning att se på den uppgift som 
VHS för närvarande har att i vissa sammanhang bedöma utländska uni
versitets- och högskoleutbildningar. 

Svenska studenter deltar sedan budgetåret 1990/91 i EG:s program för 
samverkan mellan högre utbildning och näringsliv, COMEIT, och se
dan budgetåret 1992.193 i EG:s utbytesprogram för studenter, lärare och 
administratörer vid universitet och högskolor. ERASMUS. I och med 
EES-avtalet kommer EFTA-länderna att få samma rättigheter och skyl
digheter som EG-länderna. Detta innebär bl.a. säte och stämma i pro
grammens kommittcer. 

Den 1 januari 1994 börjar Sverige också som EFTA-land att delta i 
EURYDICE och ARJON. EURYDICE är EG:s nätverk för utbildnings
information och dess informationsbas innehåller framför allt data om 
utbildningssystem och utbildningspolitik inom EG. Av särskilt intresse 
i EURYDICE:s verksamhet är den jämförande information som nätver
ket börjat producera. Under 1993 etablerade EFTA-länderna ett tillfäl
ligt nätverk för samarbete med EURYDICE. Inom ramen för detta sam
arbete har varje EFTA-land framställt ett dokument som beskriver dess 
utbildningsstruktur samt ett dokument om grund- och fortbildning för 
lärare. Dessa dokument kommer att publiceras av EURYDICE under 
första hälften av J 994. Inför Sveriges medverkan har en nationell dos
sier börjat förberedas inom Utbildningsdepartementet. 

ARION är ett program för information och erfarenhetsutbyte genom 
studiebesök mellan utbildningsexperter på nationell, regional och lokal 
nivå. 

TEMPUS-programmet för samarbete med länderna i Östeuropa täcks 
inte av EES-avtalet. EG-kommissionen har dock välkomnat EFTA-Jän
dernas deltagande i detta nätverkssamarbete mellan högskolor och före
tag respektive organisationer. 

Det svenska deltagandet i EG:s forskningssamarbete sker för närva
rande på projektnivå inom ramen för EG:s tredje ramprogram för 
forskning och utveckling. Sverige deltar också som observatör i styr
grupperna för de olika särprogrammen liksom också i Joint Research 
Centers (JRC). 

Det svenska deltagandet i dessa samarbetsprojekt finansieras för närva
rande enbart genom bidrag från svenska forskningsfinansiärer. 

EES-avtalet innebär att Sverige ansluts till det tredje ramprogrammet. 
Därmed får svenska forskare och företag delta med samma rättigheter 
som medlemsländerna i EG. Enligt EES-avtalet skall Sverige också bi
dra till budgeten för JRC:s basverksamhet. 

EES-avtalet innebär att Sverige erlägger en BNP-baserad andel av 
EG:s forskningsbudget motsvarande ca 300 miljoner kronor under det 
första året. Sverige får rätt att delta i prioriteringarna av projekt som 
stöds med dessa medel. EES-avtalet ger Sverige full insyn i och inflytan
de på utvecklingen av EG:s fjärde ramprogram för forskning och ut
veckling. 

2 Riksdugc11 J'N3!'J4. I s1mil. Nr 1011 Hilagu 9 
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EES-avtalet ställer krav på en anpassning av svenska studiestödsbe
stämmelser på så vis att en EES-meclborgare i vissa fall bör kunna få 
svenskt studiestöd på samma villkor som svenska medhorgare. Till detta 
återkommer regeringen under avsnitt E Studiestöd m.m. 

Den I januari 1995 

Från årsskiftet 1994/95 kommer EFTA-länderna att kunna delta i alla 
då existerande och därutöver eventuellt beslutade EG-program på ut
bildningsområdet. Det är här värt att uppmärksamma att under de se
naste åren har EG genomfört en omfattande utvärdering av hela sin 
programverksamhet inom utbildningsområdet. Vissa förändringar är att 
vänta under det kommande året. 

Vidare utveckling av samarbetet 

Enligt EES-avtalet skall medlemsländerna precisera vilka EG-projekt 
och aktiviteter inom utbildningsområdet som kan berikas och stärkas av 
ett EFTA-deltagande. Vidare stadgas att, när EG-kommissionen plane
rar för nya program, skall den informellt rådgöra med EFT A-experter 
på samma sätt som den rådgör med EG:s egna experter. Under besluts
processen i Rådet skall dessutom kontinuerlig information och konsul
tation äga rum mellan EG och EFTA. EG:s och EFTA:s utbildningsex
perter har också uttalat sig för att en arbetsgrupp skall bildas kring ut
bildnings- och ungdomsfrågor. 

Prop. 1993/94: l 00 
Bil. 9 

18 



A Skolväsendet 

1 Utvecklingsplan för skolväsendet 
De grundläggande styrdokumenten för skolväsendet är skollag, .läropla
ner och kursplaner. Dessutom skall i anslutning till den statliga budget
processen och med prövning av verksamheten i treårsintervaller, under
lag och riktlinjer för utvecklingen på skolområdet tas fram i en särskild 
nationell utvecklingsplan för skolområdet. Utvecklingsplanen skall 
framför allt vara statsmakternas policydokument för skolverksamheten 
och skall i viktiga delar underställas riksdagen (prop. 1990/91:18. bet. 
1990/9l:UbU4, rskr. 1990/91:76). 

Regeringen har i inledningen till denna huvudtitel (avsnitt 2) redovi
sat sin avsikt att lämna en sådan utvecklingsplan till riksdagen under 
början av 1994. 

Utgångspunkterna för planen kommer att vara riksdagens beslut med 
anledning av propositionerna om en ny läroplan och ett nytt betygssy
stem för grundskolan, sameskolan, specialskolan och den obligatoriska 
särskolan samt om en ny läroplan och ett nytt betygssystem för gymna
sieskolan, komvux, gymnasiesärskolan och särvux (prop. 1992/93:220, 
bet. 1993/94: Ub U 1, rskr. 1993/94:82 respektive prop. 1992/93:250, bet. 
1993/94:UbU2. rskr. 1993/94:93) samt delar av Skolverkets och Statens 
instituts för handikappfrågor i skolan fördjupade anslagsframställningar 
för perioden 1994/95 - 1996/97. 

Regeringen redovisar därför endast kortfattat de övergripande frågor
na inom skolväsendet i denna proposition. 

2 Genomförande av läroplansreformerna 
Riksdagen har i december 1993 fattat beslut med anledning av proposi
tionerna En ny läroplan och ett nytt betygssystem för grundskolan, sa
meskolan. specialskolan och den obligatoriska särskolan respektive En 
ny läroplan och ett nytt betygssystem för gymnasieskolan, komvux. 
gymnasiesärskolan och särvux. Besluten innebär dels en reformering av 
hela det ohligatoriska skolväsendet me<l nya läroplaner. nya tim- och 
kursplaner och ett nytt betygssystcm, dels en gemensam läroplan och ett 
nytt betygssystem för de frivilliga skolformerna. 

Tillämpliga delar av läroplanerna för det obligatoriska skolväsendet 
skall kunna gälla redan den 1 juli 1994, medan läroplanen i sin helhet, 
kursplanerna. timplanerna och betygssystemet träder i kraft läsåret 
1995/96 för årskurserna 1-7 i grundskolan. särskolan och specialskolan 
och i hela sameskolan. Nuvarande läroplan (Lgr 80) kommer således att 
tillämpas för eleverna i årskurserna 8 och 9 läsåret 1995/96 och för ele
verna i årskurs 9 även läsåret 1996/97. Det innebär att reformen är helt 
genomförd i grundskolan och den obligatoriska särskolan läsåret 
1997/98 och i specialskolan läsåret 1998/99. 
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För de frivilliga skolformerna kommer den nya läroplanen att gälla 
fr.o.m. den 1 juli 1994 medan det nya betygssystemet skall tillämpas en
bart för de reformerade frivilliga utbildningarna. För elever som går på 
linjer och specialkurser i gymnasieskolan tillämpas det gamla betygssy
stemet. 

Införandet av nya läroplaner, tim- och kursplaner och nya hctygssy
stcm ställer stora krav på särskilda insatser för information och fortbild
ning. 

Ansvaret för att genomföra reformerna åvilar kommuner och andra 
skolhuvudmän, men Statens skolverk har en viktig uppgift när det gäl
ler att stödja genomförandet och både följa upp och utvärdera detta. I 
Skolverkets uppgifter ingår att fortsätta utvecklingen av kursplaner, ut
veckla, utpröva och fastställa betygskriterier, utarbeta referensmaterial, 
stödja införandet av nya måldokument och betygssystem samt utveckla 
nya nationella prov. Skolverket behöver också utveckla tillsynsinstru
ment utifrån de nya måldokumenten för skolan. 

I Utbildningsdepartementets och Skolverkets gemensamma planering 
för hur stödet till genomförandet av reformerna skall utformas ingår en 
rad olika informationsåtgärder och fortbildningsinsatser, bl.a. informa
tion om de nya läroplanerna till samtliga lärare samt informationskon
ferenser för skolhuvudmän och skolledare. I samarbete med Svenska 
Kommunförbundet anordnas en särskild utbildning av resurspersoner, 
som i sin tur kan anlitas av kommunerna för lokala informations- och 
fortbildningsinsatser. Skolverket ansvarar för informationskonferenser 
och utbildning för skolledare, lärarutbildare m.fl., medan Utbildnings
departementet avser att rikta särskilda informationsinsatser till lärare, 
föräldrar och elever. 

3 Kontinuerlig översyn av kursplaner 
Skolans huvuduppgift är att ge utbildning av god kvalitet. Kvalitetsfrå
gorna kommer framöver att kräva ökad uppmärksamhet, om svensk ut
bildning skall kunna hävda sig internationellt. I en mål- och resultat
styrd skola ökar kursplanernas betydelse som styrdokument. Det blir 
allt viktigare att kontinuerligt se över kursplanerna med tanke på den 
snabba kunskapsutvecklingen, förändringarna på arbetsmarknaden och 
erfarenheterna från utvärderingar. För den mål- och resultatstyrda sko
lans kvalitet är det också viktigt att det skapas en miljö där erfarenheter 
från lärare, elever, universitet och högskolor, yrkesliv och många andra 
kanaliseras i en kontinuerlig förbättring av målformulering och kurs
planer. En modell för rullande kursplaneöversyn kommer därför att 
presenteras i utvccklingsplanen. 
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4 Ändring av bestämmelser 
4.1 Hemspråksundervisningen 

Hemspråksundervisning, som omfattar både undervisning i hemspråket 
och studiehandledning på hemspråket, kan i dag ges i stället för under
visning i annat ämne eller utanför timplancbunden tid i grundskolan. 1 
gymnasieskolan kan den ges i form av utökad studiekurs, som individu
ellt val eller ersätta undervisning i språk :2 eller 3. 

I propositionen (1992/93:220) En ny läroplan och ett nytt betygssy
stem för grundskolan, sameskolan, specialskolan och den obligatoriska 
särskolan föreslogs att skolans språkprogram också bör omfatta hem
språksundervisningen. Detta innebär framför allt att hemspråksunder
visningen i stor utsträckning blir ett alternativ till B-språk i grundsko
lan. Undervisningen får därmed en naturlig plats på schemat för den 
enskilde eleven. För skolhuvudmannen och för den enskilda skolan un
derlättas planeringen samtidigt som den därmed blir en del av skolans 
ordinarie utbud av tillval. Därutöver föreslogs att hemspråksundervis
ningen skall kunna ges inom ramen för elevens eget val, inom ramen 
för en lokal profilering eller utanför timplanebunden tid. I propositio
nen föreslogs också att skolhuvudmannen skall få besluta om när stu
dier i B-språk skall inledas. Riksdagen har nyligen (bet. 1993/94:UbU1, 
rskr. 1993/94:82) fattat beslut i enlighet härmed. 

Hemspråksundervisningen består som tidigare konstaterats av såväl 
undervisning i hemspråket som studiehandledning på hemspråket. Stu
diehandledning ger elever med annat hemspråk än svenska bättre möj
ligheter att följa med i undervisning i andra ämnen som bedrivs på 
svenska. 1 takt med att elevens kunskaper i svenska ökar minskar emel
lertid denna funktion i betydelse. Studiehandledning på hemspråk är 
alltså en, av flera möjliga, stödformer som efter en pedagogisk bedöm
ning ges till de elever som behöver sådant stöd. Den är i denna mening 
likställd med andra former av stödinsatser i skolan. Studiehandledning 
på hemspråk skall alltså, då behov föreligger, ges till elever oberoende 
av deltagande i undervisning i hemspråket. 

Hcmspråksundervisningen, i det fortsatta avses därmed undervisning i 
hemspråket, utgör en del av främst de yngre barnens identitetsutveck
ling. Den bidrar också till elevens möjligheter att få kännedom om sin 
kulturella bakgrund och att utveckla en tvåspråkig och kulturell identi
tet. 

Inom skolan fungerar hemspråksundervisningen också, främst för 
mer nyanlända elever med begränsade kunskaper i svenska och om den 
svenska skolan och samhället i övrigt, som en länk till den svenska sko
lans kultur. 

För att skolan skall kunna fullgöra dessa uppgifter kan, enligt vår be
dömning, elevens rätt till undervisning i hemspråket begränsas till sju 
år. Detta är en minimireglering och elev som har särskilda behov kan 
delta i sådan undervisning under längre tid. Undervisning bör, i enlig
het med nu gällande regler, även under läsåret 1994/95 kunna ges i stäl-
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Jet för undervisning i andra ämnen eller utanför timplanebunden tid. 
När den av riksdagen nyligen beslutade timplanen för grundskolan in
förs (bet. 1993/94:UbU1, rskr. 1993/94:82), med början läsåret 191)5/96, 
ges möjlighet att ge undervisningen inom ramen för elevens val, dvs. 
inom timplanen. 

Den nuvarande möjligheten för kommunerna att avstå från att anord
na undervisning i hemspråk om det inte går att åstadkomma undervis
ningsgrupper om minst fem elever bör kvarstå. 

Det finska språkets särställning i Sverige utgör enligt vår bedömning 

skäl att undanta elever med finska som hemspråk från den föreslagna 

begränsningen till sju års rätt till hemspråksundervisning. Enligt det 
nordiska kulturavtalet har vi åtagit oss att söka tillgodose nordiska med
borgares, som vistas i ett annat nordiskt land, önskemål om undervis
ning på modersmålet. Det är därför, enligt vår uppfattning, rimligt att 
då behov föreligger detta undantag också tillämpas för övriga nordiska 
språk. Detsamma gäller samiska, tornedalsfinska och zigenska elever. 
Dessa elever bör fortsättningsvis också undantas från kravet på minst 
fem elever per undervisningsgrupp. 

Regleringen av hemspråksundervisningen har förordningsform och 
regeringen har för avsikt att ta in de undantag som behandlats ovan i 
grundskole- respektive gymnasieförordningen. 

Genom den här föreslagna begränsningen av elevernas rätt till hem
språksundervisning torde kommunernas kostnader komma att minska 
med minst 120 miljoner kronor. Vid beräkningen har hänsyn tagits till 
att studiehandledningen inte påverkas av förslagen. 

4.2 Ersättning för elever specialskolan och 
sameskolan 

Enligt 7 kap. 7 §skollagen (1985:1100, omtryckt 1991:1111) skall hem
kommunen betala ersättning till staten för vissa kostnader för elever i 

specialskolan. Detta gäller dock inte en elev som går i sådan särskild 
klass av specialskolan som är förlagd till hemkommunens grundskola 
(externa klasser). Regeringen eller den myndighet som regeringen be
stämmer får meddela föreskrifter om ytterligare undantag samt om er
sättningens storlek. 

Enligt förordningen (SKOLFS 1993:18) om ersättning för elever i spe

cialskolan utgör ersättningen budgetåret 1992/93 per termin 11 450 kr 

för elever i årskurserna 1-6 och 13 425 kr för övriga elever. rrån och 

med budgetåret 1993/94 skall beloppen räknas upp med skolindex. 

För elever i sameskolan betalar hemkommunen ingen ersättning till 

staten. 
Regeringen anser att kommunerna i fortsättningen bör betala en er

sättning till staten för en elev i de statliga motsvarigheterna till grund
skolan - specialskolan och sameskolan - med ett belopp som motsvarar 
den genomsnittliga kostnaden i riket för en elev i grundskolan. Detta 
genomsnitt är för närvarande ca 5 l 000 kr. 
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Regeringen avser därför att ändra förordningen om ersättning för ele
ver i specialskolan i överensstämmelse härmed. En reducerad avgift bör 
därvid tas ut även för elever som går i s.k. extern klass av specialskolan 
som är förlagd till hemkommunens grundskola. Detta kräver ändring 

av 7 kap. 7 § skollagen. 
Regeringen avser att fortlöpande se över kostnadsnivån och kostnads

fördelningen mellan stat och kommun vid undervisning av elever med 

handikapp. 
Vi föreslår även att en bestämmelse om skyldighet för hemkommu

nen att betala ersättning till staten för elever i sameskolan tas in i 8 kap. 
skollagen i en ny paragraf, 7 §. 

Våra förslag till ändringar i skollagen finns samlade under avsnittet 
4.5 Vissa överklagandefrågor. 

Förslaget iikar de statliga intäkterna med ca 24 miljoner kronor per 
budgetår. Den nya avgiften innebär inte att finansieringsprincipen bör 
tillämpas, utan åtgärden är snarast att se som ett tillrättaläggande i för
hållande till den kostnadsrelation som gällde vid övergången till skolans 
scktorsbidrag, då ju staten och kommunerna i stort sett delade lika på 

kostnaderna. Därför bör hälften av de ökade statliga intäkterna återföras 
till kommunerna. 

4.3 Ersättning till kommunerna 

Den statliga ersättningen till kommunerna bör således minska med 120 
miljoner kronor och öka med 12 miljoner kronor. De tekniska frågor
na behandlas av f'inansdepartementet, som avser återkomma till dessa 
vid senare tillfälle. 

4.4 Rationalisering 

Ett produktivitets- och effektivitetskrav har beräknats på myndighetsan
slagen inom skolväsendet. 

4.5 Vissa överklagandefrågor 

För att få anställas som lärare i det offentliga skolväsendet utan tidsbe

gränsning skall enligt 2 kap. 4 § skollagen (1985: 1100, omtryckt 

1991 :1111) den sökande dels behärska svenska språket, om det inte 

finns synnerliga skäl att medge annat, dels ha nödvändiga insikter i de 
föreskrifter som gäller beträffande det offentliga skolväsendet, slirskilt de 
föreskrifter som anger målen för utbildningen, dels också uppfylla ett 
av följande krav: 

1. Sökanden har genomgått svensk lärarutbildning med huvudsaklig 
inriktning mot den undervisning anställningen avser eller en därmed 
jämställd lärarutbildning i ett annat nordiskt land eller ett annat land 
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som tillhör Europeiska frihandelssammanslutningen eller Europeiska 

gemenskaperna. 
2. Sökanden har genomgått annan högskoleutbildning som av Verket 

för hög.~kolcservicc förklarats i huvudsak motsvara sådan lärarutbild

ning som avses under 1. 
Beslut av Verket för högskoleservice kan i dag överklagas till rege

ringen. 
Ärenden om att jämställa utbildningar är inte av den art att det hör 

ankomma på regeringen att avgöra dem. Med hänsyn härtill och till 
den strävan som finns att föra hort ärenden från regeringen bör beslut i 
dessa ärenden inte få överklagas till regeringen. En bestämmelse om att 
överklagande inte får ske bör således införas som en ny bestämmelse i 
skollagen. 2 kap. 4 a §. 

Upprättade lagförslag 

De förslag som regeringen nu lagt fram i avsnitt 4.2 och i detta avsnitt 
kräver i fråga om skollagen (1985:1100) dels att 7 kap. 7 § ändras, dels 

att det införs två nya paragrafer, 2 kap. 4 a § och 8 kap. 7 §. I enlighet 
med vad regeringen anfört har inom Utbildningsdepartementet utarbe

tats förslag till ändring i skollagen. Förslaget bifogas som underbilaga 

9.1. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
1. antar ett inom Utbildningsdepartementet upprättat förslag 

till lag om ändring i skollagen (1985:1100). 

5 Kompletteringskurser inom gymnasieskolan 
I propositionen Växa med kunskaper - om gymnasieskolan och vuxen
utbildningen (prop. 1990/91 :85) föreslogs att elever skulle få möjlighet 
att i stället för det tredje året av ett nationellt program välja en komplet
teringskurs. Kompletteringskurser skulle finnas av tre slag, nämligen 
humanistisk-samhällsvetenskaplig, naturvetenskaplig-teknisk samt mer
kantil kompletteringskurs. Kompletteringskurserna syftade till att ge 
eleverna möjlighet att ändra studieinriktning och få behörighet för vissa 
utbildningar vid universitet och högskolor. Den naturvetenskaplig
tekniska kompletteringskursen skulle t.ex. ge behörighet för högre ut

bildning inom det naturvetenskapliga och tekniska området och kom

pletteringskursen med humanistisk-samhällsvetenskaplig inriktning ge 
behörighet för lärarutbildning. Riksdagen hade ingenting att erinra mot 
förslaget (bet. 1990/91:UhU16, rskr. 1990/91:356). 

Frågan om kompletteringskurser har behandlats även i samband med 
propositionen om vissa gymnasie- och vuxenutbildningsfrågor m.m. 
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(prop. 1991192:157, bet. 1991/92:UbU26, rskr. 1991/92:311). Riksdagen 
gjorde härvid ett tillkännagivande. 

Riksdagens avsikt får anses ha varit att regeringen skall fastställa tim
plan och programmål för kompletteringskurserna. Skolverket skall fast
ställa kursplaner. Skolverket har på regeringens uppdrag redovisat för
slag till timplaner och programmål. Eftersom komplctteringskurserna 
skulle väljas inför elevernas tredje studieår, har Skolverket måst utgå 
från en bedömning av vilka kunskaper eleverna har inhämtat under de 
båda första studieåren. Enligt regeringens mening visar redan nödvän
digheten av att ha en sådan utgångspunkt då timplaner för komplette
ringskurserna skall göras, att dessa kurser är artfrämmande i den nya 
gymnasieskolan. Det finns nu stadietimplaner för gymnasieskolan, dvs. 
sammanslagna timplaner för de tre gymnasieåren. Uppdelningen mel
lan läsåren görs av kommunen. Vad eleverna läst under de båda första 
åren skiftar således - och skall kunna göra det - mellan olika kommu
ner och skolor. 

Skolverket har utgått från att eleverna som avses gå de båda studieför
beredande kompletteringskurserna slutfört hela kärnan under de två 
första åren. Enligt regeringens bedömning torde detta snarare bli un
dantag än regel. En kompletteringskurs som dessutom skall ge utrymme 
för att slutföra kärnämneskurserna blir antingen av för låg kvalitet eller 
tar längre tid än ett år. 

I den reformerade gymnasieskolan finns specialutformade program, 
förutom de 16 nationella och de individuella programmen. De special
utformade programmen skall vara jämförbara med de nationella i fråga 
om omfattning och kärnämnen. För övrigt kan innehållet sättas sam
man av kurser på ett friare sätt än vad som är möjligt i de nationella 
programmen. Specialutformade program kan antingen sättas samman 
och erbjudas av kommunen eller sättas samman efter den enskilde ele
vens behov av kunskaper. En elev kan välja ett specialutformat program 
från början av gymnasietiden eller byta till ett sådant program från ett 
nationellt program i princip när som helst under gymnasietiden. Ge
nom riksdagens beslut i anledning av förslagen om en mer kursutfor
mad gymnasieskola i propositionen om ny läroplan och ett nytt betygs
system för gymnasieskolan, komvux, gymnasiesärskolan och särvux 
(prop. 1992/93:250, bet. 1993/94:UbU2, rskr. 1993/94:93) har elevernas 
möjligheter att välja studieinriktning m.m. efter sina individuella fram
tidsplaner förbättrats ytterligare. 

Specialutformade program ger således eleverna möjligheter att få de 
kompetenser som kompletteringskurserna är avsedda att ge. Utöver des
sa möjligheter kan elever efter gymnasieskolan komplettera sin utbild
ning inom komvux. 

Regeringen bedömer mot denna bakgrund att nationellt beslutade 
kompletteringskurser inte är behövliga eftersom motsvarande kompe
tens kan inhämtas inom specialutformade program. Dessa kurser är 
dessutom ett främmande inslag i den reformerade gymnasieskolan, som 
bygger på kurser och har stadietimplaner. 
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Regeringen finner därför anledning föreslå att riksdagen nu - med 
ändring av sitt tidigare tillkännagivande - godkänner vad regeringen nu 
anfört om behovet av nationellt fastställda kompletteringskurser i den 
reformerade gymnasieskolan. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
2. godkänner vad regeringen anfört om behovet av nationellt 

fastställda kompletteringskurscr i den reformerade gymnasiesko
lan. 

6 Viss utbildning i landstingsregi 
Vid riksdagsbehandlingen av propositionen Växa med kunskaper - om 
gymnasieskolan och vuxenutbildningen (prop. 1990/91 :85, bet. 
1990/9l:UbU16, rskr. 1990/91:356) infördes en ny punkt, punkt 20, i 
övergångsbestämmelserna till lag (1991:1107) om ändring i skollagen 
( 1985: 1100). Av denna punkt framgår att ett landsting, som vid ikraft
trädandet inom sin gymnasieskola eller komvux bedrev utbildning på 
andra områden än som kan hänföras till naturbruk eller omvårdnad, 
får fortsätta med den utbildningen även efter den 1 juli 1992, förutsatt 
att utbildningen stod öppen för sökande från hela landet och förblir 
det. 

I utbildningsutskottets betänkande har nämnts den yrkesförberedande 
utbildningen i musik i Falun. 

Syftet bakom bestämmelsen är att bevara några få helt unika och riks
rekryterande utbildningar, som vid tidpunkten för 1991 års gymnasiere
form och införandet av den reformerade gymnasieskolan, bedrevs i 
landstingsregi. Genom bestämmelsens avfattning får det anses vara klart 
att det är möjligheten för landstingen att fortsätta med utbildning på 
områdena ifråga som är det centrala, inte den organisatoriska formen 
eller den exakta utformningen av respektive utbildning. Hinder kan 
därför inte möta mot att utbildningar som hör till denna lilla, mycket 
speciella kategori och som därför saknar direkt motsvarighet i de natio
nella programmen, såsom den gymnasiala yrkesförberedande utbild
ningen i musik i Falun, i stället anordnas som ett specialutformat pro
gram. 

7 Förutsättningar att anordna gymnasial 
vuxenutbildning och påbyggnadsutbildning 
Riksdagen har (bet. 1992/93:UbUll, rskr. 1992/93:274) gett regeringen 
tillkänna vad utskottet anfört beträffande förutsättningar att anordna 
gymnasial vuxenutbildning och påbyggnadsutbildning. Utskottet finner 
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det "angeläget att regeringen för riksdagen redovisar dels vilka utbild
ningar som - - - kommer att omfatta5 av regeringens föreskrifter om in
terkommunal ersättning inom komvux, dels vilka av nuvarande påbygg
nadsutbildningar som i framtiden bör anordnas inom komvux och vilka 
som kommer att förläggas till högskolan, dels ock vilka ytterligare möj
ligheter kommunerna kan ges för att de skall kunna erbjuda sina ung
domar en adekvat yrkesutbildning inom komvux m_ed hänsyn till såväl 
arbetsmarknadsmässiga som individuella behov." 

Regeringen fick genom en ändring i skollagen bemyndigande att 

fr.o.m. den I juli 1993 föreskriva en skyldighet att betala interkommu

nal ersättning för viss gymnasial vuxenutbildning och påbyggnadsutbild

ning inom komvux. Regeringen har utnyttjat detta bemyndigande i frå

ga om teknikerutbildning. Regeringen har inga planer för närvarande 

att utvidga denna föreskrift att gälla för ytterligare utbildningar. 
Beträffande påbyggnadsutbildningar gäller att intagning till hittillsva

rande specialkurser i gymnasieskolan (inklusive påbyggnadsutbildning
ar) får ske sista gången under läsåret 199·1/95. Fr.o.m. läsåret 1992/93 in

fördes påhyggnadsutbildningar som en del av komvux och dittillsvaran
de särskilda yrkesinriktade kurser upphörde. Skolverket har ännu inte 

utfärdat kursplaner för nya påbyggnadsutbildningar i komvux utöver 

teknikerutbildning, men verket har föreskrivit att ett antal kursplaner 
för särskilda yrkesinriktade kurser får tillämpac; för påbyggnadsutbild

ning i komvux under en övergångstid. 
Under hösten 1993 har Skolverket på uppdrag av regeringen gjort en 

genomgång av specialkurserna i gymnasieskolan och de särskilda yrkes

inriktade kurser som övergångsvis får tillämpas i komvux. Skolverket 

har delat in kurserna i fyra olika kategorier. Det i särklass största anta
let kurser skall avvecklas, därför att innehållet i dem återfinns inom ra

men för nationella program. Utbildningen kan därmed anordnas i både 

gymnasieskolan och komvux. Andra kurser har redan övergått till hög

skoleutbildning eller bör i framtiden göra det. Dit hör utbildningar för 
tandtekniker och för optiker. Vissa kurser har ett innehåll som bygger 
på slutförd utbildning i gymnasieskolan. Sådana utbildningar kan finnas 
kvar inom ramen för påbyggnadsutbildning i komvux. Vidare finns det 
ett mindre antal kurser, som inte förutsätter slutförd gymnasieutbild
ning, men som har speciella krav på ålder eller yrkeserfarenhet och 
däi·med riktar sig enbart till vuxna. Även sådana kurser bör finnas kvar 
inom komvux. Ileredningen av dessa frågor fortsätter i Uthildningsde
partementet och Skolverket. Avsikten är att nya eller aktualiserade 

kursplaner för påbyggnadsutbildningar inom komvux skall föreligga i 

god tid före läsåret 1995/96. 

När det gäller kommunernas möjligheter att erbjuda yrkesutbildning

ar för sina ungdomar vill regeringen först konstatera, att alla ungdomar 

upp till 20 år numera har rätt till en gymnasial utbildning, däremot inte 

till flera. Den som efter avslutad gymnasieskola behöver ytterligare ut

bildning räknas som vuxenstuderande. Någon absolut rätt till gymnasial 

utbildning eller påbyggnadsutbildning finns inte för vuxna enligt skolla-

Prop. 1993/94: 100 
Bil. 9 

27 



gen. Enligt skollagen är kommunernas ansvar dock klart och entydigt. 
De skall erbjuda gymnasial vuxenutbildning och påbyggnadsutbildning 
och de skall sträva efter att erbjuda utbildning som svarar mot efterfrå
gan och behov. 

Av Skolverkets rapport Bilden av skolan 1993 framgår bl.a. att den 
synliga efterfrågan på grundläggande vuxenutbildning tillgodoses av 
kommunerna. När det gäller gymnasial vuxenutbildning och påbygg
nadsutbildning är situationen en annan. Där är efterfrågan på utbild
ning just nu större än tillgången. Skolverket anser det inte uteslutet att 
kommunerna genom rationaliseringar och effektiviseringar kan bereda 
utrymme för fler vuxna att delta i utbildning. Det är också möjligt att 
ett bättre samarbete mellan olika utbildningsformer och utbildningsan
ordnare kan bidra härtill. 

En viktig orsak till den stora efterfrågan på vuxenutbildning just nu 
är givetvis arbetsmarknadsläget. I det sammanhanget vill vi erinra om 
att riksdagen har beslutat om betydande extra resurser under budgetåret 
1993/94 i både gymnasieskolan, komvux och folkhögskolan till särskilda 
utbildningsåtgärder mot arbetslösheten. I inledningen till denna huvud
titel anger regeringen att dessa åtgärder bör fortsätta nästa år. 

8 Kunskaper i och intresse för 
naturvetenskaplig och teknisk utbildning 
Intresset för teknisk och naturvetenskaplig utbildning har under de se
naste åren minskat, samtidigt som ett flertal utredningar pekar på ett 
ökat behov av kvalificerade tekniker, ingenjörer och naturvetare. Reger
ingen har därför tagit flera initiativ i syfte att öka rekryteringsbasen för 
dessa utbildningar. 

Skolverket och Verket för högskoleservice har fått i uppdrag att un
der en femårsperiod inventera och genomföra åtgärder som långsiktigt 
kan öka ungdomars intresse och förutsättningar för utbildningar med 
teknisk och naturvetenskaplig profil. För att genomföra uppdraget får 
verken 3.5 miljoner kronor per år i fem år. Medlen skall inte användas 
för att finansiera direkt skolverksamhet. Ansvaret för denna verksamhet 
ligger på kommunerna. 

Verken skall genom att skapa reguljära kanaler för information mel

lan olika skolor/högskolor och olika nivåer inom utbildningsorganisa
tionen bidra till ökad spridning av goda icteer och pågående aktiviteter. 
En annan uppgift blir att utarbeta förslag till övergripande strategier för 

metodutveckling vad gäller innehåll och arbetssätt i undervisningen. 
Dessa förslag skall ses som ett stöd för kommunerna och de enskilda 
skolorna. Vidare skall verken kontinuerligt följa upp hur kommande 
verksamheter inom ramen för det s.k. basåret utvecklas. Basåret inrätta
des för att ge de förhållandevis stora grupper av ungdomar som genom
gått gymnasieskolans samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildning
ar möjlighet att bli behöriga till bl.a. högre teknisk utbildning. 
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Befintliga och blivande teknik/naturvetarcentra (science centra) spelar 
en betydelsefull roll i arhetet med nyskapande och aktiverande fortbild
ning av lärare inom området teknik/naturvetenskap. För att stödja de 
verksamheter som av en arbetsgrupp (U l 993:C) bedömts ha bl.a. de or
ganisatoriska förutsättningarna att utveckla denna roll, ställer regering
en totalt 6 miljoner kronor till förfogande för en tvåårsperiod. Inför 
budgetåret 1995/96 kommer en förnyad prövning att ske av verksamhe
ten inom befintliga och nytillkomna centra. 

9 Riksrekryterande idrottsgymnasier 
Den nya gymnasieskolan och den förändrade styrningen av skolan stäl
ler krav på en översyn av hela regelsystemet. 

I den reformerade gymnasieskolan finns det större flexibilitet och 
större möjligheter att anpassa utbildningen efter elevens önskemål. Det 
finns ett tilltagande intresse från kommuner att profilera sitt utbild
ningsutbud inom olika områden. I många kommuner finns också ett 
stort intresse för profileringar med idrottsinriktning. Regeringen har 
mot denna bakgrund uppdragit åt Skolverket att göra en förutsättnings
lös översyn av regelsystemet kring idrottsgymnasier. 

Uppdraget skall redovisas senast den 15 april 1994. 
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A 1. Statens skolverk 

1992/93 Utgift 
1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

210 871 025 
223 383 000 
242 922 000 

Statens skolverks arbetsuppgifter och organisation framgår av förord
ningen (1991:1121) med instruktion för Statens skolverk. Skolverket är 
central förvaltningsmyndighet för det offentliga skolväsendet (exklusive 
statliga specialskolor). 

Det övergripande målet för Skolverket är att verka för att de mål och 
riktlinjer för skolan som riksdagen och regeringen har fastställt skall 
förverkligas inom givna ramar. 

Skolverket skall särskilt följa och utvärdera skolan, lägga fram förslag 
till utveckling av skolan och medverka till sådan utveckling. Skolverket 
skall även ha tillsyn över skolan. 

Skolverket skall därutöver svara för kansliresurser åt Skolväsendets 
överklagandenämnd. 

Från anslaget täcks kostnader för nationell utvärdering och prov, sta
tistikproduktion samt kostnader för viss personal vid statliga realskolor. 

Statens skolverk 

Årsredovisning 

Skolverket har av regeringen fått dispens från kravet att lämna årsredo
visning för verksamhetsåret 1992/93. Skolverket har dock, som ett led i 
utvecklingen av sin resultatuppföljning, kommit in med en frivillig års
redovisning. 

Verksamheten redovisas i fem programområden. nämligen Uppfölj
ning, Utvärdering, Nationell skol utveckling, Forskning och Tillsyn. 

Skolverkets egna utgifter finansieras med anslag. Intäkterna är för
sumbara. Verket har inte använt tilldelat anslag fullt ut. Det beror bl.a. 
på att samtliga tjänster inte varit tillsatta under hela budgetåret. Den 30 
juni 1993 hade Skolverket 254 fast anställda. 

Kostnaderna för verksamheten fördelar sig på programområden med 
ca 21 % på Uppföljning, ca 10 % på Utvärdering, ca 25 % på Utveck
ling, ca l % på vardera Forskning och Tillsyn, ca 29 % på Stödfunktio
ner samt ca 12 % på Övriga skolfrågor. 

Under verksamhetsåret 1992/93 har Skolverket slutfört 86 projekt, be
svarat 104 remisser, behandlat 48 tillsynsärenden samt handlagt 97 ären
den om fristående skolor. 

Till Skolväsendets överklagandenämnd har under verksamhetsåret 
1992/93 inkommit 1 125 ärenden. 1 513 ärenden har avgjorts. 
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Resultatanalys 

Statens skolverk har för budgetåren 1991/92 - 1992/93 redovisat verk

samheten inom programområdena Uppföljning, Utvärdering, Utveck

ling, Tillsyn och Forskning. Fristående skolor redovisas särskilt. 
De mest synliga resultaten av Skolverkets insatser återfinns inom 

Uppföljnings- och Utvecklingsprogrammen. Det är också inom dessa 

områden som arbetet med ett antal regeringsuppdrag har krävt stora in
satser. Inom Forskningsprogrammet har en omstrukturering av sektors

forskningsstödet påbörjats. Utvärderings- och Tillsynsprogrammen är 

under uppbyggnad. Detta innebär att Skolverkets resultat tidigast om ett 

par år kan präglas av egeninitierat arbete. 
Utvecklingsprogrammet och Forskning.~programmet redovisas under 

anslagen A 4. Stöd för utveckling av skolväsendet respektive A 5. forsk

ning inom skolväsendet. 

U ppföljni ngsprogrammet 

Skolverket har, i enlighet med regeringens uppdrag, utvecklat ett natio

nellt uppföljningssystem som tagits i full drift budgetåret 1992/93. 

Ett avtal har utarbetats som reglerar förhållandet mellan Skolverket 

och Statistiska centralbyrån vad gäller insamling och bearbetning av da

ta. 
Data ur uppföljningssystemet redovisas årligen i fyra publikationer. 

Förutom "Beskrivande data om skolverksamheten" redovisas varje år 
"Jämförelsetal för skolhuvudmän" både som delårsrapport och som års
rapport. Dessutom publiceras ett mer omfattande tabellmaterial kallat 
"Grundfakta om svensk skola". 

Skolverket har redovisat underlag för ett nytt provsystem. En fördju
pad analys av kommunernas skolkostnader har genomförts. En modell 

för att närmare analysera skolkostnader har tagits fram. 

Utvärdcringsprogrammet 

Skolverket har under verksamhetsåret 1992/93 bedrivit 37 utvärderings

projckt, varav 17 har avslutats. Det resursmässigt största projektet, Den 
nationella utvärderingen av grundskolan 1992 (NU-projektet), avsluta
des hösten 1993. En närmare beskrivning av NU-projektet och dess re
sultat har lämnats i rapporten Bilden av skolan 1993 (Rapport nr 32). 

En plan för det fortsatta Utvärderingsprogrammet har tagits fram. Va
let av områden för utvärdering.~studier har främst skett utifrån två över
väganden. Det ena avser angelägna områden inom ramen för det nya 

styrsystemet, I.ex. valfrihetsfrågan. den flexibla skolstarten, hemspråks

undervisningen samt kommunernas principer för resursfördelning. Det 

andra utgår från behovet att skapa en kunskapsgrund för det komman

de utvärderingsarbetet. 
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Tillsynsprogrammet 

Skolverkets praxis i tillsynsärenden har varit att i första hand ge skolhu
vudmannen i fråga möjlighet att själv rätta till eventuella missförhållan
den. De huvudsakliga insatserna inom programområdet har gällt an
mälningsärenden. Skolverket har också genomfört tillsynsutredningar 
vid fristående skolor som varit i drift mer än två år. 

Övrig verksamhet 

Skolverket har tagit fram kriterier som används inför beslut om god
kännande av fristående skolor på grundskolenivå. Antalet fristående 
skolor för skolpliktiga elever har mer än fördubblats. Under verksam
hetsperioden har Skolverket godkänt 127 fristående skolor för skolplik
tiga elever. 

Framtids- och om världs analys 

Skolverket framhåller att en analys av de mest betydelsefulla faktorerna 
som påverkar skolan och dess framtida villkor måste behandla såväl den 
omvärld skolan verkar i som de förändringar som sker och kan förvän
tas ske inom skolväsendet. Skolverket pekar bl.a. på internationalise
ringsprocesser, utvecklingen på arbetsmarknaden, sociala och kulturella 
förändringar i samhället, medie-· och teknologiutveckling m.m. som vik
tiga faktorer för utvecklingen av skolan. Bland pågående och förväntade 
förändringar inom skolväsendet lyfter Skolverket fram några områden 
som framöver bedöms som särskilt väsentliga. Dessa områden är dels de 
förändrade kompetenskrav och krav på livslångt lärande som skolan 
måste möta, dels utvecklingen i den kommunala sektorn, dels den pågå
ende reforrncringen av skolan. 

Resursanalys och planerad inriktning för verksamheten 

Skolverket konstaterar att inga större förändringar behöver göras vad 
gäller fördelningen av resurserna. Organisationen är dimensionerad och 
uppbyggd för att fullgöra de uppgifter som ålagts verket. Även lokalsi
tuationen är tillfredsställande. 

Under Skolverkets två första år har arbetet i hög grad präglats av att ta 
fram verktyg och metoder för att följa upp och utvärdera skolverksam
heten. Detta arbete ser verket som investeringar och utvecklingskostna
derna betraktas som engångskostnader. Uppföljningsverksamheten inne
fattar dock stora statistiksystem, som även fortsättningsvis kommer att 
kräva relativt omfattande resurser för drift och löpande underhåll. Vissa 
rationalisering.winster bör, enligt verkets mening, kunna göras i framti
den. Utvecklingsinsatserna är emellertid inte helt avslutade inom denna 
del av verkets arbete. Fortfarande återstår att ta fram ett nytt nationellt 
provsystem samt att utveckla tillståndsbeskrivningarna och de återkom
mande attitydmätningarna. 
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Tyngdpunkten i uppföljningsprogranzmet kommer att ligga på tre typer 
av uppgifter; löpande arbete. fortsatta utvecklingsinsatser samt olika ty
per av insatser för fördjupade uppföljningsanalyser. 

Vad gäller fortsatta utvecklingsinsatser kommer Skolverket bl.a. att 
utveckla ett nytt nationellt provprogram liksom system för återkom
mande uppföljning av elevers, föräldrars och avnämares attityder till 
skolan. En kvalitetssäkring av alla delar av uppföljningssystemet plane
ras. Statistiksystemet skall följas upp för att minimera kostnaderna. Ett 
s.k. signalsystem planeras för att verket skall få underlag till priorite
ringar och styrning av den egna verksamheten. 

En central uppgift inom ramen för fördjupade uppföljningsanalyser 
är att följa effekterna av reformerna inom skolsektorn. Skolverket kom
mer att prioritera fördjupade analyser av kommunernas skolkostnadsut
veckling, resursfördelningssystem och produktivitetsutvcckling. 

I övrigt räknar Skolverket med att tyngdpunkten successivt kommer 
att förskjutas dels från uppföljning mot utvärdering. dels från insamling 
av data till mer av analys och sökande efter förklaringar och samhand. 

Skolverket räknar med att arbetet med nationell skolutl'eckling även i 
fortsättningen kommer att kräva relativt stora resurser. Betydande ut
vecklingsinsatser krävs under de närmaste åren för införandet av nya lä
roplaner och nya betygssystem. Ambitionen är emellertid att mot slutet 
av treårsperioden kunna föra över resurser från utvecklingsinsatser till 
utvärdering av de genomförda reformerna. För att kunna öka insatserna 
för strategisk skolutveckling kommer verket att försöka rationalisera de 
mer rutinartade uppgifterna som t.ex. stipendieförmedling. 

Skolverket kommer att inrikta utvärderingsprogranzmet dels mot en 
fortsatt utveckling av programmet och dess samband med Skolverkets 
övriga program, dels mot insatser med anledning av reformer som är 
aktuella eller brister som har identifierats inom skolväsendet. Utvärde
ring kommer också att göras av styrsystemet och dess effekter. 

Under treårsperioden kommer även tillsynsprogrammet att präglas av 
det pågående reformarbetet, bl.a. de beslut som fattats om nya läropla
ner och nya betygssystem. Tillsynen av fristående skolor kommer enligt 
Skolverkets bedömning att växa snabbt under anslagsperiodcn. 

Under anslagsperioden kommer Skolverket bl.a. att följa och utvärde
ra utvecklingen inom friskoleområdet. En strategi för utvärdering och 
utveckling av jämställdheten i skolan har utformats. Arbetet med att 
återföra information från det nationella uppföljningssystemet, tillstånds
beskrivningarna. tillsynen m.m. till regering och riksdag samt skolhu
vudmännen fortsätter, liksom arbetet med att genomföra den nationella 
datapolitiken på skolområdet. 

Under treårsperioden kommer Skolverket vidare att arbeta med att 
utveckla mått på produktiviteten inom myndigheten, såväl för den ru
tinartade verksamheten som för utredningsverksamheten. 

3 Riksdagrn 199319./. I sam/. Nr /110 Bilaga <i 
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Anslagsframställning 

1. Skolverket föreslår att anslaget tillförs resurser motsvarande ett per
sonår för arbetet med Skolväsendets överklagandenämnd ( + 300 000 
kr). 
2. Skolverket föreslår att anslaget utökas med 55 miljoner kronor under 
treårsperioden, varav 17 miljoner kronor för budgetåret 1994/95, 24 
miljoner kronor för budgetåret 1995/96 samt 14 miljoner kronor för 
budgetåret 1996/97 avseende ökade kostnader för ett nytt provsystem. 
3. Skolverket föreslår att besparingen om 5 % under anslagsperiodcn tas 
ut med 3 723 000 kr per budgelår. 
4. Skolverket beräknar medelsbehovet under anslaget till 714 880 000 
kr för perioden 1994/95-1996/97, varav 236 960 000 kr för budgetåret 
1994/95 (exklusive löne- och prisomräkning). 

Regeringens överväganden 

Sammanfattning 

De övergripande målen bör ligga fast. 

Resurser 
Ramanslag 1994/95 

Resultatbedömning 

242 922 000 kr 

Skolverkets frivilliga årsredovisning ger en god bild av verksamheten. 
Riksrevisionsvcrket (RRV) har granskat årsbokslutet för Skolverket 

avseende verksamhetsåret 1992/93. Enligt RRV:s bedömning är årsbok
slutet rättvisande. 

Den fördjupade anslagsframställningen visar att verksamheten hittills 
har bedrivits med en sådan inriktning att de uppsatta verksamhetsmålcn 
kan nås. 

Skolverkets insatser inom uppföljnings- och utvärderingsområdena 
har bl.a. resulterat i flera rapporter av stort värde för såväl den lokala 
som den centrala nivån. Den bild av grundskolan som den nationella 
utvärderingen ger, kommer att ha stor betydelse för beslutsfattare på 
olika nivåer i det fortsatta arbetet med reformeringen av grundskolan. 
Regeringen utgår från att Skolverket utvecklar motsvarande uppfölj
nings- och utvärderingssystem för de frivilliga skolformerna. 

Skolverket har redovisat att mängden ärenden, främst tillsyns- och 
överklagandeärenden, har ökat under de två verksamhetsåren. Skolver
ket har byggt upp en organisation för sin verksamhet i enlighet med de 
mål som satts upp och de resurser som getts. Den resursanalys som 
Skolverket gör finner regeringen vara väl avvägd med hänsyn till fram
tids- och omvärldsanalysen. 
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Fördjupad prövning 

Under avsnittet Resursanalys och planerad inriktning för verksamheten 
har ingående redovisats vilken inriktning Skolverket avser ge verksam
heten. Verket har också förändrat organisationen för att bättre möta 
dessa krav. Regeringen har ingenting att erinra mot den av verket angiv
na inriktningen. Den bör därför läggas fast. 

Skolverket har redovisat nyckeltal som visar produktivitetsutveckling
en i delar av myndighetens verksamhet. För den utredande verksamhe
ten saknas för närvarande mått och jämförelser. Regeringen ser positivt 
på Skolverkets ambitioner att utveckla sådana mått. 

Slutsatser 

Regeringens slutsats är att Skolverkets valda programstruktur med in
riktning på verksamhetsmålen bör ligga till grund för verkets arbete för 
kommande treårsperiod. 

Skolverket skall därutöver inrikta sitt arbete på sådana arbetsinsatser 
som kommer att föranledas av den nationella utvecklingsplan, som re
geringen kommer att presentera för riksdagen under våren 1994. I ut
vecklingsplanen kommer bl.a. rapporten Bilden av skolan att behand
las. 

Skolverkets verksamhet finansieras från i huvudsak fyra anslag, A 1. 
Statens skolverk, A 4. Stöd för utveckling av skolväsendet, A 6. Fort
bildning m.m. och A 7. Genomförande av skolreformer. Planeringsra
mar för Skolverkets del är enligt regeringens bedömning endast me
ningsfulla om de innefattar alla dessa anslag. I fråga om den verksamhet 
som anslaget Genomförande av skolreformer är avsett för, är arbetsför
delningen mellan regeringskansliet och verket mycket flexibel och va
rierande över tiden på ett sätt som inte kan förutses i detalj. Redan av 
det skälet blir en planeririgsram mindre meningsfull. Dessutom avser 
regeringen att genomföra vissa förändringar som rör ledarskapsutveck
ling och kompetensförsörjning i skolan. Detta kan komma att beröra 
anslaget Fortbildning m.m. Dessa osäkerhetsfaktorer vad beträffar Skol
verkets totala ekonomiska utrymme gör att regeringen inte finner det 
meningsfullt att denna gång sätta upp några planeringsramar för verket. 

Vid beräkningen av anslaget till Skolverket har regeringen beaktat 
verkets påtagligt sänkta lokalkostnader. 

Antalet ärenden för Skolväsendets överklagandenämnd har väsentligt 
överstigit det som uppskattades när Överklagandenämnden inrättades. 
Med hänsyn till att regeringen endast har beräknat ett besparingskrav 
på 2 674 000 kr för budgetåret 1994/95, är regeringen emellertid inte 
beredd att tillföra anslaget ytterligare resurser för detta ändamål. Enligt 
vår uppfattning ryms den begärda personalökningen inom ramen för 
tillgängliga resurser. (1 och 3) 

Regeringen beräknar för budgetåret 1994/95 11 miljoner kronor för 
ökade kostnader för ett nytt provsystem enligt de riktlinjer som rcdovi-
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sats för riksdagen i propositionerna om nya läroplaner och betygssystem 
(prop. 1992/93:220 och 250). ( 2) 

För budgetåret 1993/94 finns under anslaget Il 4. Stöd för utveckling 
av skolväsendet 2 miljoner kronor avsatta för råd och stöd till skolor 
och huvudmän när det gäller internationella kontakter samt för Skol
verkets administration och utökade tillsyn m.m. av utlandsskolorna. Re
geringen förordar att dessa medel förs över till detta anslag. 

Övrigt 

Redan vid Skolverkets tillkomst överfördes Statistiska centralbyråns 
(SCB) medel för skolstatistik till Skolverket som samtidigt fick bestäl
laransvar. Det var då fråga om en försöksverksamhet under pågående 
utredningsarbete. Nu är detta arbete avslutat och regeringen har tagit 
slutlig ställning till ansvarsfördelningen vad gäller statlig statistik. för 
Skolverkets del innebär dessa ställningstaganden att beställaransvaret för 
skolstatistiken inte längre har försökskaraktär utan blir en permanent 
uppgift. Därutöver utvidgas beställaransvaret, med undantag för viss 
övergripande publicering, till att gälla all publicering av skolstatistik 
och utvecklingsarbete. Därvid ankommer det på Skolverket att också 
beakta behovet av längre tidsserier. 

I den nu gällande ansvarsfördelningen mellan stat och kommun har 
staten genom lärarutbildningen påtagit sig ett ansvar för lärarförsörj
ningen. I dimensioneringen av lärarutbildningen har ett viktigt under
lag varit lärarprognoser, dvs. kalkyler över tillgång på och behov av lä
rare. Arbetet med lärarprognoser har till viss del utförts av prognosinsti
tutet vid SCB. Skolverket föreslås nu få beställaransvaret för denna 
verksamhet. I denna roll har Skolverket självfallet att beakta den nya 
ansvarsfördelningen som lägger ett större ansvar på kommuner å ena si
dan och universitet och högskolor å den andra. Regeringen avser att be
handla denna fråga närmare i den kommande utvecklingsplanen för 
skolan. 

l enlighet med det principbeslut riksdagen har fattat om ansvar för 
den statliga statistiken (bet. 1992/93:FiU7, rskr. 1992/93:122) har 
2 357 000 kr förts över till detta anslag för Skolverkets beställaransvar 
för skolstatistik från sjunde huvudtitelns anslag D 8. Statistiska central
byrån: Statistik, register och prognoser. Regeringens överväganden avse
ende ansvarsfördelningen mellan SCB och andra myndigheter återfinns 
i bilaga 8 anslaget D 8. Statistiska centralbyrån: Statistik, register och 
prognoser. 

I övrigt räknar regeringen endast med förändringar under anslaget av 
automatisk natur. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
3. till Statens skofrerk för budgetåret 1994/95 anvisar ett ram

anslag på 242 922 000 kr. 
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A 2. Statens institut för handikappfrågor i skolan 

1992/93 
1993/94 
1994/95 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

92 911 758 
97 815 000 

106 966 000 

Arbetsuppgifter och organisation för Statens .institut för handikappfrå
gor i skolan (SIH) framgår av förordningen (1991:1081) med instruk
tion för Statens institut för handikappfrågor i skolan. 

De övergripande målen för myndigheten är att ge hjälp och stöd till 
kommunerna och till sådana fristående skolor som står under statlig 
tillsyn, för att underlätta skolgången för elever med funktionshinder i 
skolan samt ge stöd till eleverna i skolarbetet. Institutet skall som en 
särskild uppgift utveckla, framställa och distribuera läromedel för syn
skadade, rörelsehindrade, hörselskadade/döva samt elever med utveck
lingsstörning. Vidare skall institutet informera om lämpliga läromedel. 

Institutet är central förvaltningsmyndighet för specialskolorna och 
Tomtebodaskolans resurscenter. 

Till institutets ansvarsområde hör också att främja forsknings- och ut
vecklingsarbete rörande stödinsatser för elever med funktionshinder i 
skolan. 

Statens institut för handikappfrågor i skolan 

Resultatanalys 

SIH har i sin fördjupade anslagsframställning redovisat verksamheterna 
inom områdena specialpedagogiskt stöd och läromedelsproduktion. För 
dessa verksamhetsområden har SIH fastlagt följande mål. Siii skall er
bjuda barn, ungdomar och vuxna med funktionshinder samt kommu
ner och föräldrar ändamålsenliga tjänster och produkter, så att funk
tionshindrade elever får en likvärdig utveckling och utbildning med öv
riga i samhället. Resultatanalysen visar att detta mål inte har uppnåtts. 

SIII:s resultatanalys för budgetåren 1991/92-1992/93 visar att den spe
cialpedagogiska stödorganisationens insatser har efterfrågats och fyllt ett 
viktigt behov i samhället. SIH framhåller t.ex. att SIH:s konsulenter, i 
samråd med kommunerna, så gott som alltid lyckats finna goda lösning
ar för elever med svåra fysiska funktionshinder. De begränsade konsu
lent- och stödrcsurserna som finns för elever med flcrhandikapp i sär
skolan gör att detta område enligt SIH:s bedömning markant skiljer sig 
från den i övrigt i stort sett positiva bilden. 

SIH:s redovisning av läromedelsproduktionen visar att läromedelsen
heterna i allmänhet inte har kunnat täcka behovet för sina målgrupper. 
SIH har på olika sätt genomfört behovsanalyser och menar att bristen 
på läromedel inom samtliga områden varit så uppenbar och akut att en 
analys av hchovstäckningen fått anstå. SIH hänför i princip alla dessa 
problem till bristande resurser. 

SIH har. i syfte att kunna bedöma effektiviteten och vilka effekter 
myndighetens insatser haft i samhället, sökt utarbeta relevanta instru-
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ment för effektbedömning. Oessa mått är enligt myndigheten under ut
veckling. När det gäller den specialpedagogiska stödorganisationen anser 
institutet bl.a. att det ekonomisystem som utarbetats gör det möjligt att 
kombinera uppgifterna om konsulenternas tidsanvändning med resurs
åtgången för varje aktivitet. SIH strävar efter att även utveckla ett kvali
tetsmått som anger effekten av gjorda insatser. När det gäller lärome
delsproduktionen anser SIH all myndigheten nu har de instrument som 
behövs för en effektiv uppföljning av verksamheten. De resultatmått 
som tagits fram har utvecklats under budgetåret 1 Q9:?J93 och ligger till 
grund för uppföljningen av verksamheten. Vilka resultatmåtten är har 
dock inte redovisats. Institutet anser att den jämförelse som gjorts med 
andra läromedelsproducenter visar att myndighetens läromedelsproduk
tion i allmänhet är konkurrenskraftig. 

Framtidsanalys 

I sin framtidsanalys framhåller Sil-I bl.a. att de förändringar som sker i 
samhället medför att också konsulenternas arbetsuppgifter förändras. 
Barn till invandrare och flyktingar är en elevgrupp som ökar. En ny 
personalgrupp, som efterfrågar konsulenternas råd och stöd, är t.ex. den 
fritidspersonal som genom utbyggd skolbarnomsorg finns i skolan. Den 
snabba tekniska utvecklingen av datoriserade hjälpmedel ställer nya och 
stora krav på konsulenterna som pedagogiska rådgivare. SIH framhåller 
att det även krävs allt mer tid till att informera beslutsfattare om behov 
av stöd och resurser. Konsulenternas arbete inriktas allt mer mot att ge 
specialpedagogisk handledning till personalen och råd och stöd till för
äldrarna, vilket enligt SIH, ger möjlighet att öka effekterna av insatserna 
till enskilda individer. Sii-i beräknar att effektivitetsvinsterna i den spe
cialpedagogiska konsulentorganisationen under de första verksamhets
åren varit betydande och kan förväntas öka ytterligare, bl.a. på grund av 
ett utökat utnyttjande av modern teknik såsom t.ex. datorer, telefax och 
mobiltelefoner. 

När det gäller läromedelsproduktionen är bl.a. den tekniska utveck
lingen av betydelse för att ge ökade möjligheter till kompensation för 
olika funktionsnedsättningar. Datoranvändningen ökar och interaktio
nen mellan text, talsyntes/digitalt tal, ljud och bild kommer att utnyttjas 
allt mer. Ett viktigt område är såväl särskilda och anpassade datorpro
gram som tryckta läromedel överförda till diskett. Video och multime
dia är ett annat teknikområde av allt större betydelse för elever med 
funktionsnedsättningar enligt SIH:s uppfattning. 

Resursanalys 

SIH presenterar, vad avser konsulentorganisationen, en översikt över al
la konsulenters samlade tidsredovisning under 1992/93, vilken visar att 
70% av konsulenternas insatser riktats till elever med funktionshinder. 
Övrig tid utgör olika former av administration samt utvecklings- och 
projektarbete. SIH redovisar även hur personalresurserna fördelas mel-
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Ian olika handikappgrupper. När det gäller konsulentstödet för elever 
med hörselskada eller dövhet konstaterar SIH dock att institutet först 
under de kommande tre åren kommer att utvärdera om nuvarande ord
ning med köp av tjänster från landstingen erbjuder ett adekvat pedago
giskt stöd till hörselskadade elever samt om organisationsmodellerna på 
ett kostnadseffektivt sätt svarar mot de medel staten tillskjutcr. 

Av SIH:s redovisning av personalkostnaderna för läromedelsproduk
tion framgår att nästan hälften av kostnaderna avsätts för utvecklingsar
bete och mindre än en femtedel till produktion. Enligt SIH:s bedöm
ning är resurserna effektivt nyttjade och väl avvägda mot de olika verk
samhetsgrenarnas behov. 

Anslagsframställning 

I. SIH föreslår att medel för 3,5 konsulenttjänster (l,4 miljoner kronor) 

förs över från anslaget A 8. Särskilda insatser på skolområdet till detta 
anslag. 

2. SIH föreslår att 20,3 miljoner kronor för lokala konsulentinsatser 
för elever med flerhandikapp i särskolan tillförs detta anslag. SIH anser 
att förslaget kan finansieras genom motsvarande minskning av skatteut

jämningsbidraget till landstingen. 
3. SIH begär utökade medel för lokalkostnader med 2.1 miljoner kro

nor. 
4. SJH föreslår att 0,5 miljoner kronor anvisas som engångsanvisning 

för en analys av samverkansprojekt och erfarenhetsutbyte inom det spe
cialpedagogiska området och den europeiska gemenskapen. 

5. SIH föreslår att 12 miljoner kronor anvisas för upprustning och ut
veckling av läromedelsenheterna samt förnyelse av läromedelsframställ

ningen. Medlen föreslås fördelade på tre budgetår med 4 miljoner kro

nor per budgetår 1994/95-1996/97. 

Regeringens överväganden 

Sammanfattning 

De övergripande målen för verksamheten bör ligga fast. 

Resurser 
Ramanslag 1994/95 I 06 966 000 kr 
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Resultatbedömning 

Sill har för budgetåret 1992/93 inte behövt lämna någon årsredovis
ning. Riksrevisionsverket (RRV) har i sin granskning av årsbokslutet 
för budgetåret 1992/93 funnit att årsbokslutet för SIH är rättvisande. 

Den resultatanalys SIH presenterar i sin fördjupade anslagsframställ
ning ger inte tillräckligt underlag för en bedömning av effektiviteten 
inom verksamhetens olika grenar. SIH visar emellertid en strävan att 
utarbeta relevanta mått för att kunna mäta verksamhetens effektivitet 
och effekt. 

SIH:s tidsredovisning för konsulentorganisationen visar att konsulent
resurserna totalt sett används på ett målinriktat sätt. Regeringen anser 
dock att sådana insatser som kommer elever med funktionshinder till 
del bör öka. SIH redovisar hur personalresurserna fördelar sig mellan 
olika handikappgrupper. Det framgår dock inte vilken effekt konsulent
insatserna haft för de olika elevgrupperna eller i vilken utsträckning en 
mer flexibel användning av konsulentresurser prövats. Regeringen avser 
att verka för att framtida resultatanalyser bl.a. utvecklar dessa aspekter. 

När det gäller läromedelsframställningen påvisar SIH att instrument 
för ekonomisk uppföljning av produktiviteten och effektiviteten är un
der utvecklande. Regeringen anser att detta är ett viktigt utvecklingsom
råde för att möjliggöra en bedömning av resultatet av läromedelspro
d uktionen. 

Fördjupad prövning 

Genom de åtgärder för förbättrad resultatuppföljning som SIH planerar 
bör verksamheten kunna bedrivas alltmer effektivt. 

RRV har i en förvaltningsrevisionell rapport (F 1993:17) bl.a. påvisat, 
vad gäller den specialpedagogiska konsulentorganisationen, att fördel
ningen av antalet tjänster på olika län och handikappgruppcr bör ses 
över inom en snar framtid. Regeringen delar RRV:s bedömning och vill 
i sammanhanget betona vikten av att konsulentorganisationen och orga
nisationen i dess helhet ses i ett helhetsperspektiv där resurserna an
vänds flexibelt mellan de olika handikappgrupperna. Vidare anser RRV 
att SIH bör utreda förutsättningarna för en flyttning av ekonomienhe
ten i Stockholm till Härnösand. När det gäller lokaliseringsfrågan anser 
regeringen att ekonomienheten bör flyttas till Härnösand. Som RRV på
pekar torde detta för övrigt stå i överensstämmelse med riksdagens be
slut om SIH:s lokalisering. 

Med anledning av SIH:s beskrivning av konsulenternas målgrupper 
och arbetssätt vill regeringen betona att SIH:s tjänster i första hand skall 
utgöra ett komplement till och inte ersättning för kommunernas stöd 
till elever i det offentliga skolväsendet. 

SIH fick i de särskilda direktiven för den fördjupade anslagsframställ
ningen ett antal uppdrag. Bland annat skulle SIH med hjälp av under
lag från Statskontoret redovisa en jämförelse mellan myndigheter och 
organisationer som har uppgifter som rör elever med funktionshinder i 
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skolan. Denna redovisning saknas. Regeringen avser att vidta åtgärder 
för att få en sådan redovisning till stånd. Regeringen anser att det bör 
vara möjligt att i vissa frågor utveckla samarbetet med andra instanser 
och organisationer som arbetar med handikappfrågor. 

Slutsatser 

De övergripande målen för SIH:s verksamhet bör ligga fast. SIH bör 
härutöver utveckla separata utvärderingsbara verksamhetsmål för verk
samhetsgrenarna för att underlätta en bedömning av verksamhetens re
sultat. Regeringen betonar att myndighetens arbete med att utveckla 
produktivitets- och effektivitetsmått för verksamhetsgrenarna bör priori
teras och avrapporteras till regeringen. Regeringen är därför inte beredd 
att förorda en treårig planeringsram för SIH. 

SIH föreslår i sin anslagsframställning att totalt 21,7 miljoner kronor 
tillförs den specialpedagogiska konsulentorganisationen. Regeringen vill 
med anledning av SIH:s redovisade effekter av kommunaliseringen av 
särskolan betona att ansvaret för elever med flerhandikapp i det offent
liga skolväsendet primärt ligger på skolhuvudmannen. Regeringen beto
nar att SIH, i enlighet med vad som föreskrivits i förordningen 
(1991 :1081) med instruktion för Statens institut för handikappfrågor i 
skolan, skall utgöra ett komplement till och inte ersättning för det stöd 
skolhuvudmannen skall erbjuda. Regeringen anser dock att SIH:s upp
gift att ge hjälp och stöd till kommunerna för att underlätta skolgången 
för elever med funktionshinder är viktig och förordar därför att den 
specialpedagogiska konsulentorganisationen ges en allmän förstärkning 
med 6,6 miljoner kronor. I sammanhanget vill regeringen framhålla att 
det är SIH:s uppgift att fördela konsulentresurser inom ett givet ansvars
område utifrån behoven. Regeringen förutsätter att SIH gör nödvändiga 
prioriteringar och regelbundet omprövar dem. 

Regeringen föreslår att 500 000 kronor avsätts för fortbildningsinsat
ser, bl.a. i anslutning till användandet av ny teknik i läromedelsproduk
tionen. Övriga medel som SIH föreslagit för upprustning och utveck
ling av läromedelsenheterna samt förnyelse av läromedelsframställning
en utgör investeringar som skall lånefinansieras. Regeringen avser att 
beakta detta i den låneram som kommer att fastställas för SIH. 

SIH har föreslagit att specialskolorna tilldelas ytterligare medel för in
rättande av ekonomiadministrativa tjänster. Regeringen anser att SIH i 
stället bör tilldelas vissa medel under detta anslag för att stödja special
skolorna i administrativa frågor enligt vad som redovisas under anslaget 
A 11. Specialskolor m.m. Vi har beräknat 700 000 kronor för detta än
damål. Regeringen vill därvid betona att förstärkningen avser SIH:s ser
vice till specialskolorna. Det förutsätter en stor lyhördhet från SIIT:s si
da till specialskolornas önskemål och behov. 

I övrigt räknar regeringen endast med förändringar av automatisk na
tur under anslaget. 
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Förslag till riksdagen 

Regeringen föreslår att riksdagen 

4. ti Il Stalens institut för handikappfrågor i skolan för budget

året 1994/95 anvisar ett ramanslag på 106 966 000 kr. 

A 3. Skolutveckling och produktion av läromedel för 
elever med handikapp 

1992/93 utgift 

1993/94 Anslag 

1994/95 Förslag 

13 712 9841 

13 774 000 

17 712 000 

Reservation 

I Anslaget Utv~ckling och produktion av läromedel. 

7 620 3691 

Ur anslaget betalas dels bidrag enligt förordningen (1991 :978) om 

statsbidrag till produktion av vissa läromedel. dels kostnader för utveck

ling och produktion av samt information om läromedel för elever med 

funktionshindcr. Från anslaget finansieras även kostnader för arvoden 

till externa läromedelsproduccnter och annan expertis samt kiipta tjäns

ter för denna verksamhet. 

Vidare bekostas av anslaget olika utvecklingsinsatser enligt bedöm

ning av Statens institut för handikappfrågor i skolan (SIH). 

Statens institut för handikappfrågor i skolan 

Siii föreslår i sin fördjupade anslagsframställning följande: 

I. SIH föreslår att ett nytt förslagsanslag. med medgivande för institu

tet att få överskrida anslaget. skapas för att elever med synskador skall 

få tillgång till läromedel på punktskrift eller som talbok i erforderlig 

omfattning. Till det nya anslaget föreslår SIH att 3,5 miljoner kronor 

förs över från anslaget A 8. Särskilda insatser på skolområdet. SIH före

slår även att 1.5 miljoner kronor överförs från detta anslag till det nya 

anslaget. 
2. För att lösa behovet av talböcker för dyslektiker i grundskolan och 

gymnasieskolan föreslår STii att staten svarar för framställningen av kas

settböcker som sedan säljs till kommuner/skolor. STii beräknar fram

ställningskostnaden till 3 miljoner kronor. 

3. SIH hemställer att det fortsättningsvis skall ankomma på institutet 

att besluta om hur många tjänster som får inrättas inom anslaget. 

Regeringens överväganden 

I likhet med SIH finner regeringen det angeläget att synskadade elevers 

tillgång till läromedel förbättras. Regeringen anser dock inte att ett nytt 
förslagsanslag skall inrättas för denna verksamhet. Regeringen föreslår i 

stället att SIH tilldelas ytterligare 3.5 miljoner kronor som en förstärk-

Prop. 1993/94: I 00 
Bil. 9 

42 



ning av utveckling och produktion av läromedel för elever med funk
tionshinder, framför allt för synskadade. 

Regeringen behand.lar frågan om kassettböcker för dyslektiker under 
anslaget A 4. Stöd för utveckling av skolvä~endet. Regeringen vill dock 
understryka att SIH hör tillhandahålla tillgängliga talböcker och andra 
läromedel som bedöms som lämpliga läromedel för dyslektiker. 

Syftet med anslaget är att tillhandahålla medel för utveckling och pro
duktion av läromedel. Anslaget är inte avsett för inrättandet av tjänster. 
Regeringen avstyrker därför förslaget att SIH får inrätta tjänster med 
medel från anslaget. 

Övrigt 

Regeringen har med anledning av utbildningsutskottets betänkande 
(bet. l 992/93:UbU9). uppdragit åt SIH att redovisa underlag som gör det 
miijligt att belysa både de praktiska följderna och kostnadskonsekven
serna för kommuner m.fl. av att staten genom Siii bekostar utveckling
en av läromedel medan kommuner och landsting svarar för huvuddelen 
av de kostnader som kan hänföras till mångfaldigande, lagerhållning. 
d.istribution och försäljning. 

SIH har i skrivelse den 8 oktober 1993 inkommit med en promemo
ria där ett förslag till full kostnadstäckning för utlåningsavgifter presen
teras. Detta skulle, enligt SIH:s beräkningar och med utgångspunkt i 
1992/93 års läromedelsbeställningar, generera intäkter på ca I 260 000 
kr för punktskriftshöcker och ca 300 000 kr för talböcker. Om punkt
skriftsböckerna och talböckerna skulle försäljas skulle intäkterna öka 
till I 500 000 kr respektive 775 000 kr. 

SIH redovisar hur de genomsnittliga kostnaderna för kommunerna 
skulle se ut för olika elever läsåren 1992/93 och 1993/94, vilket visar att 
kostnaderna skulle öka kraftigt för kommunerna. 

Regeringen anser att staten även fortsättningsvis bör stå för hela ut
vecklingskostnaden, men att stat och kommun hör dela på framställ
ningskostnaderna. Detta kan ske antingen genom utlåning mot avgift el
ler försäljning. Utifrån uppgifter från SIH skulle detta innebära en total 
genomsnittskostnad för kommunerna respektive intäkter för SIH på ca 
420 000-500 000 kr för punktskriftsböcker och ca 100 000-260 000 kr 
för talböcker. Utslaget per elev vid olika stadier och skolformer kom
mer genomsnittskostnaderna på det viset att ligga i nivå med läromc
delskostnaderna för icke funktionshindrade elever i den ordinarie un
dervisningen. Regeringen avser att meddela föreskrifter om detta. 

Sii-I anser i den fördjupade anslagsframställningen det vara angeläget 
att myndigheten får tillstånd av regeringen. enligt 18 § andra stycket 
(fr.o.m. den 1 januari 1994 17 § andra stycket) lagen (1960:729) om 
upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, att utan upphovsman
nens medgivande få producera talböcker för utlåning. Upphovsrättsla
gen medger inte att sådan rätt ges för annat ändamål än utlåning och 
över huvud taget inte beträffande verk av vilka ljudupptagning har 
kommit ut i handeln. För Sii-i Läromedels del utgör utlåning endast en 
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del av verksamheten. SIH är tvunget att för läromedel som avses säljas 
eller hyras ut komma överens med eventuella upphovsmän. Ett och 
samma verk kan alltså genom SIH komma att användas såväl för utlå
ning som för försäljning och uthyrning. Enligt regeringens mening är 
det vid sådant förhållande lämpligare att de upphovsrättsliga frågorna 
rörande verk som SIH avser att framställa exemplar av liksom hitintills 
löses i ett sammanhang genom avtal mellan myndigheten och upphovs
männen eller deras företrädare. Regeringen anser det väsentligt att SIH 
beaktar vikten av att träffa avtal som möjliggör att ifrågavarande läro
medel kan användas av behövande även utanför de primära målgrup

perna. 

Förslag till riksdagen 

Regeringen föreslår att riksdagen 
5. till Skoluti·eckling och produktion av läromedel för elever 

med handikapp för budgetåret 1994/95 anvisar ett reservationsan
slag på 17 712 000 kr. 

A 4. Stöd för utveckling av skolväsendet 

1992/93 Utgift 
1993/94 
1994/95 

Anslag 
Förslag 

42 777 830 
71 477 000 
76 728 000 

Reservation 11 608 793 

Ur anslaget bekostas utvecklingsinsatser enligt bedömning av Statens 
skolverk. 

r-rån anslaget utgår också vissa specialdestinerade medel för utvcck
lingsinsatser för finskspråkiga elever, bidrag till kostnader för teknik
kurser för flickor samt för insatser för skolans internationalisering. Ut
över detta lämnas bidrag till vissa organisationer samt till utvecklingsar
bete om datoranvändning. 

Statens skolverk 

Resultatredovisning 

Skolverket redovisar i sin fördjupade anslagsframställning att medel un
der budgetåret 1992/93 i huvudsak har avsatts för utvecklingsinsatser på 
tre områden; kursplanearbete för de frivilliga skolformerna, ekono
miskt stöd till landets kommuner i deras utvecklingsarbete med anled

ning av det förändrade ansvaret för skolan samt åtgärder mot mobb
ning. Skolverket har lämnat stöd för ett antal miljöprojekt, utveckling 
inom datorområdet, en metodikbok i undervisning i främmande språk 
samt stimulans- och informationsmaterial. Verket har också avsatt me
del för utvecklingsinsatser för att stödja elever med läs- och skrivsvårig
heter samt för insatser mot drogmissbruk. Särskilda utvecklingsinsatscr 
för finskspråkiga elever har i likhet med tidigare år riktats till lägersko-
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lor och till ett pedagogiskt utvecklingsarbete, i vilket för närvarande 17 
kommuner är aktiva. 

Inom ramen för insatser för skolans internationalisering har Skolver
ket givit stöd till ett antal skolor och kommuner för särskilda program. 
Vidare har ett praktiskt nordiskt samarbete i internationella frågor in
letts liksom ett projekt - Europa i samverkan - mellan Skolverket och 
Utbildningsradion. 

Resultatanalys 

Skolverket redovisar i sin resultatanalys att inriktningen vid fördelning
en av medlen för strategiska utvecklingsinsatser har varit att fullfölja ti
digare beslutade åtaganden, exempelvis internationella nätverksprojekt, 
att ge stöd för lokala utvecklingsinsatscr vid införandet av ett nytt 
ansvars- och styrsystem samt att ge stöd för utvecklingen av den refor
merade gymnasieskolan. Den generella inriktningen har varit att stödja 
sådant utvecklingsarbete som kan ge spridningseffekter i skolorna. 

Skolverket redovisar från en studie av statliga utvecklingssatsningar 
under perioden 1985/86 - 1990/91 att resultaten inte är entydiga och att 
det är svårt att se tydliga effekter på den nationella skolutvecklingen. 
Medlen har, konstaterar man, haft sin främsta betydelse som markering
ar av olika frågors vikt. De har också haft en stimulerande effekt på 
skolornas arbete och olika grupper av lärare har tillfälligt fått utrymme 
för eget utvecklingsarbete. Grundtanken att skapa nätverk och utökade 
kontakter mellan skolor har varit svår att uppnå. 

Skolverket gör bedömningen att utvecklingsmedel i första hand skall 
beviljas projekt inom områden som är av ett relativt stabilt nationellt 
intresse. Mer traditionella satsningar eller kampanjer under kortare tid 
skall så långt som möjligt undvikas eller begränsas till påtagligt akuta 
frågor. 

Anslagsframställning 

l. Skolverket hemställer om en anslagsram för treårsperioden 1994/95-
1996/97 om totalt 216 210 000 kr, varav för budgetåret 1994/95 
72 070 000 kr. 
2. Skolverket föreslår att medlen för försöksverksamhet med tvåspråkig 
undervisning i grundskolan i Haparanda förs över från anslaget A 9. Bi
drag till viss verksamhet inom det kommunala skolväsendet, till detta 
anslag, anslagsposten 2. 

Regeringens överväganden 

Resultatbedömning 

Skolverkets årsredovisning anger att verket strävar efter att koncentrera 
tillgängliga resurser till strategiska utvecklingsområden och till projekt 
som ligger inom områden med ett relativt stabilt nationellt intresse. Re-
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geringen bedömer denna inriktning som relevant. De exempel på områ
den inom vilka projektmedel har beviljats - miljö, mobbning, kommu
nernas arbete med skol- och arbetsplaner och utvecklingen mot en 
kursutformad gymnasieskola - finner regeringen väl valda och i linje 
med våra intentioner. ANT, internationalisering i ett Europaperspektiv 
och resurscentra för dyslexi, är allt angelägna områden för utvecklings
insatser. Någon utvärdering som kan utgöra grunden för en bedömning 
av resultatet av gjorda satsningar presenteras dock inte i resultat- eller 
årsredovisningen. 

Inom minoritets- och invandrarområdet har arbetet främst koncentre
rats på nya flyktinggruppers behov av läromedel, vilket enligt vår be
dömning är en riktig inriktning med tanke på den aktuella flykting
situationen. Inte heller på detta område presenteras något material 
kring de hittills gjorda satsningarnas resultat, varför regeringen inte kan 
göra någon bedömning av dessa eller av insatsernas effektivitet. 

Slwsatser 

Skolverket startade sin verksamhet den I juli 1991. Verket presenterar 
en genomarbetad strategi för verkets utvecklingsinsatser och en långsik
tig plan för den fortsatta inriktningen. Denna plan ligger enligt rege
ringens bedömning väl i linje med de givna direktiven och bör fullföl
jas. Däremot saknas ännu en redovisning av eventuella kvalitativa effek
ter av gjorda satsningar. I det fortsatta arbetet bör Skolverket komplette
ra sina redovisningar av hur medlen under anslaget har fördelats dels 
med redovisningar av den uppföljnings- och utvärderingsverksamhet 
som kan ge information om uppnådda effekter, dels i görligaste mån 
med konkreta resu Itatredovisn i ngar. 

Riksdagen har i samband med beslutet om nya läroplaner m.m. ock
så beslutat att undervisningen i svenska som andraspråk inte längre 
skall följa en särskild nationell kursplan. Regeringen kommer att sam
råda med Skolverket om möjligheterna för verket att prioritera arbetet 
med att ta fram ett kommentarmaterial för den undervisning i svenska 
som andraspråk som elever har rätt till enligt grundskoleförordningen. 

Regeringen delar Skolverkets uppfattning att medlen för försöksverk
samhet med tvåspråkig undervisning i grundskolan i Haparanda bör fö
ras över från anslaget A 9. Bidrag till viss verksamhet inom det kommu
nala skolväsendet till detta anslag. Vi har beräknat 617 000 kr för ända
målet. 

Utbildningsutskottet har i betänkandet 1988/89:UbU3 begärt att reger
ingen överväger kostnadsfördelningen mellan stat och kommun för pro
duktion av talböcker för elever med grava läs- och skrivsvårigheter. Sta
tens institut för handikappfrågor i skolan (SIH) har föreslagit att anpas
sade läromedel för elever med dyslexi skulle produceras vid SlH Läro
medel i Solna och hemställer under anslaget A 3. Skolutveckling och 
produktion av läromedel för elever med handikapp om 3 miljoner kro
nor för framställning av ljudinspelning av studielitteratur för dyslekti
ker m.m. Regeringen ser det som angeläget att elever med läs- och 
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skrivsvårigheter får tillgång till läromedel inlästa på band. En hjälp för 
många elevers läsinlärning skulle vara att som ett komplement till den 
vanliga läroboken få lyssna till en uppläsning av lärobokens text, dvs. 
kunna lyssna på en kassett och följa med i läroboken samtidigt. Tillgång 
till kassettbok skulle emellertid vara värdefullt inte bara för elever med 
läs- och skrivsvårighetcr utan även för andra grupper som ännu inte 
nått så hög läsförmåga, t.ex. synskadade och vissa invandrare. Målgrup
pen kan alltså vara ganska stor och behovet av kassettböcker borde - i 
likhet med övriga läromedel - kunna tillgodoses på en öppen lärome
delsmarknad. En försöksverksamhet bör startas för att underlätta utgiv
ningen av läromedel i såväl tryckt som intalad form samtidigt. Det är 
naturligt att Skolverket som redan bedriver utveckling.~arbete kring läs
och skrivsvårigheter ansvarar för sådan försöksverksamhet. En utökning 
av detta anslag med 3 miljoner kronor föreslås för ändamålet. 

Inom anslaget A 6. Fortbildning m.m. finns för budgetåret 1993/94 
medel beräknade för lärarstipendier m.m. om sammanlagt 5 436 000 kr. 
Av dessa medel används ca 2 miljoner kronor för att främja internatio
nella kontakter inom skolan. Enligt vår mening bör detta belopp föras 
över från anslaget A 6. Fortbildning m.m. till detta anslag och där sam
manföras med den resurs om 14 miljoner kronor som innevarande bud
getår disponeras för att främja internationella kontakter. 

Vidare finns under anslaget C 45. (1993/94 D 42.) Vissa särskilda ut
gifter inom universitet och högskolor m.m. för budgetåret 1993/94 
1 580 000 kr anvisade för resestipendier åt lärare i ungdomsskolan för 
studiebesök i utländska skolor. Även dessa medel bör enligt regeringens 
uppfattning föras över till resurserna för internationella kontakter un
der detta anslag. Medlen har efter prisomräkning beräknats till 
1620000 kr. 

Som regeringen nyss har redovisat förordar vi att de 2 miljoner kro
nor som utgår från detta anslag för att finansiera råd och stöd till skolor 
och huvudmän när det gäller internationella kontakter samt för Skol
verkets administration och utökade tillsyn av utlandsskolorna, förs över 
från detta anslag till anslaget A 1. Statens skolverk. 

Förslag till riksdagen 

Regeringen föreslår att riksdagen 
6. till Stöd för utveckling av skolväsendet för budgetåret 

1994/95 anvisar ett reservationsanslag på 76 728 000 kr. 
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A 5. Forskning inom skolväsendet 

1992/93 Utgift 
1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

22 769 445 
25 494 000 
26 134 000 

Reservation 5 206 791 

Anslaget disponeras dels av Statens skolverk, dels - efter beslut av 
Skolverket om medelsfördelning - av högskoleenheter och Statens insti
tut för handikappfrågor i skolan. 

Från anslaget bekostas forskning inom ungdomsskolan och vuxenut
bildningen samt informationsåtgärder i samband härmed. Skolverket 
ansvarar för planering, samordning, utvärdering och spridning av infor
mation om verksamheten. 

Statens skolverk 

Resultatredovisning 

Skolverket arbetar under perioden 1992/93-1994/95 med en treårsbudget 
för forskningen inom skolväsendet. Riktlinjerna för forskningsprogram
met beslutades av riksdagen efter förslag i den forskningspolitiska pro
positionen (prop. 1992/93:170, bet. l 992/93:UbU 15, rskr. 1992/93:388). 

Skolverket redovisar nu att genomförandet av forskningsprogrammet 
har påbörjats och bedrivs i nära samråd med Forskningsnämnden och 
Skolverkets forskningsråd. Ett mål har varit att skapa förutsättningar för 
goda miljöer för skol- och utbildningsforskning samt skapa förutsätt
ningar för fruktbara nätverk. En stor del av Skolverkets forskning..~an
slag har inriktas mot det nya programmet. 

Skolverket anger som ett viktigt syfte med forskningsprogrammet att 
stimulera samspelet mellan dem som producerar forskningsbaserad 
kunskap och dem som är direkt ansvariga för verksamheten i skolan. 
r-ör att öka kunskapen om hur forskningsresultat utnyttjas har Skolver
ket inlett studier som behandlar kunskaps- och forskningsanvändningen 
i skolan. En studie om hur teoretiska kunskaper kan omsättas i praktik 
har också påbörjats. En iiversyn av tryckt information om skolforskning 
har genomförts. Skolverket har under 1992/93 fördjupat sitt forsknings
samarbete med Europarådet och OECD. 

Anslagsframställning 

Med hänvisning till den fördjupade anslagsframställningen för forsk
ning inom skolväsendet som .lämnades hösten 1992, föreslår Skolverket 
en uppräkning av anslaget till 26 miljoner kronor för budgetåret 
1994/95 ( + 506 000 kr). 
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Regeringens överväganden 

Resultatbedömning 

Skolverkets årsredovisning visar att det beslutade forskningsprogrammet 
för perioden 1992/93-1994/95 har påbörjats. Ett antal forskningsprojekt 
har avslutats och nya igångsatts. Arbetet bedrivs i nära samråd med den 
av regeringen inrättade Forskningsnämnden och Skolverkets forsk
ningsråd. 

Slutsatser 

Regeringens bedömning är att Skolverkets forskningsprogram har 
igångsatts med den inriktning som har angetts i regeringens forskning.~
politiska proposition. Programmet bör fortsätta med denna inriktning 
under den resterande delen av treårsperioden 1992/93-1994/95. 

Förslag till riksdagen 

Regeringen föreslår att riksdagen 
7. till Forskning inom sko/väsendet för budgetåret 1994/95 anvi

sar ett reservationsanslag på 26 134 000 kr. 

A 6. Fortbildning m.m. 

1992/93 Utgift 
1993/94 Anslag 
1 994/95 Förslag 

75 887 255 
85 280 000 
98 416 000 

Reservation 14 724 658 

Under anslaget beräknas medel för statlig rektorsutbildning samt för 
sådan fortbildning av personal inom skolan som Statens skolverk beslu
tar om. 

Från anslaget utgår vidare bidrag till lärarorganisationer m.fl. för fort
bildningsverksamhet och publikationer. Ur anslaget bekostas även ut
bildning för lärare i svenskundervisning för invandrare samt lärarsti
pendier för individuellt motiverad fortbildning. Från anslaget utbetalas 
medel till Sveriges Utbildningsradio AB för produktion av utbildnings
program för fortbildning. 

Statens skolverk 

Resultatredovisning 

I sin fördjupade anslagsframställning har Skolverket redovisat resultaten 
under respektive anslagspost. Bland resultaten kan nämnas följande. 

Den nya rektorsutbildningen om 30 dagar fördelad på två eller tre år 
har startat för sammanlagt 635 rektorer från alla skolformer. Från och 
med den I juli 1993 kommer utbildningen att genomföras vid ett antal 
universitet. Utbildningen är efterfrågad. Den äldre skolledarutbildning-

--1 Riksdagen /993/9./. I sam/. Nr 1011 Rilugu 9 
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en kommer att avslutas under 1993/94. Kostnaderna för statlig rektors
utbildning och skolledarutbildning uppgick budgetåret l 992N3 till 14,9 
miljoner kronor respektive 7,9 miljoner kronor. 

Fortbildning för personal inom grundskolan har huvudsakligen inrik
tats mot kompletteringsfortbildning. Kostnaderna för dessa insatser upp
gick budgetåret 1992/93 till 20,4 miljoner kronor. 

Introduktionsutbildning och andra fortbildningsinitiativ med anled
ning av gymnasieskolans och vuxenutbildningens reformering har fått 
ekonomiskt stöd med totalt 12,5 miljoner kronor. 

Den femåriga satsningen på fortbildning i teckenspråk för lärare vid 
specialskolorna genomförs sedan 1989/90 årligen för 20 lärare. 

984 000 kr har fördelats till ett 40-tal organisationer och ämnesför
eningar som stöd för 43 periodiska tidskrifter eller andra publikationer 
samt för ett trettiotal olika fortbildningsaktiviteter. 

Fortbildning och kompletterande undervisning för lärare i svenskun
dervisning för invandrare genomförs enligt en plan upprättad av dåva
rande Universitets- och högskoleämbetet (UHÄ). 

Vid fördelningen av stipendier för individuellt motiverad fortbildning 
- 407 stycken till en kostnad av drygt 5 miljoner kronor - har Skolver
ket prioriterat insatser inom områdena skolans miljöundervisning, 
språkundervisning, stöd till elever med svårigheter, elevinflytande och 
skoldemokrati samt studier inom yrkeslivet. Drygt hälften av stipendie
medlen har tilldelats för fortbildningsinsatser i annat land än Sverige. 

Resultatanalys 

Skolverket har under sina första år främst fördelat medel enligt tidigare 
åtaganden. Som exempel nämns kompletteringsforthildningen för 
grundskolans lärare. Utökade och förnyade samarbetsformer mellan 
högskolor och kommuner har ändå kunnat ske, liksom utprovning av 
alternativa kursformer som distansundervisning, ökad utlokalisering, 
anpassning av innehåll och uppläggning till kommunernas behov. 

Skolverket har vidare genomfört fortbildning för reformering av gym
nasieskolan samt gett stöd till fortbildning riktad till små målgrupper. 
För att garantera kommunerna tillgång till fortbildning av hög kvalitet 
har vissa fortbildningsmedel tilldelats högskolan för att utveckla kompe
tensen inom de av regering och riksdag prioriterade forthildningsområ

dena. 

Anslagsframstä/lning 

Skolverket hemställer om en anslagsram för treårsperioden 1994195-

1996/97 om totalt 255 840 000 kr, varav 85 280 000 kr för budgetåret 
1994/95. 

Medlen under anslaget skall enligt Skolverket användas aktivt för att 
på nationell nivå stödja skolans utveckling. Underlaget för beslut om 
medelsanvändning utgörs främst av den kunskap Skolverket tar fram 
om läget i svensk skola, analyser av tidigare gjorda satsningar samt ana-

Prop. 1993/94: 100 
Bil. 9 

50 



lyser av pågående forsknings- och utveckling.~insatser. De genomgripan
de förändringarna av skolväsendet som pågår kommer också i hög grad 
att påverka medlens disposition. 

Regeringens överväganden 

Resultatbedömning 

Regeringen finner det förståeligt att Skolverket under sina första år för
delat medel huvudsakligen enligt tidigare åtaganden. Verkets resultatre
dovisning ger en god översikt av fortbildningsmedlens användning. Den 
utveckling av alternativa kursformer som prövats inom kompletterings
fortbildn ingen med bl.a. distansundervisning är ett steg i rätt riktning 
för att utnyttja resurserna effektivt. 

För övrigt ger dock redovisningen inte underlag för någon bedöm
ning av vilken effekt insatta resurser haft. Kommande redovisningar bör 
därför, förutom en kvantitativ redovisning, även innehålla mer av infor
mation som gör det möjligt att bedöma olika fortbildningsinsatsers ef

fekter. Effekterna av att särskilt satsa på uppbyggnad av högskolors 
kompetens bör belysas mot bakgrund av att högskolor i minskad om
fattning anlitas av kommunerna som fortbildning.~anordnare. 

Flera utvärderingar från såväl externa utvärderare t.ex. OECD, som 
Skolverkets egna utvärderingar har, som påpekats i inledningen till 
denna huvudtitel (avsnitt 2), konstaterat att skolan i alltför liten omfatt
ning arbetar med pedagogisk utveckling, att traditionella arbetsformer 
dominerar och att undervisningen inte förändrats särskilt mycket på 
två och ett halvt decennium. I alltför liten omfattning har fortbildning 
använts som verktyg för att utveckla skolan. De resurser som hittills sat
sats på fortbildning har inte lett till önskvärd utveckling. Det nya styr
systemet för skolan har inte medfört någon förändring i statens sätt att 
använda sina resurser för fortbildning, trots att detta borde vara ett ef
fektivt medel i styrningen mot nationella mål. 

Slutsatser 

Kommunerna och landstingen har enl.igt 2 kap. 7 § skollagen 
( 1985: 1100) skyldighet att se till att fortbildning anordnas för den perso
nal som har hand om utbildningen. Det är av stor vikt att fortbildning
en verkligen används som ett led i utvecklingen av skolan. 

Utbildning av rektorer och andra skolledare, fortbildningsansvariga, 
kursledare och andra nyckelpersoner som i sin tur kan påverka skolans 
pedagogiska utveckling och förmedla sådan fortbildning som är av sär
skilt nationellt intresse bör prioriteras. För att förstärka ledarskapsut
veckling och kompetensförsörjning bör ytterligare IS miljoner kronor 

tillföras anslaget i enlighet med vad som anförts i inledningen till denna 
huvudtitel (avsntitt 2). Medlen bör stå till regeringens disposition. 

Skolverket har betonat att underlag för beslut om medelsanvändning 
utgörs bl.a. av utvärderingsresultat om skolan. Ilär finns anledning att 
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understryka vikten av insatser inom det naturvetenskapliga området. 
Under den närmaste tiden kommer fortbildningsresursen vidare att till 
stor del behöva tas i anspråk för att stödja genomförandet av nya läro
planer, kursplaner och betygssystem. 

Anslaget har minskats med 2 miljoner kronor avseende medel beräk
nade för individuellt motiverad fortbildning. Resursen har. enligt vad vi 
nyss anfört, överförts till anslaget A 4. Stöd för utveckling av skolväsen
det, för att ingå i en sammanslagen resurs för att främja internationella 
kontakter. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
8. till Fortbildning m.m. för budgetåret 1994/95 anvisar ett re

servationsanslag på 98 416 000 kr. 

A 7. Genomförande av skolreformer 

1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

125 000 000 
128 975 000 

Anslaget skall användas för information och fortbildning om nya lä
roplaner och betygssystem för skolväsendet. För detta ändamål dispone
rar Utbildningsdepartementet innevarande budgetår 16 miljoner kronor 
och Statens skolverk 26 miljoner kronor för centrala informationsinsat
ser. 

Anslaget skall vidare användas för genomförande av den nya gymna
sieskolan. Enligt förordningen (SKOLFS 1993:16) om statsbidrag till 
kommunerna för planering och information vid införandet av de nya 
programmen i gymnasieskolan lämnas bidrag med 500 kr per elev och 
årskurs. 

Resterande medel under anslaget fördelas till kommuner och lands
ting för information och fortbildning för gymnasieskolan, komvux, 
gymnasiesärskolan och särvux. 

Statens skolverk 

Enligt Skolverkets prognos beräknas statsbidraget till kommunerna för 
planering och information vid genomförande av de nya programmen i 
gymnasieskolan för 1994/95 till 53 miljoner kronor, för 1995/96 till 40 
miljoner kronor samt för 1996/97 till 5 miljoner kronor. Totalt för pe
rioden 1994/95-1996/97 beräknas utbetalningarna till 98 miljoner kro
nor. 
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Regeringens överväganden 

Det är viktigt att informera alla berörda om de nya läroplanerna, kurs
planerna och de nya betygssystemen. I inledningen till littera A. Skolvä
sendet (avsnitt 2) redovisas de centrala informationsinsatser som kom
mer att ske under våren 1994. Även under följande budgetår behövs 
särskilda resurser för genomförandet av skolreformerna. 

För budgetåret 1994/95 beräknar regeringen detta anslag till 
128 975 000 kr. Härvid beräknas 55 miljoner kronor för bidrag enligt 
förordningen (SKOLFS 1993:16) om statsbidrag till kommunerna för 
planering och information vid införandet av de nya programmen i gym
nasieskolan. Vi har därvid inräknat. ett motsvarande bidrag för gymna
siesärskolan fr.o.m. budgetåret 1994/95. 

För bidrag till utbildning av handledare vid den arbetsplatsförlagda 
delen av gymnasieutbildningen beräknas ca 20 miljoner kronor. 

Resterande medel skall användas för fortsatta informations- och fort
bildningsinsatser vid införande av nya läroplaner och nya betygssystem 
inom såväl det obligatoriska som det frivilliga skolväsendet. 

Förslag till riksdagen 

Regeringen föreslår att riksdagen 
9. till Genomförande ai• skolreformer för budgetåret 1994/95 

anvisar ett reservationsanslag på 128 975 000 kr. 

A 8. Särskilda insatser på skolområdet 

1 992/93 utgift 
1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

180 400 404 
203 914 000 
230 170 000 

Från anslaget betalas kostnader dels enligt förordningen (1991:931) 
om statsbidrag till särskilda insatser på skolområdet, dels för ett elevba
serat tilläggsbidrag till Göteborgs, Kristianstads, Stockholms och Umeå 
kommuner för speciellt anpassad gymnasieutbildning för svårt rörelse
hindrade elever dels ock till Örebro kommun för utbildningar i gymna
sieskolan för döva och hörselskadade elever. Ur anslaget bekostas också 
särskilda statsbidrag enligt avtal mellan staten och Sörmlands, Västman
lands respektive Örebro läns landsting om bidrag till kostnader för viss 
riksrekryterande utbildning för elever med utvecklingsstörning. Ur an
slaget utgår därutöver ersättning till Örebro kommun enligt avtal mel
lan staten och kommunen om viss statlig ersättning avseende gymnasial 
utbildning i Örebro för döva och hörselskadade elever. 

Statens institut för handikappfrågor i skolan (SIH) fördelar anvisade 
medel under de anslagsposter som institutet disponerar mellan kommu
ner för sådana regionala utbildningsinsatser som en kommun gör för 
elever med funktionshinder eller med särskilda behov i grundskolan 
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och gymnasieskolan, för elever med flera funktionshinder i särskolan 
samt för e.lever i grundskolan som får särskild undervisning på sjukhus 
eller motsvarande. 

Regeringen fastställer det elevbaserade tilläggsbidraget till Göteborgs, 
Kristianstads, Stockholms, Umeå och Örebro kommuner för anpassad 
gymnasieutbildning för svårt rörelsehindrade elever respektive för döva 
och hörselskadade elever. Statens skolverk utbetalar bidragen. 

Statens institut för handikappfrågor i skolan 

Ve rksamhe tsredo visning 

Av de medel som SIH fördelar avser en del samordnade utbildningsin
satser avseende särskild undervisning på sjukhus och behandlingshem. 
Medlen till behandlingshem gäller elever med särskilda behov på be
handlingshem som är knutna till en barn- och ungdomspsykiatrisk kli
nik. De ca 200 tjänsterna som sjukhuslärare är placerade vid region
och länssjukhus i 45 kommuner. Undervisningen ger eleven kontinu
itet i inlärningen och minskar behovet av stödinsatser vid återkomsten 
till den egna klassen. Övriga medel används för en rad olika ändamål 
såsom åtgärder för elever med flerhandikapp i särskolan, regionala un
dervisningsinsatser för elever med rörelsehinder, regionala undervis
ningsinsatser för elever med synskador, verksamhet vid nio kunskaps
centra varav fyra centra för elever med rörelsehinder och fem för hör
selskadade eller döva elever. 

Anslagsframställning 

l. SIH föreslår att 5,5 miljoner kronor förs över till anslaget A 2. Sta
tens institut för handikappfrågor i skolan för utökade konsulentinsatser 
m.m. samt till det föreslagna nya anslaget för punktskriftsproduktion. 

Statens skolverk 

Verksamhetsredovisning 

Skolverket redovisar från en undersökning, dels i landets kommuner, 
dels en fördjupad studie i ett antal grundskolor i åtta kommuner om 
skolsituationen för elever med behov av särskilt stöd, att dessa elever 
som regel omnämns i de kommunala skolplanerna men att konkreta 
mål för stödinsatserna sällan anges. De lokala arbetsplanerna är visserli
gen något tydligare, men utvärderingar av gjorda stödinsatser försvåras 
av att mål ofta saknas. Specialundervisning är den helt dominerande 
stödinsatsen. Stödet är mera omfattande i lägre årskurser och ges i första 
hand i svenska och matematik och i högre årskurser även i engelska. 
Det finns en tendens till att specialundervisningsresursen i ökad ut
sträckning går till färre och mycket resurskrävande elever. Skolpersona
len har en tydlig vilja och ambition att utifrån tillgängliga resurser hjäl-
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pa de elever som har svårigheter i skolan. Eleverna har också i allmän
het en positiv inställning till specialundervisning. 

Med syfte att visa i vilken utsträckning skolhuvudmännen uppfyller 
de skyldigheter som ställs i skollag och andra förordningar om elever 
med fysiska handikapp har Skolverket gjort en undersökning i vissa 
kommuner om skolsituationen för denna elevgrupp. Av denna framgår 
bl.a. att ett samlat grepp om resursbehov och resursåtgång liksom en 
kommunal helhetssyn på verksamheten saknas. 

Anslagsframsiällning 

2. Statens skolverk föreslår, vad gäller de anslagsposter som verket dis
ponerar, en uppräkning med hänsyn till belastningen ( + 20 024 000 
kr). 

Nämnden för vårdartjänst 

3. Till Nämnden för vårdartjänst finns knutet elen 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). Riksgymnasieverk
samheten för svårt rörelsehindrade elever finns fr.o.m. innevarande läs
år på fyra orter i landet. Införandet av treårig gymnasieskola leder suc
cessivt till ytterligare behov av platser under 1990-talet. Antalet elever 
innevarande läsår är 104. Nämnden beräknar antalet elever läsåret 
1994/95 till 120. Verksamhet kan behöva startas på någon ytterligare ort 
fr.o.m. läsåret 1994/95. 

Regeringens överväganden 

Resultatbedömning 

Den kvantitativa redovisning som SIH har gjort ger inte underlag för en 
bedömning av insatsernas värde för eleven. Målet för Skolverkets un
dersökning om skolsituationen för elever med behov av särskilt stöd har 
varit att ge en övergripande bild av det sätt, på vilket kommuner och 
skolor tar föreskriven hänsyn till sådana elever. Regeringen anser att en 
sådan beskrivning har ett värde i sig, men inte heller elen ger underlag 
för en bedömning av det pedagogiska värdet av insatsen. Vad gäller un
dersökningen om skolsituationen för elever med fysiska handikapp, re
dovisar Skolverket, att behov finns av en mera ingående analys av huru
vida elever med fysiska handikapp får en i jämförelse med övriga elever 
likvärdig utbildning, liksom av frågor kring integration och villkoren 
för dessa elevers studieval i gymnasieskolan. Redovisning saknas av ut
bildningen vid riksgymnasierna dels för döva och hörselskadade elever, 
dels för svårt rörelsehindrade elever med behov av speciellt anpassad 
gymnasieutbildning. 

Prop. 1993/94: 100 
Bil. 9 

55 



Slutsatser 

Skolverkets ansatser till undersökningar av skolsituationen för elever 
med behov av särskilt stöd eller elever med funktionshinder behöver ut
vidgas. Regeringen räknar med att en sådan uppföljning och utvärde
ring sker kontinuerligt. 

Övrigt 

Antalet elever vid riksgymnasierna för döva och hörselskadade i Örebro 
är innevarande läsår 437 och beräknas läsåret 1994/95 ha i stort sett 
samma omfattning. 

Enligt gymnasieförordningen skall bestämmelser som gäller gymna
sieskolan tillämpas i fråga om utbildning vid riksgymnasierna i Örebro 
för döva och hörselskadade elever. I vissa fall har elever efter genom
gången gymnasieutbildning haft behov av en ettårig påbyggnadsutbild
ning främst inom data/teknikområdet. Intagning till specialkurser, som 
tidigare tillhörde gymnasieskolan, får inte ske efter läsåret 1994/95. Re
geringen anser det viktigt att behålla möjligheten till ettårig teknikerut
bildning för elever som genomgått gymnasial utbildning vid riksgymna
sierna i Örebro för döva och hörselskadade elever. Dessa utbildningar 
kan dock fortsättningsvis anordnas inom komvux. 

Antalet elever med särskild Rh-anpassad utbildning vid gymnasieskola 
beräknas läsåret 1994/95 till 115 ( + 11). 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
10. till Särskilda insatser på sko/området för budgetåret 1994/95 

anvisar ett förslagsanslag på 230 170 000 kr. 

A 9. Bidrag till viss verksamhet inom det 
kommunala skolväsendet 

1992/93 
1993/94 
1994/95 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

21 843 618 5931 
1 994 849 000 

48 187 000 

1 Bidrag till driften av det kommunala offentliga skolväsendet. 

Från anslaget utbetalas 
- 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 examcnsorganisa

tionen International Baccalaureate Organisation (IBO) i Geneve, samt 
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särskilt statsbidrag till Göteborgs och Stockholms kommuner till kost
nader för IB-utbildning, 

- ersättning till kommun och landsting för merkostnader för nordis
ka elever på gymnasial nivå, 

- ersättning för personskada till elev i viss gymnasieutbildning, 
- bidrag till konsumentekonomiska utbildningar vid tre lanthus-

hållsskolor. 
Från anslaget har vidare innevarande budgetår utbetalats särskilt stats

bidrag till kommuner och landsting för ett tredje gymnasieår samt för 
extra platser inom den kommunala vuxenutbildningen. 

Statens skolverk 

Verksamhetsredovisning 

Extra statsbidrag för ett tredje utbildningsår i gymnasieskolan läsåret 
1992/93 har utbetalats till 254 kommuner. 31 kommuner har ej begärt 
statsbidrag. Värmlands och Norrbottens län har flest kommuner som 
inte rekvirerat statsbidrag. Verksamheten omfattade 11 929 elever som 
deltog i utbildningar under minst 8 månader och 758 elever i utbild
ningar under 4-8 månader. Av de långtidsstuderande deltog ca 50 % i 
kurser i svenska och/eller främmande språk och ca 40 % i tekniska ut
bildningar. Utbildningarna inom bygg- och elområdena har dominerat. 
I många av de tekniska utbildningarna har svenska och/eller engelska 
också ingått. 

Verksamheten innevarande läsår beräknas preliminärt omfatta drygt 
25 000 elever i gymnasieskolan och ca 23 000 studerande i komvux. De 
flesta kursdeltagarna i komvux är kvinnor medan männen överväger i 
gymnasieskolan, totalt sett är det en jämn könsfördelning. Svenska, 
främmande språk och naturvetenskap är i högre grad prioriterat i kom
vux medan gymnasieskolan har flest utbildningar med tekniska ämnen. 
Av de studerande i tekniska ämnen i komvux utgör kvinnorna 65 % 
jämfört med 35 % i gymnasieskolan. Ungefär hälften av eleverna i gym
nasieskolan går i utbildningar inriktade mot språk, såväl svenska som 
främmande språk samt naturvetenskapliga och tekniska ämnen. Till ra
men tekniska ämnen räknas såväl tekniska ämnen som tekniskt
industriella ämnen och datautbildningar. 

Anslagsframställning 

l. Skolverket anmäler ökat medelsbehov under anslagsposten Särskilt 
verksamhetsstöd till vissa utbildningar till följd av utökning med två 
klasser av dansundervisning på grundskolenivå i Malmö ( + 2 220 000 
kr). 
2. Skolverket föreslår att medel som anvisats under detta anslag för för
söksverksamhet med tvåspråkig undervisning i grundskolan i Haparan
da förs över till anslaget A 4. Stöd för utveckling av skolväsendet och 
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där sammanförs med medel för särskilda utvecklingsinsatser för finsk
språkiga elever (- 593 000 kr). 
3. Vid en satsning liknande den som skett för innevarande budgetår 
med särskilt bidrag till kommuner för ytterligare platser i gymnasiesko
lan för ett tredje gymnasieår för ungdomar som gått ut tvåårig gymna
sieutbildning beräknar Skolverket för budgetåret 1994/95 ett medelsbe
hov motsvarande 31 000 platser. 

Göteborgs kommun har i en särskild skrivelse anhållit om statsbidrag 
fr.o.m. budgetåret 1994/95 för den försöksverksamhet med förberedande 
dansundervisning på grundskolenivå som kommunen startat hösttermi
nen 1993. 

Regeringens överväganden 

Ans lagsberäkning 

1. Särskilt verksamhets
stöd ti Il vissa 

1993/94 

utbildningar 27 757 000 

2. Gymnasiala utbildning
ar planerade att över
föras till annan 
utbildningsform 6 380 000 

3. Kostnader för vissa 
gymnasieutbild
ningar m.m. 

4. Särskilt bidrag för 
anordnande av ett 
tredje utbildningsår i 

8 702 000 

gymnasieskolan 1 200 000 000 

5. Särskilt bidrag för 
anordnande av extra 
platser inom den 
kommunala vuxen
utbildningen 

Summa 

752 010 000 

1 994 849 000 

Beräknad ändring 1994/95 

+ 2 727 000 

+ 263 000 

+ 2 358 000 

- 1 200 000 000 

752 010 000 

- 1 946 662 000 

I enlighet med vad som anförts under anslaget A 4. Stöd för utveck
ling av skolväsendet har medel för försöksverksamhet med tvåspråkig 
undervisning i Haparanda, som innevarande budgetår beräknats under 
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detta anslag, förts över till anslaget A 4. Stöd för utveckling av skolvä
sendet (- 617 000 kr inkl. prisomräkning). (2) 

Enligt förordningen (SKOLFS 1991:15) om försöksverksamhet med 
förberedande dansundervisning i grundskolan får sådan undervisning 
anordnas på grundskolans mellan- och högstadier i Stockholm, Göte
borg och Malmö. Hittills har sådan undervisning bedrivits i Stockholm 
och särskilt statsbidrag lämnats till verksamheten. Från och med inne
varande budgetår har verksamheten kommit igång i Malmö och särskilt 
statsbidrag lämnas också till Malmö kommun. Eftersom dansutbildning 
nu startas i Göteborg, bör statsbidrag lämnas också till denna kommun 
fr.o.m. budgetåret 1994/95. Anslaget har därför räknats upp med 2,2 
miljoner kronor. Regeringen kan dock inte biträda Skolverkets förslag 
om höjning av statsbidraget till Malmö kommun fr.o.m. budgetåret 
1994/95. (1) 

Regeringen konstaterar med tillfredsställelse att verksamheten med 
sysselsättningsskapande åtgärder i gymnasieskolan och komvux verkar 
ha haft avsedd effekt. Den större omfattningen innevarande läsår kan 
delvis förklaras av att kommunerna erhöll besked om åtgärderna betyd
ligt tidigare än året före, vilket gav bättre planering.~förutsättningar. Vad 
gäller medel för sysselsättningsskapande åtgärder under budgetåret 
1994/95 hänvisas till vad som anförts i inledningen till denna huvudtitel 
(avsnitt 5). 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
11. till Bidrag till viss verksamhet inom det kommunala skolvä

sendet för budgetåret 1994/95 anvisar ett förslagsanslag på 
48 187 000 kr. 

A 10. Sameskolor 

1992/93 
1993/94 
1994/95 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

28 390 867 
30 284 000 
31 058 000 

Verksamheten regleras i skollagen ( 1985:1100), i sameskolförordning
en (1967:216) och i förordningen (SKOLFS 1991:23) om försöksverk
samhet med sameskola i Kiruna. 

Utbildningen vid sameskolan har som övergripande mål att ge samers 
barn en utbildning med samisk inriktning som i övrigt motsvarar ut
bildningen t.o.m. årskurs 6 i grundskolan. 

Vid sameskolan sker undervisning på svenska och samiska. Ämnet sa
miska förekommer i samtliga årskurser. 

Sameskolor finns i Karesuando, Lannavaara, Gällivare, Jokkmokk 
och Tärnaby. I Kiruna anordnas sameskola på försök. 
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Integrerad samisk undervisning i kommunal 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 folkhögskola. 

Statens skolverk 

Resultatredovisning 

Skolverkets resultatredovisning innehåller endast uppgift om elevantalet 
perioden I 992/93 - I 996/97. 

Elevantalet vid sameskolorna uppgick läsåret 1992193 till I 15. Antalet 
lärartjänster var 18, övrig personal 13,7 tjänster och kanslipersonal 6,5 
tjänster. 

I den integrerade sameundervisningen deltog 124 elever läsåret 
1992/93. 

A nslagsf ramställning 

Skolverkets fördjupade anslagsframställning innebär i huvudsak följan
de: 

1. Skolverket föreslår att sameskolstyrelsen tilldelas medel för dels 
ökade hyreskostnader, dels ökade resurser inom skolledning och under
visning samt för anställning av fri tidsledare/fri tidspedagog (+I 105 000 
kr). 

2. Till Samernas folkhögskola föreslås en ökning av bidraget 

( + 2 633 000 kr). 

Regeringens överväganden 

Sammanfattning 

De övergripande målen för samcskolorna bör ligga fast. 

Resurser 
Ramanslag 1994/95 

Resu/ratbedömning 

31058000 kr 

Riksrevisionsverket (RRV) har granskat årsbokslutet för Sameskolstyrel
sen avseende verksamhetsåret 1992/93. Enligt RRV:s bedömning är bok
slutet rättvisande. Bokslutet visar att kostnaderna väl ryms inom ansla
get. 

Någon bedömning av effektiviteten i verksamheten har inte kunnat 
göras eftersom underlag för sådan prövning saknas. 
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Slutsatser 

De övergripande målen för sameskolorna bör ligga fast. För samesko
lorna har inte utarbetats några resultatmått för att göra nödvändiga ana
lyser av skolornas resultat eller mäta effektiviteten i verksamheten. Sa
meskolstyrelsen bör påbörja ett arbete för att utveckla sådana mått. 
Skolverket bör stödja styrelsen i arbetet. 

Sameskolstyrelsen bör vidare lämna en fördjupad anslagsframställning 
för budgetåret 1996/97. Skolverket skall yttra sig över denna. Först där
efter avser regeringen pröva om annan ordning skall gälla för avläm
nande av anslagsframställning för sameskolorna och Samernas folkhög
skola. 

Elevantalet vid sameskolorna beräknas i stort sett vara oförändrat 
1994/95 jämfört med förhållandet budgetåret 1992/93. En ökning beräk
nas av antalet elever i den integrerade samiska undervisningen. 

Enligt regeringens mening bör verksamheten vid vardera sameskolor
na och Samernas folkhögskola bedrivas inom nuvarande resursramar 
för respektive verksamhet. Det får ankomma på Sameskolstyrelsen att 
göra erforderliga prioriteringar inom ramen för tilldelade medel. 

Regeringen har i inledningen till littera A. Skolväsendet (avsnitt 4.2) 
föreslagit att hemkommunen blir skyldig att betala ersättning till staten 
för elever i sameskolan. De influtna medlen skall tillföras inkomsttiteln 
Övriga inkomster av statens verksamhet. 

Övrigt 

I Kiruna bedrivs sedan läsåret 1985/86 försöksverksamhet med samesko
la. Försöksverksamheten upphör med utgången av läsåret 1993/94. Sa
rneskolstyrelsen har till regeringen överlämnat en utvärdering av för

söksverksamheten. Enligt Sameskolstyrelsens uppfattning bör samesko
lan i Kiruna bli permanent inrättad fr.o.m. läsåret 1994/95. 

Enligt 2 § sameskolförordningen (1967:216, omtryckt 1992:741) be
stämmer regeringen på vilka orter det skall finnas sameskola. 

Sameskolstyrelscn har ansvar för sameskolorna på liknande sätt som 
en kommun har ansvar för det kommunala skolväsendet. En skillnad är 
att den totala kostnadsramen för sameskolorna beslutas av riksdagen. 
Enligt regeringens mening bör dock Sameskolstyrelsen få besluta på vil
ka orter sameskola skall finnas. Sådana beslut får emellertid inte medfö
ra ökade kostnader för staten. Regeringen har för avsikt att ändra same
skolförordningen i överensstämmelse härmed. 

En ändring av sameskolförordningen med den innebörd vi här före
slagit innebär att Sameskolstyrelsen själv kan besluta om inrättande av 
en sameskola i Kiruna. 
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Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
12. till Samcskolor för budgetåret 1994/95 anvisar ett raman

slag på 31 058 000 kr. 

A 11. Specialskolor m.m. 

1992/93 
1993/94 
1994/95 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

331 795 8551 
346 523 0001 

376 839 000 

1 Avser anslagen Specialskolor: Utbildning m.m. och Specialskolor: Utrustning 
m.m. 

Verksamheten regleras i skollagen ( 1985: 1100), i specialskolförord
ningcn (1965:478) samt i förordningen (1988:1384) med instruktion för 
Tomtebodaskolans resurscenter. 

Bestämmelser om tilldelning av lärarresurser finns i förordningen 
(1987:721) om lärarresurser i specialskolan m.m. I förordningen 
(SKOLFS 1991:37) meddelas bestämmelser om utveckling av verksam
heten vid specialskolan m.m. 

Utbildningen i specialskolan har som Ö\·ergripande mål att ge barn 
och ungdomar med synskada, dövhet, hörselskada eller talskada en till 
varje elevs förutsättningar anpassad utbildning som så långt det är möj
ligt motsvarar den utbildning som ges i grundskolan. 

Undervisningen för synskadade elever med eller utan ytterligare funk
tionshinder bedrivs vid en skolenhet i Örebro (Ekeskolan). Döva och 
hörselskadade elever undervisas antingen vid någon av de fem regionala 
skolenheterna belägna i Stockholm (Manillaskolan), Lund (Östervångs
skolan), Vänersborg (Vänerskolan), Örebro (Birgittaskolan) och Härnö
sand (Kristinaskolan), eller i särskilda klasser förlagda till grundskolan 
(s.k. externa klasser). Skolenheten i Gnesta (Åsbackaskolan) tillhanda
håller undervisning för döva och hörselskadade elever som också har en 
utvecklingsstörning. Vid skolenheten i Sigtuna (Hällsboskolan) undervi
sas normalbegåvade barn med grava språkstörningar samt döva och hör
selskadade barn med beteendestörningar eller andra komplikationer. 

Det finns specialpedagogiska resurscenter vid Tomtebodaskolan, Eke
skolan, Åsbackaskolan och Hällsboskolan. 

Statens institut för handikappfrågor i skolan 

Resultatredovisning 

Statens institut för handikappfrågor i skolan (SIH) har i sin fördjupade 
anslagsframställning redovisat specialskolornas verksamhet. SIH fram
håller att specialskolorna under senare år utvecklats på ett sätt som gör 
att de i allt högre grad svarar mot det samlade skolväsendets behov av 
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stödinsatser och specialpedagogisk kompetens. Specialskolorna har 
emellertid. enligt SIH:s mening, funnit det svårt att fastställa några re
sultatmått och utforma en resultatanalys. SIH påpekar att specialskolor
na finner det komplicerat att göra en utvärdering av genomförda presta
tioner och dess effekter. SIH kommer därför att arbeta tillsammans med 
specialskolorna för att utveckla användbara resultatmått som grund för 
nödvändiga analyser av skolornas resultat. Specialskolorna har vidtagit 
generella åtgärder, t.ex. infört månatlig budgetuppföljning, för att mot
verka överskridanden. 

Specialskolorna räknar med en ökning av elevantalet med samman
lagt närmare 100 elever läsåren 1994/95 - 1996/97. SIH påpekar att spe
cialskolan med sin unika metodik och samlade kompetens framstår som 
ett positivt och efterfrågat alternativ. Efterfrågan på externa klasser har 
därför, enligt SIH:s redovisning, minskat och specialskolorna har mar
kerat en stor restriktivitet när det gäller inrättandet av nya externa klas
ser. 

Av specialskolornas separata fördjupade anslagsframställningar och 
årsbokslut för budgetåret 1992/93 framgår att ca 80 % av specialskolans 
utgifter utgör kostnader för undervisning samt boende och service, var
av drygt hälften utgör undervisningskostnader. Knappt 10 % avser kost
nader för administration. Ca 10 % utgör kostnader för resurscenter
verksamheten. 

Ans lagsframställning 

1. SIH föreslår i den fördjupade anslagsframställningen för budgetåren 
1994/95-1996/97 att medel för 13,5 tjänster avsedda för ekonomiadmi
nistrativ förstärkning tillförs specialskolorna. SIH beräknar kostnaden 
till 3,4 miljoner kronor. 
2. Hällsboskolan, Manillaskolan och Birgittaskolan har i separata skri
velser till Utbildningsdepartementet redovisat utökade lokalkostnader 
på grund av om- och tillbyggnad. 

Regeringens Överväganden 

Samman/ attning 

De övergripande målen för verksamheten ligger fast. 

Resurser 
Ramanslag 1994/95 376 839 000 kr 
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Resultatbedömning 

Specialskolorna har för budgetåret 1992/93 inte behövt lämna några års
redovisningar. Riksrcvisionsvcrkct (RRY) har i sin granskning av års
boksluten för budgetåret 1992/93 funnit att årsboksluten för specialsko
lorna och Tomtebodaskolans resurscenter är rättvisande. Regeringen 
vill betona vikten av att specialskolorna utvecklar resultatmått för att 
möjliggöra en utvärdering av genomförda prestationer. Regeringen fin
ner det viktigt att SIH stöder skolorna i det arbetet. 

Slutsatser 

Regeringen anser att de övergripande målen för verksamheten bör ligga 
fast. Specialskolornas arbete med att utveckla resultatmått för verksam
heten skall, med stöd av SIH, prioriteras och avrapporteras till regering
en. I avvaktan på detta föreslår regeringen ingen flerårig plancringsram 
för specialskolorna och Tomtebodaskolans resurscenter. 

Regeringen finner det nödvändigt, bl.a. på grund av ökade krav på re
sultatredovisning, att specialskolorna får stöd inom framför allt det eko
nomiska uppföljnings- och analysområdet, men även inom det juridiska 
området. Däremot anser regeringen inte att det är ekonomiskt rationellt 
att varje specialskola bygger upp en egen sådan kompetens. Regeringen 
har beräknat medel för inrättandet av tjänster med ekonomisk och juri
disk kompetens för stöd till samtliga specialskolor och Tomtebodasko
lans resurscenter med 700 000 kr under anslaget A 2. Statens institut för 
handikappfrågor i skolan. Tjänsterna skall även kunna utnyttjas av SIH 
för att bl.a. samordna specialskolornas återrapportering och att ge rege
ringen underlag för fördelning av medel till specialskolorna. 

Till följd av om- och tillbyggnader vid specialskolorna kommer den 
årliga hyreskostnaden för dessa att öka. Det uppstår även utgifter för 
räntor och amorteringar för investeringar i inredning och utrustning. 
Regeringen har beräknat dessa kostnader under anslaget men avser att 
inte fördela ut resurser för detta ändamål till berörda myndigheter förr
än kostnaderna uppkommer. 

Regeringen har, med hänsyn till beräknat utökat elevantal, räknat 
upp anslaget med 6 320 000 kr. Dessa medel bör få utnyttjas av skolor
na endast i den mån elevantalet utökas enligt gjorda beräkningar. 

Övrigt 

RRV har i en granskning (F1993:17) av SIH bl.a. föreslagit att en över
syn av specialskolornas organisationstillhörighet övervägs och att SIH:s 
roll som central förvaltningsmyndighet ges en praktisk tolkning. Rege
ringen har övervägt de synpunkter som lämnats och är medveten om de 
problem som föreligger vad avser ansvarsförhållanden och roller mellan 
SIH och specialskolorna. Regeringen avser för närvarande inte att göra 
några väsentliga förändringar av myndighetskonstruktionen. Däremot 
vill regeringen i sammanhanget påpeka att vi avser att i gällande in-
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struktioner och förordningar ytterligare precisera SIH:s roll som central 
förvaltningsmyndighet. 

Regeringen föreslår vidare att specialskolorna tilldelas ramanslag. 
Ramanslaget skall innehålla en anslagspost för varje specialskola. Dessa 
anslagsposter fastställs av regeringen efter underlag från SIH. Dessutom 
skall ramanslaget innehålla en anslagspost till regeringens disposition 
för att finansiera oförutsedda fluktuationer när det gäller clevutveckling 
och utökade kostnader på grund av om- och tillbyggnader av special
skolorna. Varje specialskola ges även en låneram inom vilken för sko
lorna nödvändiga investeringar i anläggningstillgångar finansieras. Vissa 
specialskolors låneramar blir relativt omfattande då dessa inkluderar 
utrustnings- och inredningskostnader till följd av om- och tillbyggda lo
kaler. 

Anslagsomläggningen innebär att nuvarande anslag B 11. Specialsko
lor: Utbildning m.m. och B 12. Specialskolor: Utrustning m.m förs 
samman till ett anslag. 

Regeringen har i inledningen till littera A. Skolväsendet (avsnitt 4.2) 
föreslagit att ersättningen från hemkommunen till staten för specialsko
lans elever i fortsättningen skall uppgå till den genomsnittliga kostna
den i riket för en elev i grundskolan. Vidare har föreslagits att en redu
cerad avgift bör tas ut av hemkommunen även för elever som går i s.k. 
extern klass av specialskolan. I samband därmed har föreslagits vissa 
ändringar i 7 kap. 7 § skollagen (1985:1100). 

Förslag till riksdagen 

Regeringen föreslår att riksdagen 
13. till Specialskolor m.m. för budgetåret 1994/95 anvisar ett 

ramanslag på 376 839 000 kr. 

A 12. Statens skola för vuxna i Härnösand 

A 13. Statens skola för vuxna i Norrköping 

I statsbudgeten för innevarande budgetår finns under Utbildningsdepar
tementets huvudtitel, littera B, uppförda följande anslag som avser stat
lig vuxenutbildning : 

B 13. Statens skola för vuxna i Härnösand 
B 14. Statens skola för vuxna i Norrköping 
Medelsanvisningen under anslaget B 13. Statens skola för vuxna i 

Härnösand uppgår innevarande budgetår till 18 849 000 kr och under 
anslaget B 14. Statens skola för vuxna i Norrköping till 18 688 000 kr. I 
regeringskansliet bereds för närvarande frågor om distansutbildning. 
Arbetet bedrivs med sikte på att en proposition skall kunna föreläggas 
riksdagen under 1994. 

I avvaktan på att beredningen slutförs föreslår regeringen att nämnda 

5 Riksdagen 1993194. 1 sam/. Nr 100 Bilaga 9 
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anslag förs upp med preliminärt beräknade belopp. Vid beräkningen av 
anslagsbeloppen har hänsyn tagits till vissa tekniska justeringar. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen. 
14. i avvaktan på en särskild proposition, till Statens skola för 

vuxna i Härnösand anvisar ett ramanslag på 19 025 000 kr och till 
Statens skola för vuxna i Norrköping anvisar ett ramanslag på 
18 667 000 kr. 

A 14. Bidrag till svensk undervisning i utlandet m.m. 

1992/93 
1993/94 
1994/95 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

48 579 544 
56 501 000 
78 080 000 

Från anslaget utbetalas statsbidrag enligt förordningen (1978:591) om 
statsbidrag till svensk undervisning i utlandet. 

Statsbidrag till utlandsskola lämnas i form av bidrag till kostnader för 
lärarlöner med belopp som i princip motsvarar lönen för motsvarande 
lärartjänst vid svensk grundskola (grundresurs) samt för kompletterande 
undervisningstimmar (kompletteringsresurs). Bidrag lämnas vidare till 
pensionskostnader för lärare. Bidrag till skolans lokalkostnader lämnas 
med 60 % av årskostnaden för nödvändiga undervisningslokaler. Stats
bidrag i form av särskilt driftbidrag lämnas med 16 % av lönekostnader 
och vissa pensionskostnader. Vidare lämnas statsbidrag till korrespon
densundervisning, kompletterande svensk undervisning och svensk un
dervisning vid internationell skola. 

Från anslaget betalas vidare statsbidrag till kostnader för resor och 
flyttning för lärare vid utlandsskolor (SKOLFS 1991:34). 

Överenskommelse har elen 15 september 1982 träffats mellan Finland, 
Norge och Sverige om samarbete på utlandsundervisningens område 
(ändrad 1991-06-20). 

I propositionen om skolans internationalisering (prop. 1992/93:158) 
drogs riktlinjerna upp för ett nytt schabloniserat statsbidragssystem till 
utlandsundervisningen. Riksdagen hade inget att invända mot förslaget 
(bet. 1992/93:UbU12, rskr. 1992/93:329). 

Statens skolverk 

Verksamhetsredovisning 

Läsåret 1992/93 uppgick antalet elever vid svenska utlandsskolor till 
1 226. Av dessa var 1 040 svenska, 96 norska och 90 finska elever. 

Antalet elever i korrespondensundervisning utgjorde samma läsår 264 
och antalet elever i kompletterande svensk undervisning utgjorde 2 568. 
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Organisationen vid de svenska utlandsskolorna innevarande läsår 
framgår av följande sammanställning. 

Statsunders1ödda svenska ullandsskolor läsåret 1993194 
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Anslags/ramställning 

I avvaktan på regeringens beslut om ett nytt statsbidragssystem för ut
landsundervisningen föreslår Skolverket oförändrat anslag. 

Svenska institutet 

Svenska institutet föreslår för bidrag till Riksföreningen Sverigekontakts 
verksamhet motsvarande uppräkning som föreslogs i den fördjupade an
slagsframstäl!ning som institutet !ämnade inför budgetåret 1993/94. För 
budgetåret 1994/95 föreslogs ett bidrag om 795 000 kr för Riksförening
ens verksamhet. 

Regeringens överväganden 

Nytt statsbidragssystem för utlandsundervisningen 

I propositionen om skolans internationalisering (prop. 1992/93:158) 
drogs riktlinjerna upp för ett nytt statsbidragssystem för utlandsunder
visni ngen. Riksdagen godkände förslaget (bet. 1992/93: Ub U 12, rskr. 
1992/93:329). 

Beslutet innebär bl.a. att Skolverket skall besluta om en utlandsskola 
skall vara berättigad till statshidrag för årskurserna 1-6 och regeringen 
beslutar om en statsbidragsberättigad skola skall få fullt och självständigt 
ansvar för högre årskurser i grundskolan respektive för gymnasieunder
visning. 

De nuvarande bestämmelserna om vilka barns undervisning som stö
det skall avse skall gälla även i fortsättningen. För att undanröja vissa 
tolkningssvårigheter avser regeringen dock att förtydliga formuleringar
na på några punkter. 

Vidare skall statsbidraget till utlandsskolorna enligt r.iktlinjerna be
räknas med ett belopp per elev i dels grundskoleundervisning, dels 
gymnasieundervisning dels ock kompletterande svensk undervisning. 
Statsbidraget skall utgöra ett finansiellt stöd till verksamheten och hu
vudmannen beslutar själv hur bidraget skall användas. 

Medelvärdet av elevantalet under de tre närmast föregående läsåren 
skall utgöra grund för beräkning av undervisningsbidragen för såväl 
grundskole- som gymnasieundervisning för ett visst läsår. 

Vid inrättande av nya skolor beräknas bidraget på ele~antalet det för
sta läsåret. Därefter sker en successiv anpassning av beräkningsunderla
get till att gälla det genomsnittliga elevantalet under de tre närmast före
gående läsåren. 

Skolor på grundskolenivå 

Det elevrelaterade bidrag som nu föreslås för utlandsskolorna skall er
sätta nuvarande bidrag för 
- lärartjänster (grundresurs), 
- kompletteringsresurs, 
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- pensionskostnader (lönekostnadspålägg och tilläggspensionsavgifter). 
- särskilt driftbidrag, 
- rese- och flyttningskostnadsersättning. 

Regeringen föreslår att bidraget för budgetåret 1994/95 beräknas med 
55 000 kr per elev för skolor med högst 10 elever. För skolor med lägst 
11 och högst 49 elever reduceras detta belopp med 600 kr per elev, vil
ket innebär att vid 11 elever lämnas bidrag med 54 400 kr per elev och 
vid 12 elever med 53 800 kr per elev osv. En sådan beräkning minskar 
de tröskeleffekter som skulle uppstå med ett fast belopp vid detta elev
antal. För skolor med 50 elever och däröver föreslås ett bidrag på 

27 000 kr per elev. 
Den föreslagna beräkningen av undervisningsbidraget innebär en ök

ning av bidraget till utlandsskolorna med ca 12,2 miljoner kronor. ln
ternationaliseringsutredningen har i betänkandet (SOU 1992:3) Svensk 
skola i världen redovisat att för läsåret 1991/92 var det genomsnittliga 
statsbidraget ca 30 % av de samlade driftkostnaderna. Återstående kost
nader täcks till största delen av elevavgifter. Dessa varierar kraftigt mel
lan skolorna, men utgjorde läsåret 1991/92 i genomsnitt ca 20 000 kr 
för en elev på låg- och mellanstadierna och ca 37 000 kr för en elev på 
högstadiet. Regeringen anser det motiverat med den föreslagna uppräk
ningen av bidraget för att utlandsskolorna skall kunna minska elevavgif
terna. 

Enligt riktlinjerna skall en indexberäkning av bidraget inte ske, bl.a. 
beroende på att orättvisor kan uppstå även vid en indexberäkning. Re
geringen anser emellertid att det med en så kraftig uppräkning av bidra
get bör vara möjligt att genomföra en indexberäkning utan att den får 
alltför stora negativa effekter för skolorna. Regeringen föreslår därför 
nu att 75 % av undervisningsbidraget indexberäknas med utgångspunkt 
i levnadskostnaderna i de länder där skolorna ligger. Det hör ankomma 
på regeringen att besluta om vilket indexsystem som skall användas. 

Det nya elevbaserade undervisningsbidraget inkluderar även nuvaran
de bidrag för lönekostnadspålägg och tilläggspensionsavgiftcr. Skolorna 
får själva ansvaret för lärarnas pensionsförmåner. 

Det bör vara möjligt för lärare som har anställning vid utlandsskola 
att även i fortsättningen tillhöra det statliga tjänstepensionssystemet, fö
rutsatt att lärarens tjänstgöring uppgår till minst 40 %. Huvudmannen 
för skolan får i så fall betala erforderliga pensionsavgifter till staten. Re
geringen har för avsikt att ändra förordningen ( 1991 :1427) om tjänste
pension för vissa arbetstagare med icke-statlig anställning för att göra 
detta möjligt. 

Skolor på gymnasienivå 

På gymnasienivå är det endast Skandinaviska skolan i Bryssel som har 
reguljär gymnasieundervisning med rätt att sätta betyg. Innevarande 
budgetår lämnas statsbidrag för denna undervisning med ett belopp på 
429 000 kr. Skolan hade 50 elever i årskurserna 1-3 läsåret 1992/93. 
Dessutom anordnas 18-uthildning under ett fjärde gymnasieår. 
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Regeringen föreslår att statsbidrag till Skandinaviska skolan i Bryssel 
budgetåret 1994/95 lämnas för elever i årskurserna 1-3 med 25 000 kr 
per elev. 

Distansundervisning 

Enligt riktlinjerna skall Skolverket som hittills träffa överenskommelse 
med en huvudman för distansundervisning (korrespondensundervis
ning) om ersättning till denne för sådan undervisning. Skolverket skall 
pröva vilka elever som har rätt att kostnadsfritt få korrespondensmateri
al för distansundervisning samt besluta om bidrag för handledning vid 
sådan undervisning. 

För handledning åt elever vid korrespondensstudier lämnas för närva
rande statsbidrag till lönekostnader för ett fastställt antal veckotimmar 
vid olika elevintervaller. 

Regeringen föreslår att bidrag för handledning i fortsättningen beräk
nas med ett fastställt belopp per elev det aktuella läsåret. För budgetåret 
1994/95 föreslås följande belopp per elev: 

Antal elever Belopp 
1-5 19 000 kr 
6-10 14 000 kr 

11-15 12 000 kr 
16-20 10 000 kr 
21 - 8 000 kr. 

Hela bidraget för handledning bör indexberäknas med hänsyn till lev
nadskostnaderna. 

Kompletlerande svensk undervisning och undervisning vid utländsk skola 

Kompletterande svensk undervisning kan bedrivas antingen vid en ut
landsskola eller med en särskild lokal huvudman. Enligt riktlinjerna 
bör ett högre bidrag lämnas för den undervisning som anordnas med lo
kal huvudman, eftersom sådan undervisning har kostnader för lokaler 
m.m. som inte finns på motsvarande sätt för den undervisning som är 
knuten till utlandsskolor. En analys av nuvarande bidrag för komplette
rande svensk undervisning visar dock att genomsnittskostnaden för så
dan undervisning är högre vid utlandsskola än vid skola med en lokal 
huvudman. Regeringen anser det därför rimligt att samma belopp per 
elev utgår för kompletterande svensk undervisning oavsett huvudman. 

Bidraget hör beräknas på antalet elever under det pågående läsåret. 
Regeringen föreslår för budgetåret 1994/95 ett belopp om 3 000 kr per 
elev. Regeringen anser inte att detta belopp bör indexberäknas. I3elop
pet skall täcka såväl kostnader för lärares löner som godtagbart under
visningsmaterial för eleverna. 

Vid kompletterande svensk undervisning sätts inga betyg. I vissa fall 
önskar eleverna ett betyg i svenska för att t.ex. kunna söka vidare till ut-
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bildningar i Sverige. Eftersom betyg sätts vid distansutbildning bör det 
därför vara möjligt att använda resursen för kompletterande svensk un
dervisning för distansutbildning i svenska. 

Svensk undervisning vid utländsk skola bedrivs för närvarande endast 
vid den svenska sektionen vid Lycee International i S:t Germain-en
Laye, Frankrike. Statsbidrag utgår enligt särskilt regeringsbeslut dels 
med belopp motsvarande kostnaderna för två lärare på låg- och mellan
stadierna och två lärare på högstadiet, dels som allmänt driftbidrag. Läs
året 1992/93 hade den svenska sektionen 115 elever. 

Regeringen föreslår att även bidraget till Lyceet beräknas per elev. Bi
draget bör beräknas på medelvärdet av det genomsnittliga elevantalet 
under de tre närmast föregående läsåren. För budgetåret 1994/95 före
slås ett bidrag på 9 000 kr per elev. 

Lokalkostnader 

Bidraget till lokalkostnader skall enligt riktlinjerna räknas upp från 
60 % till 75 % av årskostnaden för de lokaler som behövs för undervis
ningen. Det bör ankomma på regeringen, eller den myndighet som re
geringen bestämmer, att utfärda erforderliga föreskrifter härom. 

Regeringen vill i detta sammanhang anmäla för riksdagen att skolan i 
London genom beslut den 1 juli 1993 beviljats ett engångsbidrag svaran
de mot f 523 185 för omläggning av skolans tak samt inlösen av ett 
banklån i samband med tidigare ombyggnads- och reparationsarbeten 
vid skolan. 

Vidare har regeringen genom beslut den 19 augusti 1993 beviljat 
Skandinaviska skolan i Bryssel ett bidrag om 25 miljoner kronor för ett 
fastighetsförvärv för att säkerställa skolans framtida lokalbehov. Som 
motprestation har skolan genom avtal förbundit sig att avstå från an
språk på lokalkostnadsbidrag från staten under tolv år. 

Utbetalning av statsbidrag samt beräknade kostnader 

Nuvarande bidrag för utlandsundervisningen beräknas i form av för
skott och slutreglering. För budgetåret 1994/95 bör därför en slutregle
ring ske av bidraget för verksamhetsåret 1993/94. Den beräknade kost
naden för slutregleringen uppgår till ca 3,4 miljoner kronor. 

Bidragen för undervisning och lokalkostnader till skolorna bör i fort
sättningen utbetalas kvartalsvis under månaderna september, december, 
mars och juni. Eftersom bidraget för lokalkostnader beräknas på de 
verkliga kostnaderna måste även i fortsättningen någon form av 
förskotts- och slutregleringsförfarande ske. Det bör ankomma på rege
ringen att utfärda närmare bestämmelser härom. 

Bidragen för handledning vid distansutbildning och för kompletteran
de svensk undervisning bör betalas ut halvårsvis i månaderna december 

och juni. 
Enligt regeringens beräkningar medför de här redovisade förslagen en 
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uppräkning av bidraget till utlandsundervisningen för budgetåret 
1994/95 med ca 22 miljoner kronor. 

Skolgång i Sverige 

Enligt förordningen (SKOLFS 1993:2) om statsbidrag till kostnader i 
vissa fall för skolgången för utlandssvenskars barn (ändrad SKOLFS 
1993:30) utgör den ersättning som staten betalar till kommunerna bud
getåret 1993/94 följande per elev och termin: 
- i grundskolan 14 100 kr, 
- i gymnasieskolan 20 200 kr. 

Regeringen anser att i fortsättningen bör samma belopp gälla för 
grundskolan som för gymnasieskolan. 

Riksföreningen Sverigekontakt 

För bidraget till Riksföreningen Sverigekontakt föreslås endast prisom
räkning. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
15. godkänner redovisade förslag om nytt statsbidragssystem 

för utlandsundervisningen, 
16. till Bidrag till svensk undervisning i utlandet m.m. för bud

getåret 1994/95 anvisar ett förs lagsanslag på 78 080 000 kr. 

A 15. Bidrag till driften av fristående skolor 

1992/93 
1993/94 
1994/95 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

184 804 913 
222 257 000 
181 965 000 

Från anslaget lämnas bidrag till driften av fristående skolor i följande 
fall, nämligen, 

- internationella skolor, 
- fristående gymnasieskolor, 
- kompletterande skolor, 
- fristående särskolor, 
- riksinternatskolor. 
Vidare utgår särskilt statsbidrag till kostnader för undervisningsinsat

ser vid Frälsningsarmens internatskola Sundsgården, Ekerö. 
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Statens skolverk 

Verksamhetsredovisning 

Antalet internatelever vid riksinternatskolorna läsåret 1992193 var 422, 
vilket motsvarade ca 56 % av det totala elevantalet. Av internateleverna 
hade ca 60 % utlandssvenska föräldrar, ca 5 % hade behov av miljöbyte 
och 0,5 % kom från glesbygd. 

Anslagsframställning 

I enlighet med riksdagens beslut med anledning av förslag i propositio
nen Valfrihet i skolan (prop. 1992/93:230, bet. 1992/93:UbU17, rskr. 
1992/93:406) skall fristående gymnasieskolor fr.o.m. den 1 juli 1994 till
delas resurser från elevens hemkommun. Bidrag till sådana skolor bör 
därför avräknas från detta anslag och inräknas i det statliga utjämnings
bidraget till kommunerna. 

Regeringens överväganden 

Anslags be räkning 

Anslag 

J. Fristående skolor 

2. Riksinternatskolor 

3. Till regeringens 
disposition 

Summa 

1993/94 Beräknad ändring 1994/95 

172 281 000 42 587 000 

48 976 000 + 2 295 000 

1 000 000 of 

222 257 000 40 292 000 

Från och med den 1 juli 1994 skall fristående gymnasieskolor tilldelas 
resurser från elevens hemkommun (prop. 1992/93:230, bet. 
1992/93:UbU17, rskr. 1992/93:406). Regeringen kommer senare att fast
ställa vilka av de skolor som i dag har statligt stöd, som skall anses be
rättigade till offentligt stöd. Medel som innevarande budgetår beräknats 
för statsbidrag till fristående gymnasieskolor under detta anslag har där
för avräknats från anslaget. Hänsyn har tagits till detta vid beräkning av 
det statliga utjämningsbidraget till kommunerna för år 1994 (prop. 
1992/93:150 bil. 7, bet. 1992/93:FiU30, rskr. 1992/93:447). Finansdepar
tementet avser att återkomma till regleringen för år 1995. 

Utbildningen vid Berg.<;skolan i Filipstad omfattar sex terminer varav 
de tre sista terminerna leder till ingenjörsexamen för järn- och stålin
dustrin, verkstadsindustrin, gruv- och mineralindustrin samt anlägg-
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ningsindustrin. Denna sista del av utbildningen vid Bergsskolan har 
fr.o.m. innevarande läsår utökats till fyra terminer och studierna följer 
en studieplan godkänd av fakultetsnämnden vid högskolan i r-alun/Bor
länge. Utbildningen, som även fortsättningsvis avses ske vid Bergsskolan 
med lärare i vissa ämnen från högskolan, bör fr.o.m. budgetåret 1994/95 
föras över till högskolan. Medel motsvarande det statsbidrag som hittills 
lämnats från detta anslag till Bergsskolan för de tre sista terminernas ut
bildning har avräknats från detta anslag och förts till anslaget C 22. 
Högskolan i Falun/Borlänge: Grundutbildning (- 3 670 000 kr). 

Intresset för utökning eller nyetablering av utbildningar vid komplet
terande skolor är stort. I enlighet med riksdagens beslut med anledning 
av förslag i propositionen Valfrihet i skolan (prop. 1992/93:230, bet. 
1992/93:UbU17, rskr. 1992/93:406) skatt värdet av sådana utbildningar 
ur samhällssynpunkt väga tungt vid bedömning om statligt stöd skall 
medges. Regeringen har den 21 oktober 1993 uppdragit åt Skolverket 
att göra en översyn av utbildningar vid nuvarande kompletterande sko
lor med statligt stöd. Genomgången skall syfta till att ge underlag och 
kriterier för bedömning av vilka skolor som i framtiden bör bli berätti
gade till statligt stöd i form av antingen statlig tillsyn eller både statlig 
tillsyn och statsbidrag. 

Regeringen anser att beredskap behöver finnas för att vid prövningen 
av ansökningar om statligt stöd kunna medge sådant stöd antingen i 
form av enbart statlig tillsyn eller i vissa fall också statsbidrag titt sådana 
utbildningar som bedöms särskilt värdefulla ur samhällssynpunkt. Hän
syn till detta har tagits vid mcdclsberäkningen under anslaget F. 4. Stu
diemedel m.m. för stöd till eleverna i sådana utbildningar som av reger
ingen bedöms värdefulla. 

Riksdagen fastställde efter förslag i 1993 års budgetproposition ramen 
årselcvplatser för statsbidrag under budgetåret 1993/94 till fristående 
skolor över grundskolenivån, till internationella skolor över grundsko
lenivån och till riksinternatskolor till 4 754. Efter föreslagna föränd
ringar vad gäller stöd till fristående gymnasieskolor, Bergsskolan i Filip
stad samt för utrymme för ökning av bidragsgrundande organisation vid 
vissa skolor med statligt stöd eller till nytillkommande utbildningar bör 
ramen för budgetåret 1994/95 fastställas till 3 014 årselevplatser. 

Den nya gymnasieskolan får i enlighet med riksdagens beslut införas 
fr.o.m. budgetåret 1992/93. Det innebär att utbildningar i gymnasiesko
lan inom den tidigare s.k. lilla ramen avvecklas i motsvarande takt. I 
vissa fall kan det vara fördelaktigt att omvandla en viss utbildning till 
en fristående skola över grundskolenivån som kompletterar det offentli
ga skolväsendet. Regeringen föreslår därför - i likhet med förra året - att 
regeringen bemyndigas att få utöka den av riksdagen fastställda ramen 
för statsbidragsberättigade årse\evplatser vid fristående kompletterande 
skolor för sådana fall. 
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Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
17. godkänner förslaget till ram för budgetåret 1994/95 för 

statsbidragsgrundande årselevplatser vid fristående kompletteran
de skolor, riksinternatskolor och internationella skolor över 
grundskolenivån, 

18. bemyndigar regeringen att, enligt vad som anförts, i vissa 
fall utöka den av riksdagen fastställda ramen för årselevplatser 
budgetåret 1994/95, 

19. till Bidrag till driften av fristående skolor för budgetåret 
1994/95 anvisar ett förslagsanslag på 181 965 000 kr. 
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B Folkbildning 
Medlen under det för budgetåret 1993/94 uppförda reservationsanslaget 
Bidrag till kontakttolkutbildning används för kontakttolkutbildning vid 
studieförbund och folkhögskolor enligt förordningen (1991 :976) om 
statsbidrag till kontakttolkutbildning. Av statsfinansiella skäl anser re
geringen att anslaget bör upphöra med utgången av innevarande budget
år. 

B 1. Bidrag till folkbildningen 

1992/93 Utgift 
1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

I 942 344 000 
2 456 463 000 
I 865 328 000 

Statsbidraget utbetalas till Folkbildningsrådet som ett samlat finan
siellt stöd till folkbildning. Enligt förordningen (1991 :977) om statsbi
drag till folkbildningen lämnar Folkbildningsrådet statsbidrag till folk
högskolor och studieförbund. Folkbildningsrådet beslutar vilka som 
skall tilldelas statsbidrag och fördelar tillgängliga medel mellan dem. 

Från detta anslag utbetalas även bidrag till Nordens folkhögskola i 
Geneve. 

Syftet med statsbidrag till folkbildningen är att stödja en verksamhet 
som syftar till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssi
tuation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen. 

Verksamheter som syftar till att utjämna utbildningsklyftor och höja 
utbildningsnivån i samhället skall prioriteras liksom verksamheter som 
anordnas för utbildningsmässigt, socialt eller kulturellt eftersatta grup
per. 

Folkbildningsrådet 

Resultatredovisning 

I den fördjupade· anslagsframställningen redovisar Folkhildningsrådet 
den verksamhet som har bedrivits av studieförbund och folkhögskolor 
under verksamhetsåren 1991192 och 1992/93. Som ett första steg i det 
utvärderingsuppdrag som Folkbildningsrådet har fått av riksdag och re
gering har alla studieförbund och folkhögskolor uppmanats att utarbeta 
lokala måldokument och utvärderingsplaner samt att utveckla och prö
va metoder som är tillämpliga vid utvärdering av folkbildningen. Folk
bildningsrådet menar dock att det krävs ytterligare tid för att de nya för
utsättningarna enligt riksdagens beslut år 1991 ska få fullt genomslag i 
den lokala verksamheten. Därför är det först under nästa treårsperiod 
möjligt att belysa effekterna av de nya villkoren för statsbidrag. De loka
la måldokument som Folkbildningsrådet tagit del av visar, enligt rådet, 
att såväl studieförbund som folkhögskolor, utan att göra avkall på den 
egna profilen, är beredda att leva upp till de förväntningar som anges i 
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1991 års riksdagsbeslut med anledning av propostt10nen om folkbild
ning (prop. 1990/91:82, bet. 1990/9l:UhU18. rskr. 1990/91:358). Folk
bildningsrådet betonar angelägenheten av en fortgående diskussion om 
folkbildningens etik och avgränsningsfrågor, och avser att vidta olika åt
gärder för att initiera en fortsatt och intensifierad debatt i dessa frågor. 

Folkbildningsrådet har valt att spegla utvecklingen inom folkhögsko
lor och studieförbund genom att göra statistiska jämförelser mellan 
verksamhetsåren 1988/89 och 1991192. 

Studieförbund 

Folkbildningsrådet konstaterar att studieförbundens verksamhetsutvcck
ling under perioden 1988/89 - 1991/92 överlag visar på en ökning av vo
lymantalen. Enligt Folkbildningsrådets bedömning är verksamheten för 
personer med funktionshinder och invandrare inom studieförhunden 
av samma omfattning vid slutet av perioden som vid dess början. Folk
bildning.<;rådets uppfattning är att studieförbunden, med tillgängliga 
ekonomiska resurser. genomfört en verksamhet som väl svarar mot de 
mål som anges i propositionen om folkbildning. 

Efter den 1 juli 1991 redovisas studieförbundens verksamhet i form 
av studiecirklar, kulturprogram och övrig folkhildningsverksamhet. 
Den verksamhet som tidigare har redovisats som kulturgrupper har för
delats på dels studiecirklar och dels övrig folkbildningsverksamhet. 

Antalet studiecirklar har, sedan budgetåret 1991/92, ökat med drygt 
4 %. Alla studieförbund utom två uppvisar ett ökat antal studiecirklar. 
Studiecirkelverksamhetens fördelning på huvudämncsgrupper visar på 
en stor stabilitet. 

Av en undersökning, som Folkbildningsrådet har genomfört, framgår 
att alla åldersgrupper över 16 år är mycket jämnt representerade bland 
studiecirkeldeltagarna. Det framgår även att närmare 30 % av deltagar
na saknar grundskolekompetens och närmare 60 % saknar treårig gym
nasiekompetens. 

Antalet deltagare i kulturprogram har, jämfört med budgetåret 
1988/89 minskat med drygt 10 %. 

Folkbildningsrådet konstaterar att studieförbunden har lyckats hålla 
verksamhetens omfattning tämligen oförändrad. Folkbildningsrådets be
dömning är att studieförbundens verksamhet 1992/93 väl uppfyllt de 
mål som angivits för statsbidragets användning. De preliminära resulta
ten från Polkhildningsrådets deltagarundersökning visar bl.a. att studie
förbunden har haft sina flesta deltagare ur gruppen människor med 
kort och bristfällig utbildning. 

Folkhögskolor 

Folkbildningsrådet konstaterar att den utveckling som ägt rum under 
verksamhetsåret 1991/92 står i god samklang med de mål som anges i 
propositionen om folkbildning för den samlade folkhögskoleverksam
heten. 
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Det totala antalet genomförda deltagarveckor, exklusive folkhögskol
lärarledda studiecirklar, ökade jämfört med budgetåret 1991/92 med ca 
6 %. Sex nya självständiga folkhögskolor har tillkommit, vilka har till
godosett nya utbildningsbehov inom folkrörelserna och vidgade insatser 
för de prioriterade grupperna. 

Antalet deltagare har ökat på såväl de allmänna som särskilda kurser
na. På de allmänna kurserna har antalet deltagare som saknade grund
skolekompetens och gymnasiekompetens ökat. Antalet deltagare i ål
dern 30 - 60 år har likaså ökat. Fler deltagare med invandrarbakgrund 
har antagits och antalet deltagare med funktionshinder och språkliga el
ler sociala handikapp har ökat på de långa kurserna. 

Den s.k. kortkursverksamheten har minskat uttryckt i antalet delta
garveckor. En stor del av denna minskning kan dock förklaras med att 
de kriterier som tidigare gällde för dessa kurser har ändrats från tidigare 
15 veckor ti Il 15 dagar. 

Särskilda kurser för arbetslösa m.m. 

Budgetåret 1992/93 anslogs sammanlagt 206 miljoner kronor som en
gångsbidrag för arbetsmarknadsanpassad utbildning respektive för kom
pletterande utbildrtingar för arbetslösa (prop. 1991/92:100, bil. 9, bet. 
1991/92:KrU 12, rskr. 1991/92: 189 samt prop. 1992/93:50 bil. 7. bet. 
1992/93:FiU1, 1992/93:AU2y, 1992/93:KrU5y, rskr. 1992/93:134). Av 
deffia medel anvisades 156 miljoner kronor till folkhögskoleverksamhet 
och 50 miljoner kronor till studieförbundsverksamhet. För folkhögsko
lornas del har de särskilda kurserna för arbetslösa sammantaget omfattat 
ca 7 700 deltagare. I de ca 8 500 studiecirklar som studieförbunden har 
genomfört för arbetslösa under budgetåret 1992/93 har preliminärt ca 
72 000 deltagare registrerats. Utöver studiecirkelverksamheten har stu
dieförbunden t.ex. genomfört föreläsningar. kurser och informationsin
satser. För att finansiera nämnda aktiviteter har studieförbunden använt 
såväl det särskilda anslaget på 50 miljoner kronor som ordinarie an
slagsmedel. 

Innevarande budgetår har ett statsbidrag om 438 Q20 000 kr anslagits 
för 10 000 extra platser inom folkhögskolan och 100 miljoner kronor 
för särskilda kurser för arbetslösa förlagda till folkhögskolor eller stu
dieförbund (prop. 1992/93:150 hil. 7, bet. 1992/1993:FiU30. rskr. 

1992/93:44 7). 

Anslagsframställning 

I sin anslagsframstiillning för budgetperioden 1994/95 - 1996/97 föreslår 

Folkbildningsrådet: 
- att statsbidragen till studieförbund och folkhögskolor utgår i form av 

ett samlat folkbildningsanslag som i sin helhet fördelas av Folkhild

ningsrådet, 
- att vid fastställandet av anslagets storlek bör beaktas det behov som 

finns av arbetsmarknadsanpassade utbildningar, 
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- att vid fastställandet av anslagets storlek bör beaktas de behov som 
finns av utökade insatser för människor med funktionshinder, sociala 
eller språkliga handikapp, 

- att för den händelse regeringen överväger att. i likhet med föregåen
de år och med hänsyn till arbetsmarknadsläget ge särskilda anslag vid si
dan av själva folkbildningsanslaget, i stället utgå från de medel som sam
manlagt anvisats för budgetåret 1993/94, dvs. för budgetåret 1994/95 be
räkna ett samlat folkbildningsanslag på 2 500 000 000 kr (exkl. pris- och 
löneomräkning). 

- att med utgångspunkt från rådets beräkning av ett anslagsbehov om 
2 500 000 000 kr för budgetåret 1994/95 (exkl. pris- och löneomräk
ning) tillämpa pris- och löneomräkning även för budgetåren 1995/96 
och 1996/97. 

Föreningen Nordisk folkhögskola i Geneve (Geneveskolan) har i sär
skild skrivelse redovisat sin verksamhet. Av skrivelsen framgår bl.a. att 
skolan under budgetåret 1994/95 kommer att genomföra sin 59:e kurs 
sedan starten år 1931. 

För budgetåret 1994/95 föreslår föreningen Nordisk folkhögskola att 
det svenska statsbidraget skall uppgå till 288 855 kr vilket innebär en 
pris- och löneomräkning med 5 %. 

Utvärdering av folkbildningen 

Den 22 oktober 1992 bemyndigade regeringen statsrådet Ask att tillkalla 
en särskild utredare med uppdrag att föreslå principer för utvärdering 
av folkbildningen m.m. Utredaren lämnade i juni 1993 betänkandet 
(SOU 1993:64) Frågor för folkbildningen. 

l betänkandet föreslås att den statliga utvärderingen av folkbildningen 
bör genomföras av en statlig kommitte eller enmansutredare. Utvärder
ingen föreslås få en kostnadsram om 5-6 miljoner kronor, motsvarande 
en promille av anslagen till statsbidragen under en treårsperiod. 

Utredaren lämnar också i sitt betänkande en prioritering.~lista över 
förslag på områden som utvärderingen bör omfatta. De olika förslagen 
sammanfattas och graderas efter angelägenhet. Dessutom lämnas förslag 
om vilka delprojekt som lämpligen kan sammanföras. 

Betänkandet har remitterats till ett antal instanser för yttrande. Re
missammanställningen bifogas som underbilaga 9.4. 

Remissinstanserna är i huvudsak positiva till betänkandet. I en del 
frågor har dock remissopinionen varit splittrad. Detta gäller framför allt 
utredarens prioriteringslista över utvärderingsförslag och vad utvärder
ingen bör omfatta. 

Regeringens överväganden 

Resultatbedömning 

Det nya statsbidragssystemet för folkbildningen infördes den 1 juli 1991 
(prop. 1990/91:82, bet. 1990/9l:UbU18, rskr. 1990/91:358). Vid tidpunk-
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ten för riksdagsbeslutet var verksamheten för budgetåret 1991/92 redan 
fastlagd av studieförbund och folkhögskolor. Det faktum, att Folkbild
ningsrådet endast har haft möjlighet att följa förändringar i verksamhe
ten under ett budgetår, 1992/93, medför att det saknas förutsättningar 
att dra slutsatser om effekter av det nya statsbidragssystemet. 

I den fördjupade anslagsframställningen redovisar Folkbildningsrådct 
uppgifter som beskriver den verksamhet som har bedrivits samt uppgif
ter om deltagare vid dessa. Denna redovisning visar att såväl studieför
bund som folkhögskolor har bedrivit verksamheter som stämmer väl 
överens med de syften som statsmakterna har ställt upp för statsbidraget. 
Resultaten påvisar en stor andel korttidsutbildade deltagare i studieför
bundens och folkhögskolornas verksamheter. Andelen deltagare med 
invandrarbakgrund liksom den med funktionshinder har ökat vid folk
högskolekurserna, och förefaller vara konstant vad gäller studieför
bu ndsverksamheten. 

Av de preliminära resultat som finns tillgängliga från de verksamheter 
som, med särskilda medel, har anordnats av arbetsmarknadspolitiska 
skäl, framgår att folkbildningen har gjort betydande insatser. Såväl folk
högskolor som studieförbund har visat att de genom flexibla organisa
tioner och arbetssätt snabbt har kunnat erbjuda utbildningsaktiviter 
som har samlat ett stort antal deltagare. 

Slutsatser 

De resultat som redovisas i den fördjupade anslagsframställningen tyder 
på att såväl studieförbund som folkhögskolor i stor utsträckning har an
vänt de resurser, som statsmakterna har ställt till förfogande, för sådana 
aktiviteter som å~yftas i statsbidragsbcstämmelserna. Nuvarande syften 
med statsbidraget till folkbildningen skall vara oförändrade under den 
kommande treårsperioden, dvs. budgetåren 1994/95-1996/97. 

Folkbildningsrådet skall fördela det statsbidrag som anslås för folk
bildningen. 

Med hänsyn till det statsfinansiclla läget ser regeringen det nödvändigt 
att föreslå en minskning av statsbidraget till folkbildningen med 100 
miljoner kronor. Från anslaget har även förts bort 538 920 000 kr som, 
av arbetsmarknadspolitiska skäl, anvisats för budgetåret 1993/94. 

Efter det att anslaget således har minskats med 638 920 000 kr har an
slaget till folkbildningen beräknats till 1 865 043 000 kr (inkl. pris- och 
löneomräkning). 

Under innevarande budgetår har studieförbund och folkhögskolor 
disponerat betydande arbetsmarknadspolitiska resurser för insatser med 
särskild inriktning på arbetslösa. Eftersom detta är en värdefull verk
samhet, är det naturligt att så sker även under nästa budgetår. 

Som framgått tidigare kommer den exakta fördelningen av de arbets
marknadspolitiska medlen för utbildningsinsatser att redovisas i kom
pletteringspropositionen. Underhandsbesked kommer dock att kunna 
lämnas till berörda utbildningssamordnare för att underlätta deras pla
nering. Regeringens avsikt är således att både studieförbund och folk-
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högskolor skall få disponera sådana medel nästa budgetår. Regeringen 
avser att, i kompletteringspropositionen. återkomma till dessa frågor. 

Till föreningen Nordisk folkhögskola i Geneve föreslås ett anslag om 
285 000 kr. 

Utbetalningen av statsbidrag sker i dag kvartalsvis i förskott. Regering
en avser att ändra utbetalningsreglerna till att ske månadsvis i efterskott. 

Utifrån de förslag som överlämnats till regeringen i betänkandet 
(SOU 1993:64) Frågor för folkbildningen samt remissyttranden. har re
geringen för avsikt att inom kort tillsätta en utredning med uppgift att 
planera och låta genomföra en kvalitativ utvärdering av folkbildningen. 
De statliga utvärderingarna skall, i enlighet med riksdagens beslut med 
anledning av propositionen om folkbildning, omfatta treårsperioder. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
1. till Bidrag till folkbildningen för budgetåret 1994/95 anvisar 

ett anslag på 1 865 328 000 kr, 

B 2. Bidrag till vissa handikappåtgärder inom 
folkbildningen 

1992/93 Utgift 
1993/94 Anslag 
I 994/95 Förslag 

44 884 545 
53 867 0001 
63 959 000 

1 Prop. 1992/93:100 bil. 9, 45 117 000 kr och 
prop. 1992/93:159, därutöver 8 750 000 kr. fr.o.m. den 1 januari 1994. 

Från anslaget utbetalas statsbidrag till Nämnden för vårdartjänst (NY) 

för vissa handikappåtgärder inom folkbildningen, forsknings- och ut
vecklingsarbete samt förvaltningskostnader. 

De övergripande målen för nämndens verksamhet är att förbättra för
utsättningarna för utbildning och studier för i första hand unga och 
vuxna personer med funktionshinder samt adm.inistrera och utveckla 
olika stöd som behövs i och omkring studiesituationen. 

Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) vid Stockholms universitet ansva
rar för fördelningen av statsbidrag till tolkutbildning för döva, dövblin
da och vuxendöva samt teckenspråkslärarutbildningen. Dessa utbild
ningar skall planeras i samverkan med berörda handikapporganisatio
ner. 

Riksdagens beslut med anledning av propositionen om stöd och servi
ce till vissa funktionshindrade (prop. 1992/93:159, bet. 1992/93:KrUlly, 
rskr. 1992/93:321) innebar att 8 750 000 kr anvisades under förevarande 
anslag fr.o.m. den 1 januari 1994. Budgetåret 1994/95 utgår dessa medel 
med s.k. helårseffekt, varför ytterligare 8 750 000 kr påförs anslaget det
ta budgetår. 

(1 Niknlag<'n 1993/1.J./. I samt. Nr /()0 Hilaga 'I 
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Nämnden för vårdartjänst (NV) 

I sin förenklade anslagsframställning, för NV inte fram några frågor 
som kräver beslut av regeringen eller riksdagen utöver vad som har be
slutats i samband med behandlingen av NY:s fördjupade anslagsfram
ställning för perioden 1993/94 - 1995/96. 

NY har tagit fram preliminär statistik över antalet deltagare med olika 

funktionshinder i långa folkhögskolekurser läsåret 1992/93 som har fått 
tilläggsbidrag. Materialet antyder att antalet rörelsehindrade deltagare 
har större behov av assistans än tidigare, dvs. att fler har svåra rörelse
hinder. Deltagare med hjärnskador. som behöver stora insatser i form 
av t.ex. elevassistans, har ökat i antal. Däremot förefaller antalet deltaga
re med syn- eller hörselskada att minska liksom antalet personer med 
utveeklingsstörning, medicinskt funktionshindrade och deltagare med 
psykisk ohälsa. 

NY kommer fortlöpande att uppmärksamma frågor kring hur olika 
grupper med funktionshinder skall kunna få sina behov av personlig 
praktisk hjälp .i studiesituationen tillgodosedda. NV kommer likaså att 

följa upp och kontinuerligt utvärdera anslag.~användningen i förhållan

de till olika handikappgrupper på folkbildningsområdet. NY framhåller 
också vikten av ett fortsatt samarbete med Folkbildningsrådet för att ta 

fram statistik och analysera uppgifter om antalet deltagare med olika 
funktionshinder i förhållande till de olika statsbidragen. 

Regeringens överväganden 

En fördjupad anslagsfram5tällning för Tolk- och översättarinstitutet vid 
Stockholms universitet (TÖI) inlämnades till regeringen hösten 1992. 
TÖI har inte begärt någon förändring av nuvarande anslag, varför rege
ringen endast beräknar pris- och löneomräkning för den del av anslaget 
som TÖI ansvarar för. 

Sammanfattning 

Övergripande mål 
Det har inte funnits skäl att förändra de övergripande mål som 
gäller vissa handikappåtgärder inom folkbildningen för treårs
perioden 1 993/94 - 1 995196. 

Resurser 

Anslag 1994/95 63 959 000 kr 
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Ans lagsberäkning 

1. Bidrag för vissa 
hand ikappåtgärder 

2.Bidrag för tolk
utbildning samt 
teckenspråkslärar
uthilclning 

3. Bidrag till Stock
holms universitet 
för förvaltnings
kostnader vid TÖI 

Summa 

Slutsats 

1993/94 Beräknad ändring 
1994/95 

31 685 000 + 2 290 000 

21 742 000 + 7 791 000 

440 000 + 11 000 

53 867 000 + 10 092 000 

Regeringen anser att de riktlinjer för handikappåtgärder inom folkbild
ningen som lades fast i 1993 års budgetproposition samt i propositionen 
om stöd och service till vissa funktionshindrade bör gälla även för bud
getåret 1994/95. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
2. till Bidrag till vissa handikappåtgärder inom folkbildningen för 

budgetåret 1994/95 anvisar ett anslag på 63 959 000 kr. 
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c Universitet och högskolor m.m. 
Riksdagen fattade hösten 1992 respektive våren 1993 på regeringens för
slag beslut som tillsammantagna på ett avgörande sätt förändrat villko
ren för den högre utbildningen och forskningen. Statens detaljinflytan
de över universitet och högskolor har avvecklats. Studenternas val och 
kvalitetskrav kommer i stället att få avgörande betydelse för den högre 
utbildningens utveckling. 1993 års universitets- och högskolereform, 
som stärker universitetens och högskolornas möjligheter att skapa ut
bildningar av hög kvalitet, kompletterades våren 1993 med beslut om 
treåriga ekonomiska ramar för respektive universitets och högskolas 
verksam het. 

För att få en fristående syn på utvecklingen av reformen över en läng
re tidsperiod har regeringen i december 1993 beslutat om direktiv till 
en särskild utredare. Uppdraget är att studera hur den nya friheten och 
det ökade ansvaret som kännetecknar reformen utnyttjats av universite
ten och hög.<>kolorna under den innevarande treårsperioden. Utredarens 
arbete kommer att översiktligt redovisas fortlöpande och slutredovisas 
den 1 mars 1996. 

Under budgetåret 1992/93 har beslut fattats om att tillföra universitet 
och högskolor resurser för forskningsinformation, för utveckling av lä
rarnas pedagogiska kompetens och för uppbyggnad av samverkan i nät
verk mellan universitet och högskolor med fasta resurser för forskning 
och forskarutbildning samt mindre och medelstora högskolor. 

Regeringen kommer att inom ramen för det reguljära uppföljningsar
betet särskilt uppmärksamma utvecklingen i dessa avseenden. 

1 Organisationsfrågor m.m. 
1.1 Grafiska institutet och Institutet för högre 
kommunikations- och reklamutbildning 

Regeringens förslag: Grafiska institutet och Institutet för högre 
kommunikations- och reklamutbildning (GI/IHR) överförs till 
Stockholms universitet vid utgången av juni 1994. 

Resurser motsvarande verksamheten vid GI/IHR beräknas 
fr.o.m. budgetåret 1994/95 för Stockholms universitet. 

Regeringens överväganden: GI/IHR:s bedömning är att fakultetstillhö
righet och samverkan med andra utbildningar är angeläget för den 
verksamhet som bedrivs vid institutet. 

Regeringen föreslog i propositionen Högre utbildning för ökad kom
petens (prop. 1992/93:169 s. 150, bet. 1992/93:UbU14, rskr. 1992/93:363) 
ett organisatoriskt samgående mellan GI/IHR och Stockholms universi
tet fr.o.m. den 1 juli 1994. Vissa inledande kontakter har redan tagits 
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mellan parterna för att förbereda organisationsförändringen. Regeringen 
föreslår nu ett sam.gående som innebär att institutet fullständigt inord
nas i Stockholms universitet fr.o.m. den 1juli1994. 

Den som i samband med överförandet innehar tjänst vid GI/IHR skall 
efter överförandet ha motsvarande tjänst vid Stockholms universitet. 

Det ankommer på regeringen att fatta de övriga beslut som kan behö
vas för att avveckla GI/IHR som självständig myndighet. 

Vid anmälan av anslagen C 7. Stockholms universitet och C 46. 
Konstnärligt utvecklingsarbete vid vissa högskolor kommer regeringen 
att beräkna medel för GI/IHR:s verksamhet. 

1.2 Avveckling av de statliga myndigheterna 
Chalmers tekniska högskola och Högskolan i 
Jönköping 

Riksdagen har med anledning av propositionen Högskolor i stiftelse
form (prop. 1992/93:231, bet. 1992/93:UbU18, rskr. 1992/93:405) be
myndigat regeringen att till privaträttslig form överföra två högskolor. 
Regeringen har därefter den 16 september 1993 beslutat att Chalmers 
tekniska högskola och Högskolan i Jönköping skall övergå i stiftelse
form. 

I samband med att dessa högskolor överförs till privaträttslig form bör 
de statliga myndigheterna organisatoriskt kvarstå som avvecklingsmyn
digheter och särskilda s.k. 1 000-kronorsanslag föras upp i statsbudgeten 
budgetåret 1994/95. På anslagen skall bokföras på respektive högskole
myndigheter ankommande in- och utbetalningar som inträffar efter den 
30 juni 1994. Före årets slut bör samtliga transaktioner på anslagen ha 
avslutats och saldot reglerats av respektive stiftelsehögskola. 

Regeringen kommer senare vid anmälan av anslagen C 54. Kostnader 
för Chalmers tekniska högskolas avvecklingsorganisation och C 53. 
Kostnader för Högskolans i Jönköping avvecklingsorganisation att före
slå att s.k. l 000-kronorsanslag förs upp för avvecklingen av dessa hög
skolor. Respektive avvecklingsmyndighet föreslås få bl.a. arbetsgivaran
svaret för sådan personal som eventuellt inte övergår till tjänst vid hög
skolorna i deras nya form. 

Regeringen kommer vidare vid anmälan av anslaget C 43. Enskild 
och kommunal högskoleutbildning m.m. att föreslå att medel anvisas 
till Chalmers tekniska högskola AB och Stiftelsen Högskolan i Jönkö
ping. 

1.3 Huvudmannaskapet för vårdhögskolorna 

Huvudmannaskapet för vårdhögskolorna har utretts ett flertal gånger. 
När frågan behandlades av 1991 års riksmöte (bet. UbU 1990/91:12, 
med anledning av proposition 1990/91: I 00 bil. 10, rskr. 1990/91:355) 
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var det riksdagens mening att tiden var mogen för en ny utredning om 
huvudmannaskapet. 

Landshövding Anita Bråkenhielm fick våren 1992 ett utredningsupp
drag avseende huvudmannaskapet för vårdhögskolorna som också om
fattade vårdhögskolornas forslrningsanknytning och kvaliteten i utbild
ningarna. 

I betänkandet SOU 1993:12 Vårdhögskolor - kvalitet, utveckling och 
huvudmannaskap presenterades ett flertal utvecklingsmöjligheter för de 
högre vårdutbildningarna. Betänkandet har nu remissbehandlats och re
geringen återkommer till riksdagen med förslag i frågan under mars 
1994. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen godkänner vad regeringen 
1. förordat om samgåendet mellan Stockholms universitet och 

Grafiska institutet och Institutet för högre kommunikations- och 
reklamutbildning. 

2 Anslagen till vissa utbildningsornråden 

2.1 Förutsättningar 

De nya relationerna mellan regering och riksdag å ena sidan och uni
versiteten och högskolorna å den andra ger de senare stor frihet när det 
gäller att fördela platser för nyantagna studenter på olika utbildnings
områden. I ut bi ldningsuppdragen anges för varje budgetår det högsta 
antal helårsstudenter som universiteten och högskolorna får ersättning 
för. Vidare anges det högsta antalet helårsprestationer inom respektive 
utbildningsområde eller grupp av områden som kan ge ersättning under 
treårsperioden. Inom dessa ramar finns möjligheter för högskolorna att 
fördela studenterna på olika utbildningsområden. Därmed har universi
teten och högskolorna givits ett ansvar för erbjudanden av olika utbild
ningar och för fördelningen av dessa på ett lämpligt sätt under en tre
årig period. 

Vid de bedömningar som varje universitet och högskola har att göra 
som bas för beslut om utbildningsutbudet skall universiteten och hög
skolorna låta studenternas efterfrågan få stor betydelse. 

De treåriga ramarna skall respekteras. Vid beslut om de treåriga ut
bildningsuppdragen angavs emellertid att regeringen då inte kunde be
döma hur utbildningsuppdragen för tandläkar- och läkarutbildningen 
borde formuleras. Dessa utbildningar är dessutom så specifikt yrkesin
riktade att det finns anledning att vara särskilt varsam vid formulering
en av utbildningsuppdragen. Regeringen har för avsikt att återkomma 
till dessa frågor senare under våren 1994 efter ytterligare analys men 
vill här kort redogöra för hittillsvarande diskussioner. 
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2.2 Tandläkarexamen 

I propositionen Högre utbildning för ökad kompetens (prop. 
1992/93:169, bet. 1992/93: Ub U 14, rskr. 1992/93:363) redogjorde rege
ringen för diskussioner som aktualiserats om tillgång och efterfrågan 
på tandläkare. Regeringen aviserade att en ny bedömning skulle göras 
liksom en utredning om tandläkarnas allmäntjänstgöring (AT). Denna 
bedömning skulle kunna komma att påverka utbildningsuppdragen för 
de resterande två åren i budgetperioden. 

Anledningen till detta var de problem som vissa landsting angett med 
att anordna tillräckligt många AT-tjänster inom folktandvårdskliniker
na. Sedan dess har svårigheterna för landstingen förvärrats och flera för
bereder neddragningar inom folktandvården av samtliga yrkesgrupper 
utom tandhygienister. Allt talar för att möjligheterna att placera tandlä
kare för allmäntjänstgöring kommer att minska drastiskt under de när
maste åren. 

Det kan härutöver konstateras att det utbildningssystem fram till legi
timation, som planerades och infördes i en tid då det rådde brist på 
tandläkare och de allmäntjänstgörande tandläkarna sågs som en stor re
surs i tandvården, inte fungerar bra i tider då motsatt förhållande råder. 

I detta läge är det nödvändigt att göra en förändring av villkoren för 
tandläkarlegitimationen så att de unga tandläkarna utan onödig fördröj
ning kan få ut sin legitimation och verka inom sitt yrke på samma vill
kor som gäller för andra utbildningar. Regeringen har under femte hu
vudtiteln föreslagit att den särskilda allmäntjänstgöringen avskaffas. Det
ta förslag förutsätter en förlängning av grundutbildningen fram till 
tandläkarexamen från fyra och ett halvt år till fem år. 

Denna reform kommer att innebära att svenska tandläkare redan efter 
tandläkarexamen får legitimation och oinskränkt rätt att utöva yrket 
och därmed jämställs med tandläkare från EG-länderna och kan utnytt
ja sin rätt till fri rörlighet enligt EES-avtalet. 

Regeringen har under femte huvudtiteln utförligt redogjort för vissa 
överväganden om behovet av tandläkare i framtiden. Mycket tyder på 
att behovet av allmäntandläkare kommer att minska åtminstone fram 
till år 2005. De utbildningsuppdrag för det odontologiska utbildnings
området som regeringen angav i propositionen Högre utbildning för 
ökad kompetens kan mot denna bakgrund synas vara för stora och en 
nedskrivning av dessa önskvärd. Regeringen avser att återkomma till 
riksdagen senare under våren 1994 med ett sådant förslag. 

2.3 Läkarexamen 

Regeringen behandlade propos1twnen Högre utbildning för ökad 
kompetens (prop. 1992/93:169, bet. 1992/93:UbU14, rskr. 1992/93:363) 
frågan om utbildningsuppdragen för läkarutbildningen och konstatera
de att ett visst överskott av läkare började skönjas. Överskottet beräknas 
nu bli än större till följd av de nya organisations- och styrformer som 
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införs i flera landsting i kombination med landstingens alltmer begrän
sade resurser. 

Tillgängliga prognoser från Sveriges Läkarförbund visar en fortsatt 
kraftig ökning av tillgången på läkare fram till år 2010 då pensionsav
gångarna ökar. Tillgången överstiger vida den förväntade efterfrågan i 
en beräkningsprognos som förutsätter en kontinuerligt ökad efterfrågan. 
Balans uppnås inte förrän efter år 2015. Regeringen ser allvarligt på 
denna situation och avser att senare i vår lägga fram förslag om ändrade 
och mer begränsade utbildningsuppdrag vad avser läkarutbildningen. 

I detta sammanhang är det nödvändigt att också se över allmäntjänst
göringen för läkare och villkoren för legitimation. 

3 Examensrätt m.m. 
3.1 Inledning 

I högskoleförordningen (1993:100, ändrad 1993:952) ingår examensord
ningen (bilaga 3). som en väsentlig del. I den anges dels vilka examina 
som får avläggas inom den grundläggande högskoleutbildningen vid lä
rosäten med offentlig huvudman, dels vilka examina som de olika uni
versiteten och högskolorna har rätt att utfärda. Riksdagen har vidare be
slutat en lag (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina. Lagen, 
som reglerar enskilda utbildning.~anordnares rätt att ge sådana examina 
som avses i examensordningen, trädde i kraft den 1 juli 1993. 

Till regeringen har kommit in både ansökningar om utökad examens
rätt för offentliga lärosäten och ansökningar enligt den särskilda lagen 
för enskilda utbildningsanordnare. 

Sådana ärenden behandlas på följande sätt. Ansökan inlämnas till Ut
bildningsdepartementet. Kanslersämbetet gör på departementets upp
drag en helhetsbedömning av utbildningsanordnarens förutsättningar att 
upprätthålla den kvalitet som krävs för att examensrätt skall kunna be
viljas. Vid sin bedömning ser Kanslersämbetet till följande kriterier: 

* lärarkompetens och kompetensutveckling 
* behörighet och antagning 
* utbildningens organisation och omfattning 
* ämnesdjup och ämnesbredd 
* kritisk och kreativ miljö 
* bibliotek och litteraturförsörjning 
* lokaler och utrustning 
* internationalisering 
* övergångsmöjligheter till forskarutbildning 
* utvärdering och kvalitetssäkring. 
Därutöver är för vissa examina frågor om forskningsaktivitet och ut

bildningsaktivitet på högre nivåer inom grundläggande utbildning av 
stor betydelse. 

Regeringen fattar sitt beslut efter Kanslersämbetets rekommendation 
och lägger utomordentlig vikt vid denna. 
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3.2 Offentliga universitet och högskolor 

Flera universitet och högskolor har ansökt om rätt att utfärda examina 
enligt högskoleförordningen utöver de rättigheter som gavs i anslutning 
till reformen 1993. 

Högskolorna i Karlstad, Växjö och Örebro, Mitthögskolan och Lärar
högskolan i Stockholm har efter Kanslersämbetets prövning givits rätten 
att utfärda magisterexamen i vissa ämnen. 

Också högskolorna i Gävle/Sandviken, Halmstad, Jönköping, Kalmar, 
Karlskrona/Ronneby och Skövde samt Mälardalens högskola har ansökt 
om rätt att utfärda magisterexamen i vissa ämnen. 

Vidare har flera vårdhögskolor ansökt om rätt att utfärda kandidat
och/eller magisterexamen. 

Följande universitet och högskolor har ansökt om rätt att utfärda vis
sa yrkesexamina: Uppsala universitet för psykoterapeutexamen, Göte
borgs universitet för teologie kandidatexamen, högskolorna i Jönkö
ping, Kalmar, Gävle/Sandviken och Mitthögskolan för grundskollärar
examen med inriktning på årskurserna 4-9 och Högskolan i Örebro för 
grundskollärarexamen med inriktning på årskurserna 1-7 samt för spe
cialpedagogexamen, Högskolan i Gävle/Sandviken har ansökt om exa
mensrätt för civilingenjörsexamen och Lunds universitet för konstnärlig 
högskoleexamen. 

Kanslersämbetets bedömning vad gäller magisterexamen har inkom
mit till Utbildningsdepartementet och det ankommer nu på regeringen 
att fatta beslut. Övriga ansökningar är föremål för Kanslcrsämbetets be
dömning. 

Beträffande beslut om nya examensrätter för yrkescxamina under på
gående treårsperiod bör särskilda överväganden göras om examensrätten 
skulle medföra resursanspråk av en avgörande omfattning. Erfarenheter 
bör ha vunnits av effekterna av den nya studieordningen och resurstill
delningssystemet innan beslut som eventuellt kan medföra ökade per
manenta kostnader fattas. Därutöver bör prövas om nya examensrätter 
bör leda till omfördelning mellan utbildningsområden. 

Vårdhögskolornas framtida examensrättigheter påverkas av vilka orga
nisatoriska lösningar som väljs vad gäller huvudmannaskapet. Kanslers
ämbetet avvaktar prövningen av ansökningar från vårdhögskolor med 
hänsyn till detta. 

3.3 Enskilda utbildningsanordnare (fristående 
högskolor) 

Som nyss nämnts kan enskilda utbildningsanordnare enligt lagen 
(1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina ges examensrätt för ex
amina som finns i examensordningen. Med hänvisning till lagens över
gångsbestämmelser har vissa enskilda utbildningsanordnare direkt fått 
examensrätt utan särskild prövning enligt den nya lagen. 
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Regeringen har därefter och efter Kanslersämbetets prövning givit tre 
teologiska utbildningsanordnare vissa examensrättighetcr. I avtal mellan 
staten och var och en av dessa tre har det stadgats om villkor för statsbi
drag. Vidare har uppställts krav på att utbildningsanordnarna deltar i 
sådana uppföljningar och utvärderingar som staten anordnar för offent
liga universitet och högskolor samt avger redovisningar som tillgodoser 
väsentligen samma krav som statliga myndigheter har att avge. Därut
över har bl.a. överenskommits villkor för att avgifter skall få tas ut samt 
för antagning av studenter. 

Diskussioner pågår med ytterligare enskilda utbildningsanordnare om 
villkor för statsbidrag. 

Vidare är ansökningar om examenrätt från vissa enskilda utbildnings
anordnare för närvarande föremål för Kanslersämbetets bedömning. 

Regeringen kommer senare vid anmälan av anslaget C 43. Enskilda 
och kommunala högskoleutbildningar m.m. att beräkna medel för an
givna ändamål. 

3.4 Examenskrav för de högre konstnärliga 
utbildningarna 

Under anslagen till universitet och högskolor har i denna proposition 
också intagits föreskrifter om visst antal examina som bör avläggas inom 
de högre konstnärliga utbildningarna. 

Skälet till att införa examenskrav för de högre konstnärliga utbild
ningarna är att statsmakterna även inom detta utbildningsområde vill 
försäkra sig om ett utbildningsutbud som omfattar längre sammanhåll
na utbildningar. Det är självfallet också av intresse att säkra en hög 
kompetensnivå hos de konstnärer som utbildas. 

I propositionen Högre utbildning för ökad kompetens (prop. 
1992/93:169, s. 63, bet. 1992/93:UbU14, rskr. 1992/93:363) framhölls att 
möjligheter finns att införa en differentierad utbildningslängd i form av 
en etappindelning av de högre konstnärliga utbildningarna. För att möj
liggöra en sådan etappindelning bör det lägsta poängantalet för examina 
som avslutar högre konstnärliga utbildningar inte sättas högre än 80, 
dvs. det lägsta poängantal som krävs för att erhålla en konstnärlig hög
skoleexamen. Detta kan skapa en större flexibilitet för såväl studenter 
som universitet och högskolor. 

4 Professurer vid forskningsråd 
propositionen Forskning för kunskap och framsteg (prop. 

1992/93:170, bet. 1992/93:UbU15, rskr. 1992/93:388) konstaterades att de 
professurer som är inrättade vid forskningsråden bör överföras till de 
universitet och högskolor där tjänsterna nu är placerade. 

I enlighet med detta har i föreliggande budgetförslag medel överförts 
från Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR), Medi-
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cinska forskningsrådet (MFR) och Naturvetenskapliga forskningsrådet 
(NFR) till universiteten i Uppsala, Lund, Stockholm, Göteborg och 
Umeå samt till Karolinska institutet, Kungl. Tekniska högsko.Ian och 
Chalmers tekniska högskola AB. Vid medelsberäkningen har utöver lö
nekostnader även vissa kringkostnader beaktats. 

Innehavarna av rådsprofessurer har ofta haft en form av nationellt 
ansvar för sina forskningsområden. Regeringen förutsätter att de profes
sorer vars tjänster nu överförs ges möjlighet att i förekommande fall 
fortsatt upprätthålla ett sådant ansvar för sina områden och att de tills 
vidare får forska i oförändrad utsträckning. På sikt kan dock en anpass
ning ske av dessa professorers anställningsvillkor till vad som gäller för 
övriga professorer vid universitet och högskolor. 

Den donationsprofessur i numismatik som finns inrättad vid HSFR 
överförs i enlighet med överenskommelse med donatorn, Gunnar Ek
ströms stiftelse, till Stockholms universitet, där professuren är placerad. 

I likhet med vad som gäller för professurerna vid forskningsråden 
kommer de professurer som finns inrättade vid Styrelsen för u
landsforskning (SAREC) nu att föras över till de universitet där de är 
placerade. Åtgärden framstår som konsekvent, eftersom SAREC i detta 
sammanhang fungerar som en forskningsrådsliknande finansiär. Till 
universiteten i Uppsala, Stockholm och Göteborg har i enlighet med 
detta ställningstagande förts medel från SAREC. 

Överföringen av SAREC-professurerna till universiteten innebär att 
de fortsättningsvis tillsätts av respektive universitet. Om SAREC i fram
tiden särskilt vill befästa ett forskningsområde, blir det naturligt att sty
relsen kommer överens med lämpligt universitet/högskola om inrättan
de av en professur. 

5 1 ämställdhet 
Det tiopunktsprogram för jämställdhet som fastställts efter förslag i pro
positionen Forskning för kunskap och framsteg (prop. 1992/93:170) hål
ler nu på att genomföras. Ett stort seminarium om jämställdhet inom 
universitet och högskolor har hållits med kvinnliga professorer. Där 
framfördes konkreta förslag till åtgärder och redovisades initiativ som 
tagits vid några universitet och högskolor för att bryta det nuvarande 
mönstret, där kvinnornas kapacitet utnyttjas allt mindre ju högre upp 
man kommer inom utbildningsväsendet. Regeringen ser mycket positivt 
på att sådana åtgärder vidtas vid högskolorna. För innevarande budgetår 
och för de två följande budgetåren finns särskilda medel avsatta för in
satser som syftar till att nå en jämnare fördelning av kvinnor och män i 
grundutbildningen och forskarutbildningen samt bland lärarna. 

Arbetsgruppen för jämställdhet inom högre utbildning och forskning 
(JÄST-gruppen) fortsätter sitt arbete. En utvärdering av de jämställd
hetsprojekt som på senare år har genomförts inom universitet och hög
skolor kommer att färdigställas under våren 1994. Regeringen avser att 
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senare återkomma angående resultatet av utvärderingen och eventuella Prop. 1993/94: 100 
behov av ytterligare insatser. Bil. 9 

6 Fullföljande av nya resurstilldelningssystem 
för grund utbildning samt forskning och 
forskarutbildning 

6.1 Bakgrund 

I proposition Högre utbildning för ökad kompetens presenterades större 
delen av ett nytt resurstilldelning.<>system för grundläggande högskoleut
bildning, vilket efter riksdagens godkännande (prop. 1992/93:169 bet. 
1992/93:UbU14, rskr. 1992/93:363) började tillämpas den I juli 1993. 
Principerna för det nya systemet hade dragits upp i proposition 
1992/93:1 Universitet och högskolor - Frihet för kvalitet, vari också öv
riga principer för 1993 års universitets- och högskolereform presentera
des för riksdagen. 

Förslag till utformning av resurstilldelningssystemen för såväl grund
utbildning som forskning och forskarutbildning framläggs successivt av 
den s.k. Resursberedningen i enlighet med direktiven till kommitten 
(dir. 1992:85). Vissa frågor rörande resurstilldelningen har dock beretts 
inom Utbildningsdepartementet. Förutom de förslag beträffande inte
greringen av lokalkostnaderna som presenteras i denna proposition vill 
regeringen ta tillfället i akt att. samlat redogöra också för de övriga för
ändringar i resurstilldelningssystemen som regeringen avser att åter
komma till riksdagen om senare i vår. 

6.2 Integrerade lokalkostnader för grundutbildning 
samt forskning och forskarutbildning 

6.2.1 Bakgrund 

Regeringen föreslog våren 1993 i propositionen Högre utbildning för 
ökad kompetens att medel för lokalhyror inte skulle ingå i de anslag 
som anvisas till grundläggande högskoleutbildning respektive forskning 
och forskarutbildning utan att denna anslagsomläggning skulle anstå till 
budgetåret 1994/95. 

Regeringen föreslår nu att också medel för lokalhyror skall ingå i an
slagen till såväl grundläggande högskoleutbildning som till forskning 
och forskarutbildning fr.o.m. budgetåret 1994/95. Anslaget G 2. Lokal
kostnader m.m. för universitet och högskolor m.m. upphör och medlen 
under detta anslag anvisas i stället under respektive universitets eller 
högskolas anslag för grundutbildning respektive forskning och forskar
utbildning samt under anslagen till Forskningsrådsnämnden, forsk
ningsråden under Utbildningsdepartementet och vissa andra myndig
hetsanslag under Utbildningsdepartementets huvudtitel. 
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Anslagsberäkningarna för universitet och hög.skolor kommer fortsätt
ningsvis att utgå från det samlade behovet av resurser för grundutbild
ning respektive forskning och forskarutbildning och inte explicit knytas 
till vissa kostnadsslag. exempelvis lokalhyrornas storlek. Tidigare fattade 
beslut om ökade resurser för att täcka kostnader för ökade lokalhyror 
kommer att fullföljas. För de mindre och medelstora högskolorna ersät
ter det nedan föreslagna nya beräkning.~sättet de beslut som enligt tidi
gare ordning fattades om resursförstärkningar för lokalhyror. 

6.2.2 Grundläggande högskoleutbildning 

Regeringens förslag innebär att en hyrespeng per helårsstudent och ut
bildningsområde läggs till den nu gällande ersättningen för helårsstu
denter - studentpengen. De angivna totala högsta möjliga ersättningarna 
för grundutbildning för treårsperioden höjs i motsvarande grad. Hyres
pengen ingår därefter som en integrerad del av studentpengen. 

För det konstnär.liga utbildningsområdet beräknas lokalhyra per uni
versitet eller högskola under budgetåret 1994/95 och ingår i anslaget för 
grundutbildning. 

Hyrespengen för budgetåret 1994/95 har framräknats med utgångs
punkt från genomsnittlig beräknad lokalhyra budgetåret 1995/96 för de 
mindre och medelstora högskolorna, planerat antal helårsstudenter 
samt förhållandet mellan lokalhyra per student för olika utbildning.s
områden budgetåret 1995/96. Underlaget för beräkningen av detta för
hållande har hämtats från hög.skoleutredningens betänkande Resurser 
för högskolans grundutbildning (SOU 1992:44). 

Utbildningsområde 

Humanistiskt, teologiskt, 
juridiskt, samhällsvetenskapligt 
Naturvetenskapligt, tekniskt, 
farmaceutiskt, vård 
Odontologiskt I 
Medicinskt I 
Undervisning2 
Övrigt3 

Hyrespeng, kr 

5 758 

16 862 
7 917 
8 431 
5 758 

13 778 

1 Utgångspunkt för beräkningen är hyreskostnaden för den teore

tiska undervisningen, som bedrivs i statliga lokaler. Kostnaden 

har fördelats på hela utbildningens längd. 

z Avser den praktisk pedagogiska delen i lärarutbildningen. 

3 Avser journalist- och bibliotekarieutbildningar exklusive kurser 

som tillhör det konstnärliga utbildningsområdet. 
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Ersättningen för lokalhyra för grundutbildning vid universitet och 
högskolor har beräknats med utgångspunkt från hyrespengen och ut
ifrån beräknat antal helårsstudenter per utbildning.~område. Denna in
går som en icke urskiljbar del i takbeloppet. Detta innebär att ersätt
ningen för hyreskostnader automatiskt kommer att korrigeras med hän
syn till förändringar i studentantalet. Ersättning för lokalhyror för 
grundutbildning beräknas på samma sätt för universitet och högskolor 
med fakultetsanslag. 

6.2.3 Forskning och forskarutbildning 

För universitet och högskolor med anslag för forskning och forskarut
bildning (fakultetsanslag) beräknas lokalhyran i en gemensam post för 
samtliga universitetets eller högskolans fakulteter. Regeringen förutsät
ter i det följande att forskningsråden skall svara för de lokalkostnader 
som är hänförliga till den verksamhet som de finansierar. 

För grundutbildningen har de förväntade intäkterna av hyrespengen 
beräknats utifrån det studentantal som räknades fram för varje budgetår 
när utfallet av det nya resurstilldelningssystemet beräknades inför pro
positionen Högre utbildning för ökad kompetens. För fakultetsanslaget 
har sedan ett så stort belopp tagits upp under den beräknade posten för 
lokalhyror att den samlade ersättningen till lokalhyror, med hänsyn ta
gen till förväntade överföringar från forskningsråden under Utbild
ningsdepartementet och Forskningsrådsnämnden, blir lika stor som den 
ett bibehållet lokalkostnadsanslag skulle ha inneburit. 

Totalt för grundutbildning, forskning och forskarutbildning erhåller 
därigenom respektive universitet och högskola med fakultetsanslag ett 
lika stort belopp för lokalhyror budgetåren 1994/95 och 1995/96 som 
universitetet eller högskolan hade kunnat påräkna enligt tidigare system 
för resurstilldelning under förutsättning att takbeloppet uppnås. Till vis
sa universitet och högskolor, där av regering och riksdag givna utfästel
ser om resursförstärkningar motiveras med lokalförbättringar, kommer 
ett tillskott på fakultetsanslagets lokalhyrespost att tillföras det budgetår 
kostnadsökningen uppstår. 

Resurstilldelningen till grundläggande högskoleutbildning är pre
stationsrelaterad och grundas huvudsakligen på ersättning som beräknas 
i förhållande till antalet registrerade studenter och deras studieresultat. 
Genom medelstilldelningen till forskning och forskarutbildning styrs 
inriktning och omfattning av dessa verksamheter. De resurser för loka
ler som innevarande budgetår anvisas på ett särskilt anslag är fritt utbyt
bara mot andra resurser och är inte uppdelade på grundutbildning re
spektive forskning och forskarutbildning. Det är regeringens mening att 
lokalkostnadsanslagets integrering med grundutbildnings- och fakultets
anslagen inte skall medföra att universitetens och högskolornas frihet 
att disponera sina resurser härigenom inskränks. 
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6.2.4 Planeringsförutsättningar 

Det nya sättet att beräkna resurser för lokalhyror medför för flertalet 
högskolor utan fakulteter relativt små förändringar i resurstilldelning
en. Dock inträffar initialt för vissa högskolor en relativt märkbar ök
ning eller minskning av de medel som erhålls genom hyrespengen jäm
fört med nuvarande lokalkostnadsanslag. De högskolor som med den 
nya hyrespengen får en märkbar minskning av hyresmedel föreslås få 
ett tillfälligt medelstillskott budgetåren 1994/95 och 1995/96 för att däm
pa de omedelbara effekterna. För Lärarhögskolan i Stockholm görs 
övergångsperioden längre. På samma sätt får de högskolor som får en 
påtaglig ökning av hyresmedel inte tillgång till hela beloppet före nästa 
treåriga anslagsperiod. 

De universitet och högskolor som inte kan utnyttja hela sitt takbelopp 
får därmed i regel inte heller tillräckligt stora intäkter i form av stu
dentpeng för att lärosätets lokalkostnader för grundutbildning skall 
kunna täckas fullt ut. Då universiteten och högskolorna är bundna av 
sina tidigare upplåtelseavtal med Byggnadsstyrelsen fram till och med 
den 30 juni 1996 föreslår regeringen därför en övergångsregel för bud
getåren 1994/95 och 1995/96. Denna innebär följande. 

De belopp som lagts till respektive takbelopp för att hyresmedcl för 
grundutbildning skall kunna inrymmas i detta kommer att anges i rcg
leringsbreven för budgetåren 1994/95 respektive 1995/96. Om antalet 
helårsstudenter för vilka ersättning erhålls inom takbeloppet inte är så 
stort att hyrespengen inom studentpengen täcker den i regleringsbrevet 
angivna ramen för hyresmedel för grundutbildningen, får lärosätet ock
så tillgodoräkna sig skillnaden mellan detta belopp och den hyrcskost
nadsersättning som ingår i den erhållna ersättningen för helårsstuden
ter. 

Den under fakultetsanslaget uppförda anslagsposten för lokalhyror 
korrigeras som tidigare nämnts för kommande budgetår med av reger
ing och riksdag tidigare särskilt beslutade resurstillskott. Belopp och 
tidpunkt för tidigaste utfall av sådana förstärkningar anges särskilt för 
respektive universitet eller högskola. Regeringen avser att i samband 
med förslag om en viss aktivitetsrelatering av anslagen till forskning och 
forskarutbildning även beakta den beräknade posten för lokalhyror. 

För nästa budgetår kommer således ersättning för konsekvenser av 
statsmakternas särskilda beslut angående resurstillskott för lokaler att 
ingå i anslagsberäkningarna för såväl grundutbildning som forskning 
och forskarutbildning. Vidare skall den enhetliga hyrespengen ses som 
en viktig planeringsförutsättning då större delen av hyresavtalen för 
universitet och högskolor skall tecknas om inför nästa treåriga anslags
period. Hyresavtal med Statens fastighetsverk måste sägas upp före den 
1 juli 1994 om de inte skall fortsätta att gälla efter den 1 juli 1996. Hy
resavtalen för lokaler i fastigheter som tidigare ägts av Byggnadsstyrelsen 
skall, om förhyrningen skall fortsätta, senast den 30 juni 1996 ha ersatts 
av nya civilrättsliga hyresavtal. 
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Med utgångspunkt i riksdagens beslut om ombildningen av verksam
heten vid Byggnadsstyrelsen har regeringen bildat de två fastighetskon
cernerna - Vasakronan AB och Statliga Akademiska Hus AB - och två 
myndigheter - Statens fastighetsverk och Statens lokalförsörjningsverk. 
Akademiska Hus har av staten den 30 september 1993 förvärvat den del 
av de statliga fastigheterna som idag huvudsakligen har universiteten 
och högskolorna som hyresgäster. Förvärven har skett till antingen ett 
bedömt marknadsvärde eller ett värde baserat på den av Byggnadsstyrel
sen tidigare aviserade kostnadsbaserade hyran. Vägledande för val av 
metod har främst varit graden av ändamålsanpassning. För de fastighe
ter som har marknadsvärderats har de senaste årens fallande hyresnivå
er samt en viss förväntad ökning av vakansgraden beaktats. Värderingen 
har genomförts av flera från staten oberoende värderingsinstitut. I köpe
avtalet har även specificerats ett antal fastigheter på en s.k. väntelista. 
Inriktningen är att Akademiska Hus skall förvärva de på väntelistan 
upptagna fastigheterna, men ytterligare utredningar av t.ex. donations
villkor eller förhandlingar med tredje part krävs för att staten skall kun
na överlåta fastigheterna. I avvaktan på detta förvaltar Statens fastighets
verk dessa fastigheter. Fastigheterna beräknas löpande kunna överlåtas 
till Akademiska Hus allteftersom förutsättningarna för överlåtelserna 
klarläggs. 

Statliga Akademiska Hus-koncernen har i samband med förvärvet av 
fastigheter m.m. erhållit olika former av kapitaltillskott från staten. 
Sammantaget innebär tillskotten att koncernen givits en stark ekono
misk ställning. Koncernen har initialt en soliditet på cirka SO procent 
inklusive reserver för bland annat eftersatt underhåll. Soliditeten beräk
nas sjunka ner till en långsiktig nivå på cirka 35 procent till följd av ett 
inledningsvis stort investeringsbehov och att reserverna tas i anspråk. 
Koncernen bör inom ramen för sedvanliga lönsamhetskrav verka för att 
dess fastighetsbestånd förvaltas, anpassas och förnyas för att tillgodose i 
första hand universiteten och högskolorna med ändamålsenliga och ef
fektiva lokaler. För att skapa en lokal förankring i koncernen har varje 
regionalt dotterbolag en styrelse med förankring i universitets- och hög
skolesektorn. 

Statens ägande och förvaltning av fastigheter på universitets- och hög
skoleområdet bygger därmed på två organisationer 

- Statliga Akademiska Hus AB som äger f.d. statliga fastigheter med 
huvudsaklig inriktning på universitets- och högskoleområdet och 

- Statens fastighetsverk (SFV) som förvaltar de fastigheter som förut
sätter statligt ägande, t.ex. via donationer eller där staten av andra sär
skilda skäl, t.ex. kulturhistoriska, bedöms vara den lämpligaste ägaren. 

Som ovan angivits kommer huvuddelen av hyresavtalen med Akade
miska Hus och SFV att sägas upp och nya villkor att gälla fr.o.m. den 1 
juli 1996. Regeringens intentioner är att de avkastningskrav och de övri
ga förutsättningar som gäller för lokaler som universitet och högskolor 
hyr från Akademiska Hus och SFV då skall medge en hyressättning som 
kan förväntas vara marknadsmässigt konkurrenskraftig. Lokalkostnads-
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komponenten i anslagen till universitet och högskolor kommer inför 
budgetåret 1996/97 att anpassas till den därvid väntade allmänna hyres
nivån vid universiteten och högskolorna. 

6.2.5 Externfinansierad verksamhet 

Enligt avgiftsförordningen (1992: 191, ändrad 1993:431) skall principen 
om full kostnadstäckning tillämpas för externfinansierad verksamhet. 
Verksamhet som finansieras av Forskningsrådsnämnden, Humanistisk
samhällsvetenskapliga forskningsrådet, Medicinska forskningsrådet samt 
Naturvetenskapliga forskningsrådet har historiskt sett kunnat bedrivas i 
lokaler som universitet och högskolor disponerar. Denna verksamhet 
har ock.så ingått i underlaget för dimensioneringen av universitetens 
och högskolornas lokaler. Den förordning om externt finansierad verk
samhet som bl.a. gav forskningsråden under Utbildningsdepartementet 
en särställning har upphört att gälla. En anpassning till principen om 
full kostnadstäck.ning förutsätter att medel för lokalhyror förs från uni
versitet och högskolor till dessa forskningsråd. Det är förenat med vissa 
svårigheter att nu bestämma beloppens storlek. Regeringen föreslår där
för en stegvis omföring med början budgetåret 1994/95 från universitet 
och högskolor till dessa forskningsråd. Det första steget bör innebära att 
forskningsrådens anslag ök.as med 10 procent. Överföringen av dessa be
lopp från universiteten och högskolorna grundas på erhållna projekt
medel från forskningsråden under de tre senaste kända åren. Därmed 
utgörs 9,09 procent av respektive råds disponerade medel för fördelning 
till forskning av medel för lokalhyror. Dessa 9,09 procent får tills vidare 
endast användas för lokalhyror. Givetvis får därutöver även andra me
del som råden fördelar användas för ändamålet. I avvaktan på att en 
slutlig överföring av medel till forskningsråden kunnat genomföras, bör 
det tioprocentiga pålägget betraktas som en gällande schablon för lokal
hyresersättningar från dessa forskningsråd. 

Den forskningsverksamhet som stöds av vissa privata bidragsgivare 
har i praktiken åtnjutit samma subvention vad gäller hyreskostnaderna 
som verksamhet finansierad av forskningsråden. Den förändring som 
nu genomförs syftar till en generellt bättre anpassning till de gällande 
bestämmelserna om full k.ostnadstäckning. De medel som insamlats från 
allmänheten och som efter fördelning med grund i inomvetenskapliga 
kriterier ställs till förfogande för forskning bör dock kunna ges en sär
ställning. Det stöd som denna forskning erhållit genom att lokalkostna
derna betalats av staten bör kunna kvarstå. Rektorerna bör således även 
i fortsättningen kunna medge att anslag av den typ som angivits ovan 
undantas från kravet på full kostnadstäckning. Sådana medgivanden bör 
göras inte bara på grund av vem som är finansiären utan ock.så utifrån 
bedömningar av forskningens inriktning och kvalitet. 

7 Riksdagen 1993!94. I sam/. Nr 100 Bilaga CJ 
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6.3 Nya belopp för studentpeng och ersättning för 
helårs prestation 

De ovan redovisade beloppen för hyrespeng har inkluderats i student
pengen för respektive utbildningsområde. Därutöver har vissa justering
ar av såväl beloppen för studentpeng som för ersättning för helårspresta
tioner gjorts. Justeringar med anledning av att Statens arbetsgivarverk 
blir uppdragsmyndighet och med anledning av ändring i avtal avseende 
avsättning till Trygghetsstiftelsen innebär en viss ökning av beloppen. 
Överföringen av ansvaret för SUNET till Verket för högskoleservice 
samt en smärre besparing för att finansiera nya uppgifter inom grundut
bildning och forskning innebär en viss minskning av beloppen. Därut
över har medel för antagning inkluderats i studentpengen. Slutligen har 
beloppen för studentpeng och ersättning för helårsprestationer inom de 
medicinska och odontologiska utbildningsområdena justerats då det 
framkommit att underlaget för beräkningen av de nu gällande beloppen 
var felaktigt. 

De nya beloppen för studentpeng och ersättning för helårsprestationer 
blir, med de ovan redovisade justeringarna: 

Utbildningsområde Studentpeng Ersättning för 
(kr) en helårs-

prestation (kr) 

Humanistiskt, teologiskt, juri-
diskt, samhällsvetenskapligt 13 357 14 450 

Naturvetenskapligt, tekniskt, 
farmaceutiskt, vård- 36 062 34 089 

Odontologiskt 33 934 '12 331 

Medicinskt 46 048 59 732 

Undervisnings- 26 789 33 784 

Övrigt 30 331 26 966 

6.4 K valitetsdelen i resurstilldelningssystemet för 
grund utbildningen 

Resursberedningen har under hösten 1993 i samråd med Kanslersämbe
tet framlagt ett förslag till hur resurstilldelning till grundutbildningen 
skall kunna baseras på en bedömning av universitetens och högskolor-
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nas program för att utveckla kvaliteten och genomförandet av dessa. 
Detta förslag presenteras i betänkandet (SOU 1993:102) Kvalitet och dy
namik, som remitterats till ett femtiotal remissinstanser för synpunkter. 

Regeringen räknar med att återkomma till riksdagen med förslag be
träffande principerna för utformningen av kvalitetsdelen i resurstilldel
ningssystemet i en proposition under mars månad i år. Denna del av 
systemet bör kunna tillämpas fr.o.m. budgetåret 1995/96. 

6.5 Översyn av principerna för beräkning av resurser 
till konstnärliga och idrottsliga högskoleutbildningar 

Inom Utbildningsdepartementet har under hösten 1993 gjorts en över
syn av principerna för beräkning av resurser till de konstnär.liga och id
rottsliga högskoleutbildningarna. Skälet för denna översyn har varit er
farenheterna av den speciella ordning som nu gäller för dessa utbild
ningar. För dessa infördes nämligen den 1juli1993 en högskolespecifik 
studentpeng. Den valda modellen har dock i huvudsak medfört följande 
två problem: 

1. Till skillnad från övriga utbildningsområden tillämpas inte samma 
ersättningsbelopp för alla universitet och högskolor för likartad utbild
ning. 

2. Den hundraprocentiga studentpengen medför att problemet med 
avhopp, studieuppehåll etc. blir särskilt allvarliga vid de berörda uni
versiteten och högskolorna, då de dels inte kan kompensera med en för
bättrad prestationsgrad, dels i vissa fall kan ha större svårigheter att göra 
överintag vid utbildningarnas början. 

Förslaget har nyligen remitterats till de berörda tretton universiteten 
och högskolorna, vilka också haft tillfälle att följa utredningsarbetet. 
Detta förslag, som innehåller ett antal olika nivåer på studentpengen för 
olika typer av utbildningar, inkluderar också lokalkostnader. 

Regeringen har för avsikt att återkomma till riksdagen .i mars 1994 
med förslag till ändrade principer för beräkning av resurser till de 
konstnärliga och idrottsliga högskoleutbildningarna. De nya principer
na kommer att kunna til.lämpas fr.o.m. budgetåret 1995/96. För budge
tåret 1994/95 har pris- och Jöneomräkning och vissa tekniska justering
ar gjorts avseende den högskolespecifika studentpengen. De nya belop
pen framgår under respektive universitets och högskolas anslag. 

6.6 Resultat- och aktivitetsrelaterad resurstilldelning 
till fakulteterna 

Det tidigare nämnda betänkandet från Resursberedningen (SOU 
1993:102) Kvalitet och dynamik innehåller också förslag om hur stats
makternas resurstilldelning till forskning och forskarutbildning till viss 
del skall kunna relateras till resultat- och aktivitetsmått. Dessa förslag 
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ingår också i den remissbehandling som pågår av beredningens betän
kande. 

Även i denna fråga räknar regeringen med att återkomma till riksda
gen i mars 1994 beträffande principerna. De nya principerna för beräk
ning av fakultetsanslagen kommer att kunna tillämpas fr.o.m. budgetå
ret 1995/96. 

6.7 Uppföljning och utvärdering av 
resurstilldelningssystemet för grundutbildning 

Resursberedningen har enligt sina direktiv i uppgift att följa införandet 
av det nya resu'rstilldelningssystemet för grundutbildning och vid behov 
föreslå justeringar av systemet. Beredningen har inlett detta arbete, som 
i huvudsak kommer att omfatta de erfarenheter som universitet och 
högskolor gör under det första verksamhetsåret. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
2. godkänner de belopp för studentpeng och ersättning för hel

årsprestationer som regeringen ovan har förordat för de olika ut
bildningsområdena under budgetåret 1994/95. 

7 Kapitalförsörjning 
Budgetåret 1993/94 är universitet och högskolor undantagna från kravet 
att tillämpa lånemodellen enligt kapitalförsörjningsförordningen 
(1992:406, omtryckt 1993:430). I stället anvisas innevarande budgetår 
medel särskilt för investeringar i inredning och utrustning - anlägg
ningstillgångar - under anslagen G 1. och G 3., samt under anslaget E 
34. samt delvis under E 17., E 19., E 21. och E 23. Universitet och hög
skolor får vidare använda övriga av myndigheten disponibla anslagsmc
del för investeringar i anläggningstillgångar. 

Regeringen föreslår att lån i Riksgäldskontoret för finansiering av an
läggningstillgångar för förvaltningsändamål tillämpas för universitet och 
högskolor fr.o.m budgetåret 1994/95. Dock görs undantag från lånekra
vet för anskaffningar vars värde uppgår till högst fyra basbelopp. Inve
steringar för högre belopp skall alltid lånefinansieras. Tidigare anslag 
för inredning och utrustning utgår. De medel som fördelas av Forsk
ningsrådsnämnden och forskning.~råden för finansiering av investering
ar i anläggningstillgångar föreslås i fortsättningen finansiera kostnaden 
för investeringen. 

Omläggningen genomförs på så sätt att de anläggningstillgångar som 
ägs av universitet och högskolor lånefinansieras räknat per den 1 juli 
1994. Därvid skall lärosätena ta upp lån i Riksgäldskontoret som ersät
ter det statskapital som dittills finansierat investeringarna. Ett belopp 
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motsvarande lånebeloppet skall inbetalas på statsverkets checkräkning. 
Lånebeloppet fastställs utifrån de bokförda värdena av anläggningstill
gångar i lärosätenas redovisning. Värderingen görs enligt bestämmelser
na i bokföringsförordningen (1979:1212, ändrad 1991:1026). Donerad 
utrustning eller utrustning som finansierats med donerade medel skall 
dock inte omfattas av lånefinansieringen. Sammantaget beräknas preli
minärt universitetens och högskolornas låneramar behöva uppgå till 
högst 3 500 miljoner kronor. 

Vissa tekniska anslagsjusteringar erfordras för att genomföra omlägg
ningen till den nya finansieringsformen på ett för statsbudgeten neutralt 
vis. Anslagen skall därvid minskas för att kompensera för den ökade 
köpkraft som rätten till lånefinansiering medför. De skall å andra sidan 
ökas för att kunna täcka kostnaderna för amorteringar och räntor för 
alla vid övergången lånefinansierade anläggningstillgångar. Förändring
en påverkar storleken av studentpengen, ersättningen för helårspresta
tioner och takbeloppen för grundutbildningen och respektive beräkna
de poster på anslagen för forskning och forskarutbildning. Normalt 
kommer justeringen att innebära en ökning av anslagsnivån, även från
sett ränteeffekten. 

Efter förändringen kommer anslagen till grundläggande utbildning att 
med den nya nivån på studentpeng och ersättning för helårsprestationer 
kunna finansiera samma utbildningsutbud som före omläggningen. För 
fakultetsanslagen till forskning och forskarutbildning omräknas ansla
gen grundat på förhållandena vid varje universitet eller högskola. 

Övergången förutsätter att god information finns tillgänglig om värdet 
av lärosätenas tillgångar per den 1 juli 1994. Övergångsproceduren skall 
vara helt avslutad genom att lån hos Riksgäldskontoret tas upp senast 
den 31 oktober 1994. 

Eftersom Forskningsrådsnämnden (FRN), forskningsråden och 
Rymdstyrelsen finansierar viss utrustning vid lärosätena påverkar för
ändringen även dessa forskningsstödjande organ. Medel för utrustnings
anskaffningen kan liksom i nuvarande system anslås vid ett tillfälle. Ut
rustningen anskaffas av lärosätet och lånefinansieras enligt de regler 
som skall gälla. De utbetalade medlen står därvid till universitetets eller 
hög.skolans förfogande på dess räntekonto och kan allteftersom tas i an
språk för att täcka utbetalningar av räntor och amorteringar på respek
tive lån. 

Befintlig forskningsrådsfinansierad utrustning skall tas upp i respekti
ve lärosätes balansräkning och lånefinansieras i samband med övergång
en till den nya kapitalförsörjningen. Den angivna beräkningsmetoden 
medför att lärosätenas anslag kommer att räknas upp för att kompense
ra denna merkostnad. Enligt tidigare brukliga avtal mellan forsknings
råden och universiteten och högskolorna bibehöll råden äganderätten 
till den utrustning råden finansierat. 

Den nya ordningen med lånefinansiering förutsätter att lärosätena 
äger utrustning som finansierats av forskningsråden och FRN. Regering
en förutsätter att villkoren i äldre avtal kommer att anpassas härtill och 
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att äganderätten till befintlig rådsfinansierad utrustning utan vederlag 
överförs till universiteten och högskolorna senast den 30 juni 1994. 

Innevarande budgetår finansieras från inrednings- och ulrustningsan
slag även anläggningstillgångar för pågående om- och tillbyggnad för 
Kungl. biblioteket i Humlegården. Detta investering.~utrymme utgår så
ledes och ersätts av medel för räntor och amorteringar. Det kapital som 
redan gjorda investeringar motsvarar konverteras inte till lån i Riks
gäldskontoret. 

Förslag till riksdagsbcslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
3. beträffande kapitalförsörjning bemyndigar regeringen att gö

ra de tekniska justeringar av anslagen och ersättningen för stu
dentpeng och helårsprestationer som följer av att angivna princi
per för lånefinansiering tillämpas. 

8 Kostnadsansvar och ansvar för 
gemensamma system 
Genom 1993 års universitets- och högskolereform har universiteten och 
högskolorna fått väsentligt utökade beslutsbefogenheter. Lärosätenas be
stämmande över sin verksamhet och deras inflytande på de gemensam
ma förutsättningarna för denna är hörnstenar i reformen. Ansvar, be
slutsbefogenheter och kostnadsansvar bör hållas samman. Ansvaret för 
den högre utbildningens och forskningens infrastruktur kan i vissa fall 
behöva samlas nationellt för att medge en bättre samordning och möj
lighet till snabbare beslut om utbyggnad och modernisering. 

8.1 SUNET 

SUNET är de svenska universitetens och högskolornas nätverk för data
kommunikation. Genom SUNET är universiteten och högskolorna in
ternationellt anknutna till Internet. 

Förvaltningen och utvecklingen av SUNET är beroende av universite
tens och högskolornas efterfrågan på kommunikationstjänster men bör 
också koordineras med utvecklingen av högpresterande datakraft 
(HPD). Ansvaret för SUNET bör läggas på det HPD-råd som regeringen 
föreslår i det följande under littera D. Tills vidare bör det finansiella an
svaret läggas på Verket för högskoleservice (VHS). Medel har för detta 
ändamål överförts från universitetens och hög.5kolornas anslag till Vl!S 
anslag. 
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8.2 Antagningssystem 

Antagningen av studenter är numera de enskilda universitetens och 
högskolornas ansvarsområde. I enlighet med detta har medel avsedda att 
täcka samtliga kostnader för den antagning som VHS gör på lärosätenas 
uppdrag inkluderats i studentpengen. Takbeloppen har därvid också 
höjts. 

8.3 Försäkring av universitetens och högskolornas 
egendom 

Statens egendom får för närvarande inte försäkras. Detta följer av för
ordningen (1954:325) om försäkring av statens egendom, m.m. ändrad 
genom förordningen (1989:397). För tjänsteresor gäller särskilda regler 
vilka återfinns i förordningen (1993:674) om försäkringsskydd m.m. vid 
statliga tjänsteresor. Försvarets civilförvaltning (FCF) tillhandahåller en 
försäkringsliknande möjlighet där FCF mot avgift övertar kostnadsan
svaret för skador och skadestånd vid olyckor orsakade av statligt ägda 
fordon. 

I finansplanen för budgetåret 1993/94 (prop. 1992/93: 100 bil. I) an
mäldes riktlinjer för ett beredningsarbete rörande riskfinansiering vid 
statliga myndigheter. Riktlinjerna innebär att det hittillsvarande gene
rella förbudet mot försäkringslösningar tas bort även om en viss restrik
tivitet mot försäkringar anbefalls. Vidare framgår som ett viktigt mo
ment i riktlinjerna att myndigheterna skall vara skyldiga att göra risk
analyser och anstränga sig att förebygga skador. En tredje och för myn
digheterna väsentlig punkt är att de normalt själva får bära kostnaderna 
för uppkomna skador. 

Föredragande statsrådet anmälde också sin avsikt att under budgetåret 
1993/94 återkomma till regeringen med förslag till regler för risk- och 
skadehanteringen i staten. Sådana regler har ännu inte beslutats. 

Universiteten och högskolorna bör emellertid i sin planering utgå 
från att försäkringslösningar inte generellt får tillgripas annat än när det 
gäller trafikförsäkring. Vidare bör lärosätena inrikta sig på krav på risk
bedömning och på att planera för hur eventuella skador skall finansie
ras. Detta kan normalt ske genom att reserver budgeteras eller att läro
sätets kredit eller låneram i Riksgäldskontoret utnyttjas. Endast mycket 
stora skador kan föranleda prövning av medelstillskott genom beslut av 
regeringen. 

8.4 Etiska kommitteer 

Vid de medicinska fakulteterna finns regionala forskningsetiska kom
mitteer inrättade. Deras uppgift är att granska forskning.~projekt som in
nefattar försök på människor. I första hand är deras uppgift att gran-
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ska forskningsprojekt vid respektive lärosäte. Det finns inga författ
ningsföreskrifter om att etiska kommitteer skall finnas. De har inrättats 
av universiteten och högskolorna på eget initiativ och deras ställning är 
formellt sett endast rådgivande. 

En klinisk läkemedelsprövning på människor skall enligt 13 § läke
medelslagen (1992:859) vara etiskt försvarlig. Detta krav har i praktiken 
lett till att ett läkemedelsföretag som vill genomföra en sådan prövning 
är hänvisad till att få en granskning och bedömning från någon av de 
etiska kommitteerna innan Läkemedelsverket tar ställning till om pröv
ningen skall tillåtas (prop. 1991/92:107 s. 96). Kostnaden för en gransk
ning som görs för ett läkemedelsföretag bör rimligen falla på läkeme
delsföretaget. Regeringen föreslår därför att universitet och högskolor 
får ta ut en avgift för sådan forskningsetisk granskning av en klinisk lä
kemedelsprövning. Det bör ankomma på regeringen att besluta om av
giftens storlek. Avgiften skall beräknas så att universiteten och högsko
lorna får full kostnadstäckning för den externa prövningsverksamheten. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
4. bemyndigar regeringen att meddela föreskrifter om avgifter 

för forskningsetisk granskning vid statliga universitet och högsko
lor. 

9 Sammanfattning av förslaget till budget för 
universitet och högskolor m.m. (litt. C) 
I denna budgetproposition tas anslagen till grundläggande högskoleut
bildning samt till forskning och forskarutbildning vid universitet och 
högskolor upp i en annan ordningsföljd än i tidigare propositioner. I 
det följande återfinns samlat per lärosäte de anslag som detta dispone
rar. Gemensamma upplysningar rörande respektive universitet eller 
högskola redovisas endast under dess anslag för Grundläggande högsko
leutbildning. I likhet med tidigare år följs anslagen till universiteten 
och högskolorna av anslag för vissa myndigheter och kostnader av ge
mensam karaktär. Regeringen föreslår i det följande endast undantagsvis 
ändringar i den planering som riksdagen beslutat om för treårsperioden 
1993/94 - 1995/96. 

För universiteten och högskolorna har full pris- och löneomräkning 
beräknats till 2,51 procent för grundutbildningsanslagen och 2,57 pro
cent för forskningsanslagen. Den löneomräkningsfaktor som ingår ides
sa är 2,27 procent. För lokalhyror är prisomräkningen 2,82 procent. 

En uppräkning har också skett för att beakta vissa tillkommande kost
nader för elektricitet. 

Generellt kompenseras inte myndigheterna för effekten av kronans 
depreciering. De ökade kostnaderna för inköp av utländsk litteratur 
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och tidskrifter har därför beaktats genom en omfördelning av prisom
räkningsutrymmet med tio miljoner kronor från grundutbildningsansla
gen till fakultetsanslagen. Vissa andra omfördelningar - från grundut
bildningsanslagen mindre än en procent och från anslagen till forskning 
och forskarutbildning mindre än en halv procent - har gjorts för att 
bl.a. finansiera insatser inom den vetenskapliga infrastrukturen och vis
sa nya uppgifter inom utbildning och forskning. 

Kapitalförsörjningsförordningens regler om lånefinansiering av inve
steringar i anläggningstillgångar föreslås med vissa särregler bli tillämp
liga på universitet och högskolor fr.o.m. budgetåret 1994/95. Beräkning
arna av hur stora låneramar lärosätena skall disponera har ännu inte 
avslutats. Den totalt erforderliga låneramen för universitet och högsko
lor kan dock beräknas till 3 500 000 000 kr. 

Som redovisats skall grundutbildnings- och fakultetsanslagen fr.o.m. 
budgetåret 1994/95 också täcka lokalkostnader och kostnader för inred
ning och utrustning. Tidigare anslag som skulle belastas med dessa kost
nader utgår med undantag för anslaget D 21. Medel för dyrbar veten
skaplig utrustning. 

De reservationer från budgetåret 1992/93 som uppstått på de s.k. än
damålsinriktade anslagen till grundläggande utbildning samt forskning 
och forskarutbildning skall tillföras de nya universitets- och högskolevis 
anvisade anslagen för grundutbildning respektive forskning och forskar
utbildning. Till följd av tekniska svårigheter i samband med övergången 
har denna överföring ännu inte kunnat genomföras. 

Förslagen till anslagsbelopp under littera C uppgår sammantaget till 
16 451 858 000 kronor. 

Sammanställning av förslaget till anslag för universitet och högskolor 
budgetåret 1994/95: 
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Universitet och Grund utbildning Forskning/ Prop. 1993/94: 100 
högskolor forskarutbildn Bil. 9 

Uppsala universitet 705 191 000 868 152 000 
Lunds universitet 1 165 472 000 895 383 000 
Göteborgs universitet 864 062 000 671 353 000 
Stockholms universitet 582 914 000 692 595 000 
Umeå universitet 594 723 000 484 066 000 
Linköpings universitet 511 845 000 276 737 000 
Karolinska institutet 324 374 000 466 321 000 
Kungl. Tekniska högskolan 552 840 000 465 045 000 
Högskolan i Luleå 283 136 000 159 279 000 
Danshögsko la n 18 220 000 
Dramatiska institutet 41 832 000 
Högskolan i Borås 97 472 000 
Högskolan i Falun/Borlänge 130 529 000 
Högskolan i Gävle/Sandviken 1:23 318 000 
Högskolan i Halmstad 68 306 000 
Högskolan i Kalmar 134 962 000 
Högskolan i Karlskrona 
/Ronneby 56 157 000 
Högskolan i Karlstad 212 235 000 
Högskolan i Kristianstad 87 976 000 
Högskolan i Skövde 64 784 000 
Högskolan i Trollhättan 
/Uddevalla 50 942 000 
Högskolan i Växjö 149 020 000 
Högskolan i Örebro 189 055 000 
Högskolcutbi ldning 
på Gotland 15 001 orm 
Idrottshögskolan 31 847 000 
Konstfack 69 169 000 
Konsthögskolan 34 267 000 
Lärarhögskolan i Stockholm 278 576 000 
Mitt högskolan 237 919 000 
Kungl. Musikhögskolan 61 751 000 
Mälardalens högskola 145 417 000 
Operahögskolan 10 133 000 
Teaterhögskolan 17 377 000 

Summa kronor 7 910 828 000 4 978 930 000 
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Sammanställning av förslaget till budget för vissa myndigheter m.m.: 

Anslag 

C 43. Enskilda och kommunala 
högskolor m.m. 
C 44. Europeisk utbildnings
samverkan 
C 45. Vissa särskilda utgifter 
inom universitet och högskolor 
C 46. Konstnärligt utvecklings
arbete vid vissa högskolor 
C 47. Forskningsstödjande åtgärder 
vid mindre och medelstora högskolor 
C 48. Vissa ersättningar för 
klinisk utbildning och forskning 
C 49. Kanslersämbetet 
C 50. Verket för högskoleservice 
C 51. Överklagandenämnden 
C 52. Rådet för grundläggande 
högskoleutbildning 
C 53. Kostnader för Chalmers 
tekniska högskolas avvecklings
organisation 
C 54. Kostnader för Högskolans i 
Jönköping avvecklingsorganisation 

Summa kronor 

Belopp kronor 

1 240 936 000 

58 767 000 

468 572 000 

13 344 000 

151 538 000 

1 487 495 000 
25 861 000 
70 480 000 

3 233 000 

41 871 000 

I 000 

1 000 

3 562 099 000 
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c 1. Uppsala universitet: Grundutbildning 

1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

531 500 000 
705 191 000 

(I anslaget för budgetåret 1993/94 ingår inte lokalkostnader.) 
Under detta anslag beräknas all ersättning - inklusive ersättning för 

lokalhyror och kostnader för inredning och utrustning - som är förenad 
med det utbildningsuppdrag som skall gälla för Uppsala universitet. 

Uppsala universitet har enligt högskoleförordningen ( 1993:100) rätt 
att utfärda följande examina: 

Magisterexamen 
Kandidatexamen 
Högskoleexamen 

Apotekarexamen 
Barn- och ungdomspedagogisk examen 
Civilingenjörsexamen 
Grundskollärarexamen 1-7 
Grundskollärarexamen 4-9 
Gymnasielärarexamen 
Ingenjörsexamen 
Juris kandidatexamen 
Läkarexamen 
Psykologexamen 
Receptarieexamen 
Slöjdlärarexamen (med inriktning mot textilslöjd) 
Teologie kandidatexamen 

Uppsala universitet 

Uppsala universitet har avgivit årsbokslut enligt de regler som gällde för 
universiteten och högskolorna t.o.m. budgetåret 1992/93. Förutsättning
arna för universitetens och högskolornas verksamhet har ändrats genom 
1993 års reform. Universitetet skall avge sin första årsredovisning enligt 
förordningen (1993:134) om myndigheters årsredovisning och anslags
framställning avseende budgetåret 1993/94. Det nu ingivna årsbokslutet 
omfattar således inte någon fullständig resultatredovisning. Riksrevi
sionsverkets granskning av årsbokslutet har inte givit anledning till an
märkningar i revisionsberättelsen. 

Under budgetåret 1992/93 uppnådde universitetet en utnyttjandegrad 
om 98 procent och en prestationsgrad om 81 procent, vilket är en ök
ning i förhållande till föregående år med 2 procentenheter i båda fallen. 

Universitetet har i sin förenklade anslagsframställning begärt rätt att 
utfärda psykoterapeutexamen och har begärt ökade resurser för detta. 

Universitetet framhåller att det är viktigt att täckning erhålls för kost
nader som tidigare bestridits av centrala myndigheter eller genom sär-
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skilda anslag och som nu överförs till universiteten, exempelvis kostna
der för den samordnade antagningen genom Verket för högskoleservice. 

Universitetet har i november 1993 redovisat ett program för utveck
ling av kvaliteten i den grundläggande högskoleutbildningen. 

Regeringens överväganden 

Sammanfattning 

Övergripande mål 

Det utbildningsuppdrag som gäller för treårsperioden 1993/94-
1995/96 (prop. 1992/93:169, bet. 1992/93:UbU14, rskr. 
1992/93:363) bör utgöra en bas för planeringen av verksamheten 
under resten av perioden. 

Resurser 

Reservationsanslag 1994/95 705 191 000 kr 

Planeringsram 1995/96 716 788 000 kr 

Övrigt 

Regeringen kommer att fastställa en låneram för universitetet. 
Det särskilda åtagande som Uppsala universitet haft under 

budgetåret 1993/94 att ställa lärarresurser till förfogande vid 
vårdhögskolan kommer inte att gälla under budgetåret 1994/95. 

Resultatbedömning 

Såväl utnyttjandegrad som prestationsgrad i universitetets grundläggan
de utbildning har förbättrats. 

Slutsatser 

Universitetet förefaller att komma att fullfölja de åtaganden som ingår i 
utbildningsuppdraget och sannolikt komma att utnyttja sitt takbelopp 
fullt ut för treårsperioden 1993/94 - 1995/96. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
5. till Uppsala universitet: Grundutbildning: för budgetåret 

1994/95 anvisar ett reservationsanslag på 705 191 000 kr. 
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C 2. Uppsala universitet: Forskning och 
forskarutbildning 

1993/94 
1994/95 

Anslag 
Förslag 

663 827 000 
868 152 000 

(I anslaget för budgetåret 1993/94 ingår inte lokalkostnader.) 
Under detta anslag beräknas all ersättning - inklusive ersättning för 

lokalhyror och kostnader för inredning och utrustning - som är förenad 
med forskarutbildningen och viss forskning vid Uppsala universitet. 

Forskning och forskarutbildning vid Uppsala universitet bedrivs inom 
humanistisk, teologisk, juridisk, samhällsvetenskaplig, medicinsk, far
maceutisk och teknisk-naturvetenskaplig (före 1993-07-01 matematisk
naturvetenskaplig) fakultet. 

Uppsala universitet 

Universitetet har i sin förenklade anslagsframställning begärt en för
stärkning om 50,4 miljoner kronor för nya doktorandtjänster. 

Antalet aktiva studenter i forskarutbildning per fakultet hösttermincn 
1992 samt antalet avlagda doktorscxamina i medeltal per fakultet 
1989/90 - 1991192 framgår av följande sammanställning: 

Fakultet 
Humanistisk 
Teologisk 
Juridisk 
Samhällsvetenskaplig 

Forskarstudenter 
424 
135 
49 

381 
Medicinsk 409 
Farmaceutisk 115 
Matematisk-naturvetenskaplig 642 
Summa 2 152 

Doktorsexamina 
26 

7 
4 

24 
56 
13 
69 

199 
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Regeringens överväganden 

Sammanfattning 

Övergripande mål 
De riktlinjer för verksamheten och resurserna som riksdagen 
beslöt om med anledning av prop. 1992/93:170 (bet. 
1992/93:UbU15, rskr. 1992/93:388) för treårsperioden 1993/94 -
1995/96 bör I igga fast. 

Resurser 
Reservationsanslag 1994/95 868 I 52 000 kr 

Regeringen har vid beräkningen av anslaget utgått från följan
de belopp. Av de fakultetsvis beräknade posterna bör minst de 
belopp som framgår av tabellen disponeras för studiefinansie
ring inom forskarutbildningen: 

1994/95 1994/95 1995/96 
Fakultet m.m. Anslag Studiefin. Plane-

ringsram 
Humanistisk 108 806 000 26 893 000 108 806 000 
Teologisk 17 043 000 4 272 000 17 043 oou 
Juridisk 16 539 000 3 845 000 16 539 000 
Samhällsvetenskaplig 102 526 000 23 583 000 102 526 000 
Medicinsk 126 966 000 17 286 000 126 966 000 
Farmaceutisk 36 811 000 10 721 000 36 811 000 
Teknisk-naturveten-
skaplig 273 266 000 68 985 000 273 266 000 
Ersättning för 
lokalhyror 186 195 000 195 552 000 
Summa 868 152 000 877 509 000 

I planeringsramen har 10,3 miljoner kronor beräknats för 
ökade hyreskostnader för en första etapp av nybyggnad för Ma
terialcentrum under förutsättning att inflyttning sker fr.o.m. 
budgetåret 1995/96. 
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Övrigt 
I enlighet med vad som angavs i propos1t1onen Forskning för 
kunskap och framsteg (prop. 1992/93:170, bet. 1992/93:UbU15, 
rskr. 1992/93:388) överförs till universitetet följande professurer: 

från Hu manistisk-samhällsvctenskapliga forsk.ni ngsrådet: 
professur i vetenskapshistoria, innehavare Tore Frängsmyr, 

- professur i retorik, innehavare Kurt Johannesson, 
professur i sociolingvistik, innehavare Bengt Nordberg, 
professur i bysantinologi, innehavare Lennart Ryden, 
professur i miljörätt, innehavare Staffan Westerlund, 
professur i ekonometri, innehavare Anders Klevmarken 
professur i multivar.iat statistisk analys, innehavare Karl 
Gustav Jöreskog, 

- från Medicinska forskningsrådet: 
professur i biologisk beroendeforskning, innehavare Fred 
Nyberg 

från Naturvetenskapliga forskningsrådet: 
professur i molekylär immunologi, innehavare Hans Ben
nich, 
professuren i orogen dynamik, innehavare David Gee, 
professur i kondenserade materiens teori, innehavare Börje 
Johansson, 

- professur i strukturell molekylärbiologi, innehavare Alwyn 
Jones, 
professur i teoretisk geokemi, innehavare Surendra Saxena, 
professur i mikropaleontologi, innehavare Gonzalo Vida!. 

från Styrelsen för u-landsforskning (SAREC): 
professur i tillämpad miljökonsekvensanalys, innehavare 
Lennart Strömquist. 

Överföringarna har beaktats vid anslagsberäkningcn. 
Den ökande europeiska integrationen har omfattande juridis

ka konsekvenser. Med anledning av de krav som därigenom 
ställs på svensk rättsvetenskap görs i enlighet med förslag i pro
positionen Forskning för kunskap och framsteg (prop. 
1992/93: 170, bet. 1992/93:UbUI 5, rskr. 1992/93:388) en förstärk
ning för den juridiska forskningen med 1,6 miljoner kronor. 
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Enligt regeringens förslag, närmare beskrivet under anslaget E 
7. Naturvetenskapliga forskningsrådet, skall ansvaret för led
ningen av The Svedberg-laboratoriet i Uppsala överföras till rå
det. I samband med detta reduceras fr.o.m. budgetåret 1994/95 
förevarande anslag med 18 720 000 kronor. Lokaler, el, vatten 
och värme skall dock tillhandahållas av Uppsala universitet. Re
geringen avser att återkomma till sistnämnda fråga. 

I enlighet med förslag i propositionen Samhällsvetenskaplig 
bostads- och byggforskning (prop. 1993/94:82, bet. 
I 993/94:BoU7) görs en kraftig förstärkning av anslaget till den 
samhällsvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet. Bo
stads- och byggsektorn utgör en viktig del av landets ekonomi 
och har stor betydelse för enskilda människors levnadsförhål
landen och samhällsutvecklingen i stort. En långsiktig uppbygg
nad av kunskap och kompetens behövs när det gäller dessa frå
gor. En samhällsvetenskaplig institution för bostads- och bygg
forskning i Gävle, knuten till Uppsala universitet, kommer där
för att skapas. Genom anknytningen till universitetets forsk
ning. forskarutbildning och grundutbildning skapas förutsätt
ningar för verksamhet av hög vetenskaplig kvalitet vid den nya 
institutionen. Förevarande anslag har räknats upp med 14 mil
joner kronor för ändamålet. 

För driften av ett centrum för biologisk mångfald, gemensamt 
för Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet, i en
lighet med propositionen Strategi för biologisk mångfald (prop. 
1993/94:30, bet. l 993/94:JoU9) har anslaget vidare räknats upp 
med 2 miljoner kronor. För samma ändamål har medel också 
beräknats under nionde huvudtiteln. 

Resultatbedömning 

Budgetåret 1991192 var Uppsala universitets andel av det totala antalet 
avlagda doktorsexamina i riket högre än universitetets andel av de tota
la fakultetsanslagen när det gällde humanistisk, teologisk, juridisk, och 
samhällsvetenskaplig fakultet. När det gällde övriga fakulteter överens
stämde andelen av doktorsexamina i riket med andelen av de totala fa
k u ltetsanslagen. 

Slutsatser 

I avvaktan på att resultat- och aktivitetsrelaterad resurstilldelning införs 
finns inte skäl att ändra den fastlagda planeringen. 

K Riksdugm 1993194. 1 sam/. Nr 100 Hilaga 9 
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Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
6. till Uppsala universitet: Forskning och forskarutbildning för 

budgetåret 1994/95 anvisar ett reservationsanslag på 868 152 000 
kr. 

C 3. Lunds universitet: Grundutbildning 

1993/94 Anslag 
1 994/95 Förslag 

870 889 000 
1 165 472 000 

(I anslaget för budgetåret 1993/94 ingår inte lokalkostnader.) 
Under detta anslag beräknas all ersättning - inklusive ersättning för 

lokalhyror och kostnader för inredning och utrustning - som är förenad 
med det utbildningsuppdrag som skall gälla för Lunds universitet. 

Lunds universitet har enligt högskoleförordningen (1993:100) rätt att 
utfärda följande examina: 

Magisterexamen 
Kandidatexamen 
Högskoleexamen 

Arkitektexamen 
Barn- och ungdomspedagogisk examen 
Brandingenjörsexamen 
Civilingenjörsexamen 
Grundskollärarexamen 1-7 
Grundskollärarexamen 4-9 
Gymnasielärarexamen 
Ingenjörsexamen 
Juris kandidatexamen 
Konstnärlig högskoleexamen i musik 
Konstnärlig högskoleexamen i scen och medier 
Logopedexamen 
Läkarexamen 
Musiklärarexamen 
Organistexamen 
Psykologexamen 
Psykoterapeutexamen 
Sjukgymnastexamen 
Socionomexamen 
Specialpedagogexamen • 
Studie- och yrkesvägledarexamen 
Tandläkarexamen 
Teologie kandidatexamen 
Yrkesteknisk examen 

* Gäller inriktning mot komplicerad inlärningssituation samt inriktning mot 
utvecklingsstörning. 
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Lunds universitet 

Lunds universitet har avgivit årsbokslut enligt de regler som gällde för 
universiteten och högskolorna t.o.m. budgetåret 1992/93. Förutsättning
arna för universitetens och högskolornas verksamhet har ändrats genom 
1993 års reform. Universitetet skall avge sin första årsredovisning enligt 
förordningen (1993:134) om myndigheters årsredovisning och anslags
framställning avseende budgetåret 1993/94. Det nu ingivna årsbokslutet 
omfattar således inte någon fullständig resultatredovisning. Riksrcvi
sionsverkets granskning av årsbokslutet har inte givit anledning till an
märkningar i revisionsberättelsen. 

Under budgetåret 1992/93 uppnådde universitetet en utnyttjandegrad 
om 100 procent och en prestationsgrad om 83 procent, vilket är en ök
ning i förhållande till föregående år med 1 respektive 2 procentenheter. 

Universitetet har i sin förenklade anslagsframställning bedömt att tak
beloppct för ersättning för helårsstudenter och helårsprestationer bör 
ligga fast för budgetåren 1994/95 och 1995/96. 

Universitetet förutsätter vidare att kompensation ges för fördyringar 
med anledning av kårobligatoriets avskaffande och vidare att Verkets 
för högskoleservice avgiftsbeläggning för samordnad antagning kompen
seras. Vidare att universitetets hyresavtal inte skall påverkas av de kost
nader den nye fastighetsägaren. Statliga Akademiska Hus i Lund AB. får 
för försäkring av fastigheterna. 

Universitetet anmäler att ett riskanalysarbete förbereds inför de even
tuella möjligheterna att fr.o.m. budgetåret 1994/95 försäkra egendom 
mot förluster i samband med stöld och haverier m.m. Universitetet be
dömer att försäkringskostnaderna för ett utrustningsinnehav om 2 500 
miljoner kronor kommer att bli betydande även med avsevärda själv
riskbelopp. 

Universitetet har ansökt om examensrätt för konstnärlig högskoleexa
men i konst och design. Ansökningen är föremål för Kanslersämbetets 
bedömning. 

Universitetet har i november 1993 redovisat ett program för utveck
ling av kvaliteten i den grundläggande högskoleutbildningen. 

Prop. 1993/94:100 
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Regeringens överväganden 

Sammanfattning 

Övergripande mål 

Det utbildningsuppdrag som gäller för treårsperioden 1993/94-
1995/96 (prop. 1992/93:169, bet. 1992/93:UbU14, rskr. 
1992/93:363) bör utgöra en bas för planeringen av verksamheten 
under resten av perioden. 

Utbildningsuppdraget bör kompletteras med att antalet exami
na inom det konstnärliga området som omfattar minst 80 poäng 
skall uppgå till minst 135 under perioden. 

Resurser 

Reservationsanslag 1994/95 1 165 472 000 kr 

Planeringsram 1995/96 1 180 746 000 kr 

Övrigt 

Regeringen kommer att fastställa en låneram för universitetet. 
För det konstnärliga området erhåller universitetet en ersätt

ning om 102 572 kr per helårsstudent (exklusive lokalhyror) 
under budgetåret 1994/95. Ersättning för lokalhyror för det 
konstnärliga området ingår dock i beloppen ovan. 

Resultatbedömning 

Såväl utnyttjandegrad som prestationsgrad i universitetets grundläggan
de utbildning har förbättrats. 

Sökandetrycket till universitets samtliga utbildningar har varit mycket 
stort. Situationen vad gäller undervisning..~lokaler och tillgången på stu
dentbostäder är sådan att universitetet inte anser det vara möjligt att ta 
emot ytterligare studenter. 

Slutsatser 

Universitetet förefaller att komma att fullfölja de åtaganden som ingår i 
utbildningsuppdraget och sannolikt komma att utnyttja sitt takbelopp 
fullt ut för treårsperioden 1993/94 - 1995/96. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
7. till Lunds universitet: Grundutbildning för budgetåret 

1994/95 anvisar ett reservationsanslag på 1 165 472 000 kr. 
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C 4. Lunds universitet: Forskning och 
forskarutbildning 

1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

715 369 000 
895 383 000 

(I anslaget för budgetåret 1993/94 ingår inte lokalkostnader.) 
Under detta anslag beräknas all ersättning - inklusive ersättning för 

lokalhyror och kostnader för inredning och utrustning - som är förenad 
med forskarutbildningen och viss forskning vid Lunds universitet. 

Vid Lunds universitet bedrivs forskning och forskarutbildning inom 
humanistisk, teologisk, juridisk, samhällsvetenskaplig, medicinsk, odon
tologisk, matematisk-naturvetenskaplig och teknisk fakultet. Därutöver 
bedrivs konstnärligt utvecklingsarbete. 

Lunds universitet 

Universitetet har i sin förenklade anslagsframställning begärt kompen
sation för kostnadsfördyringar om 70 miljoner kronor med anledning 
av den svenska kronans depreciering. 

Antalet aktiva studenter i forskarutbildning per fakulteter hösttermi
nen 1992 samt antalet avlagda doktorsexamina i medeltal per fakultet 
1989/90 - 1991/92 framgår av följande sammanställning: 

Fakultet Forskarstudenter Doktorsexamina 

Humanistisk 390 20 
Teologisk 87 4 
Juridisk 50 2 
Samhällsvetenskaplig 631 29 
Medicinsk 500 76 
Odontologisk 35 5 
Matematisk-naturvetenskaplig 431 45 
Teknisk fakultet 605 42 
Summa 2 729 223 

Prop. 1993/94: 100 
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Regeringens överväganden 

Samman! attning 

Övergripande mål 

De riktlinjer för verksamheten och resurserna som riksdagen 
beslöt om med anledning av propositionen Forskning för kun
skap och framsteg (prop. 1992/93: 170, bet. l992/93:UbUI 5, rskr. 
1992/93:388) för treårsperioden 1993/94 - 1995/96 bör ligga fast. 

Resurser 

Reservationsanslag 1994/95 895 383 000 kr 

Regeringen har vid beräkningen av anslaget utgått från följande 
belopp. Av de fakultetsvis beräknade posterna bör minst de be
lopp som framgår av tabellen disponeras för studiefinansiering 
inom forskarutbildningen: 

Fakultet m.m. 1994195 1994195 1995/96 
Anslag Studiefin. Plane-

ringsram 
Humanistisk 91 017 000 25 013 000 91 017 000 
Teologisk 16 957 000 4 000 000 16 957 000 
Juridisk 11 978 000 2 934 000 l l 978 000 
Samhällsvetenskaplig 92 364 000 28 257 000 92 364 000 
Medicinsk 148 366 000 19 529 000 148 366 000 
Odontologisk 24 049 000 3 860 000 24 049 000 
Matematisk-
naturvetenskaplig 181 494 000 48331000 181 494 000 
Teknisk fakultet 159 493 000 4'1 701 000 159 493 000 
Konstnärligt utveck-
lingsarbete 3 854 000 3 854 000 
Ersättning för 
lokalhyror 165 811 000 175 352 000 

Summa 895 383 000 904 924 000 

I planeringsramen har beräknats 11,3 miljoner kronor som ett 
tillskott för ökade hyreskostnader. 
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Övrigt 

I enlighet med vad som angavs i 1993 års proposition Forskning 
för kunskap och framsteg (prop. 1992/93:170 s. 188-189, bet. 
1992/93:UbU15, rskr. 1992/93:388) överförs till universitetet föl
jande professurer: 

från Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet: 
- i barnspråksforskning, innehavare R. Söderberg, 
- i empirisk konfliktforskning, innehavare S. Tägil, 
- i kognitionsforskning, innehavare P. Gärdenfors 

i kultursociologi, innehavare J. Asplund 
från Medicinska forskningsrådet: 
- i kirurgisk patafysiologi, innehavare Kjell Ohlsson 
- i medicinsk etik, innehavare G. Hermeren, 

i nervsystemets ämnesomsättning. innehavare B. Siesjö. 
från Naturvetenskapliga forskningsrådet: 

i teoretisk elementarpartikelfysik, innehavare Bo Anders
son, 
i teoretisk partikelfysik (särskilt svag växelverkan), inneha

vare Cecilia Jarlskog. 
Överföringarna har beaktats vid anslag.<>beräkningen. 
Den ökande europeiska integrationen har omfattande juridis

ka konsekvenser. Med anledning av de krav som därigenom 
ställs på svensk rättsvetenskap görs i enlighet med förslag i 
forskningspropositionen (prop. 1992/93:170 s. 294, bet. 
1992193:UbU 15, rskr. 1992/93:388) en förstärkning för juridisk 
forskning med 2 100 000 kr. 

Enligt regeringens förslag, närmare beskrivet under anslaget D 
7. Naturvetenskapliga forskningsrådet, skall ansvaret för ledning 
av MAX-laboratoriet i Lund överföras till rådet. I samband med 
detta reduceras från och med budgetåret 1994/95 förevarande 
anslag med 8 016 000 kr. Kostnader för lokaler, el, vatten och 
värme skall bestridas av Lunds universitet. Regeringen avser att 
återkomma till sistnämnda fråga. 

Resultatbedömning 

Andelen examinerade doktorer under budgetåret 1991/92 är högre än 
universitetets andel av fakultetsanslagen i riket vid samhällsvetenskap
lig, medicinsk och teknisk fakultet. Vid humanistisk, juridisk. odonto
logisk och matematisk-naturvetenskaplig faku.ltet motsvarar andelen ex
aminerade doktorer universitetets andel av fakultetsanslagen. Vid teolo
gisk fakultet är andelen examinerade lägre än andelen fakultetsanslag. 

Prop. 1993/94: 100 
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Slutsatser 

I avvaktan på att resultat- och aktivitetsrelaterad resurstilldelning införs 
finns inte skäl att ändra den fastlagda planeringen. 

För om- och tillbyggda lokaler för Institutionen för astronomi har be
slut fattats om ett tillskott på 6,1 miljoner kronor för ökade hyreskost
nader samt om 5,2 miljoner kronor för nya lokaler för Biomedicinskt 
centrum, etapp 2, i båda fallen under förutsättning att inflyttning sker 
fr.o.m. budgetåret 1995/96. För universitetet har ytterligare ökningar av 
resurserna om sammanlagt 15,4 miljoner kronor beräknats från de tid
punkter därefter då etapperna 3, 4 och 5 av Biomedicinskt centrum kan 
tas i bruk. 

Förslaget att integrera även lokalkostnaderna i anslagen för grundut
bildning kan innebära en underskattning av lokalkostnaderna för forsk
ning och forskarutbildning vid Lunds universitet. Redan beslutade re
surstillskott för tillkomsten av Biomedicinskt centrum kommer, som en 
följd av resurstilldelningssystemet, i sin helhet att beräknats på anslagen 
för forskning och forskarutbildning. Konsekvenserna av de vidtagna åt
gärderna kommer att följas upp i samband med ställningstaganden inför 
den kommande treåriga anslagspcrioden. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
8. till Lunds universitet: Forskning och forskarutbildning för 

budgetåret 1994/95 anvisar ett reservationsanslag på 895 383 000 
kr. 

C 5. Göteborgs universitet: Grundutbildning 

1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

637 435 000 
864 062 000 

(I anslaget för budgetåret 1993/94 ingår inte lokalkostnader) 
Under detta anslag beräknas all ersättning - inklusive ersättning för 

lokalhyror och kostnader för inredning och utrustning - som är förenad 
med det utbildningsuppdrag som skall gälla för Göteborgs universitet. 

Göteborgs universitet har enligt högskoleförordningen ( 1993: 100) rätt 
att utfärda följande examina: 

Magisterexamen 
Kandidatexamen 
Högskoleexamen 

Barn- och ungdomspedagogisk examen 
Grundskollärarexamen 1-7 
Grundskollärarexamen 4-9 
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Gymnasielärarexamen 
Hushållslärarexamen 
Juris kandidatexamen 
Konstnärlig högskoleexamen i konst och design 
Konstnärlig högskoleexamen i musik 
Konstnärlig högskoleexamen i scen och medier 
Logopedexamen 
Läkarexamen 
Musiklärarexamen 
Organistexamen 
Psykologexamen 
Slöjdlärarexamen (med inriktning mot textilslöjd} 
Socionomexamen 
Specialpedagogexamen • 
Tandläkarexamen 

* med inriktning mot komplicerad inlärningssituation och inriktning mot ut
vecklingsstörning 

Göteborgs universitet 

Göteborgs universitet har avgivit årsbokslut enligt de regler som gällde 
för universiteten och högskolorna t.o.m. budgetåret 1992/93. Förutsätt
ningarna för universitetens och högskolornas verksamhet har ändrats 
genom 1993 års reform. Universitetet skall avge sin första årsredovis
ning enligt förordningen (1993:134) om myndigheters årsredovisning 
och anslagsframställning avseende budgetåret 1993/94. Universitetet har 
dock valt att redan för 1992/93 inge ett årsbokslut som omfattar en full
ständig resultatredovisning. 

Riksrevisionsverkets granskning av årsbokslutet har föranlett viss kri
tik i revisionsberättelsen. Bl.a. har den ekonomiska uppföljningen vid 
Göteborgs universitet under hösten 1992 varit bristfällig på grund av 
svårigheter vid införandet av ett nytt redovisningssystem. Dessa brister 
har åtgärdats under våren 1993 varför Göteborgs universitet i dagsläget 
bedöms ha ett tekniskt väl fungerande redovisningssystem. 

Under budgetåret 1992/93 uppnådde universitetet en utnyttjandegrad 
om 102 procent och en prestationsgrad om 82 procent, vilket är en ök
ning i förhållande till föregående år med 2 procentenheter i båda fallen. 

Universitetet har i sin förenklade anslagsframställning bedömt att tak
beloppet för ersättning för helårsstudenter och helårsprestationer bör 
höjas med 56 840 000 kr budgetåret 1994/95 ( exkl. lokaler). 

Universitetet har ansökt om examensrätt för teologie kandidatexamen. 
Universitetet har i november 1993 redovisat ett program för utveck

ling av kvaliteten i den grundläggande högskoleutbildningen. 
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Regeringens överväganden 

Samman! attning 

Övergripande mål 

Det utbildningsuppdrag som gäller för treårsperioden 1993/94-
1995/96 (prop. 1992/93:169, bet. 1992/93:UbUl4, rskr. 
1992/93:363) bör utgöra en bas för planeringen av verksamheten 
under resten av perioden. 

Utbildningsuppdraget bör kompletteras med att antalet exami
na inom det konstnärliga området som omfattar minst 80 poäng 
skall uppgå till minst 325 under treårsperioden. 

Resurser 

Reservationsanslag 1994/95 864 062 000 kr 

Planeringsram 1995/96 873 216 000 kr 

Övrigt 

Regeringen kommer att fastställa en låneram för universitetet. 
Det särskilda åtagande som Göteborgs universitet haft under 

budgetåret 1993/94 att ställa lärarresurser till förfogande vid 
vårdhögskolan kommer inte att gälla under budgetåret 1994195. 

För det konstnärliga området erhåller universitetet en ersätt
ning om 97 789 kr per helårsstudent (exklusive lokalhyror) un
der budgetåret 1994/95. Ersättning för lokalhyror för det konst
närliga området ingår dock i beloppen ovan. 

Resultatbedömning 

Såväl utnyttjandegrad som prestationsgrad universitetets grundläggan
de utbildning har förbättrats. 

Slutsatser 

Universitetet förefaller att komma att fullfölja de åtaganden som ingår i 
utbildningsuppdraget och sannolikt komma att utnyttja sitt takbelopp 
fullt ut för treårsperioden 1993194 - 1995/96. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
9. till Göteborgs universitet: Grundutbildning för budgetåret 

1994/95 anvisar ett reservationsanslag på 864 062 000 kr. 
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C 6. Göteborgs universitet: Forskning och 
forskarutbildning 

1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

498 530 000 
671 353 000 

(I anslaget för budgetåret 1993/94 ingår inte lokalkostnader.) 
Under detta anslag beräknas all ersättning - inklusive ersättning för 

lokalhyror och kostnader för inrcdn.ing och utrustning - som är förenad 

med forskarutbildningen och viss forskning vid Göteborgs universitet. 
Forskning och forskarutbildning vid Göteborgs universitet bedrivs 

inom humanistisk, samhällsvetenskaplig. medicinsk. odontologisk och 
matematisk-naturvetenskaplig fakultet. Därutöver bedrivs konstnärligt 

utvecklingsarbete. 

Göteborgs universitet 

Antalet aktiva studenter i forskarutbildning per fakultet höstterminen 
1992 samt antalet avlagda doktorsexamina i medeltal per fakultet 
1989/90-1991/92 framgår av följande sammanställning: 

Fakultet 

Humanistisk 
Samhällsvetenskaplig 

Forskarstudenter 

382 

650 
Medicinsk 539 
Odontologisk 80 
Matematisk-naturvetenskaplig 400 
Summa 2 051 

Doktorsexamamina 

17 
20 
71 

5 
32 

145 
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Regeringens överväganden 

Sammanfattning 

Övergripande mål 

De riktlinjer för verksamheten och resurserna som riksdagen 
beslöt om med anledning av propositionen Forskning för kun
skap och framsteg ( prop.1992/93:170, bet. 1992/93:UbU15, rskr. 
1992/93:388) för treårsperioden 1993/94-1995/96 bör ligga fast. 

Resurser 

Reservationsanslag 1994/95 671 353 000 kr 

Regeringen har vid beräkningen av anslaget utgått från följan
de belopp. Av de fakultetsvis beräknade posterna bör minst de 
belopp som framgår av tabellen disponeras för studiefinansie
ring inom forskarutbildningen: 

Fakulteter m.m. 1994/95 
Anslag 

Humanistisk 91 879 000 
Samhällsvetenskaplig 116 983 000 
Medicinsk 147 870 000 
Odontologisk 18 974 000 
Matematisk-naturveten-
skap.Jig 118 626 000 
Konstnärligt 
utvecklingsarbete 6 437 000 
Botaniska trädgården 4 729 000 
Ersättning för 
lokalhyror 165 855 000 

Summa 671 353 000 

1994/95 
Studiefin. 

21 939 000 
28 966 000 
18 732 000 
3 826 000 

32 114 000 

1995/96 
Plane-
ringsram 

91 879 000 
116 983 000 
147 870 000 

18 974 000 

118 626 000 

6 437 000 
4 729 000 

212 948 000 

718 446 000 kr 

I ersättning för lokalhyror för budgetåret 1994/95 ingår 2,3 
miljoner kronor som ett tillskott för ökade lokalkostnader till 
följd av nya lokaler vid Botaniska institutionen. 

I planeringsramen har 49,2 miljoner kronor beräknats som ett 
tillskott för ökade hyreskostnader. 

Prop. 1993/94:100 
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Övrigt 

Till universitetet överförs professuren i utvecklingsekonomi. in
nehavare Arne Bigsten från SAREC samt professuren i infektio
ner och immunitet, innehavare Ann-Mari Svennerholm från 
Medicinska forskningsrådet. 

Överföringarna har beaktats vid anslagsberäkningen. 
Göteborgs universitet skall ombesörja att Botaniska trädgår

den i Göteborg erhåller medel i enlighet med avtal mellan sta
ten och Göteborgs kommun. Regeringen har i sin anslagsberäk
ning för universitetet tagit hänsyn till den ränteskillnad som 
uppstår genom att utbetalningarna till Botaniska trädgården en
ligt avtalet sker kvartalsvis i förskott. 

Resultatbedömning 

Budgetåret 1991/92 var Göteborgs universitets andel av det totala antalet 
avlagda doktorsexamina i riket högre än universitetets andel av de totala 
fakultetsanslagen när det gällde medicinsk, odontologisk samt matema
tisk-naturvetenskaplig fakultet. Den var dock lägre än andelen fakultets
anslag vid humanistisk och samhällsvetenskaplig fakultet. 

Slutsatser 

I avvaktan på att resultat- och aktivitetsrelaterad resurstilldelning införs 
finns inte skäl att ändra den fastlagda planeringen. 

Beslut har fattats om 16,l miljoner kronor som tillskott för ökade hy
reskostnader till följd av ny- och ombyggnader för ekonomutbildningar 
m.m., om 29,3 miljoner kronor för nybyggnad för Djurhus m.m. samt 
om 1,5 miljoner kronor för nybyggnad för Matematiskt centrum etapp 
2, i samtliga fall fr.o.m. budgetåret 1995/96 och under förutsättning att 
inflyttning sker fr.o.m. budgetåret 1995/96. 

Vidare har beräknats ytterligare 2,3 miljoner kronor budgetåret 
1995/96 som ett tillskott för ökade lokalkostnader till följd av nya loka
ler vid Botaniska institutionen. 

För!>lag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
10. till Göteborgs universitet: Forskning och forskarutbildning 

för budgetåret 1994/95 anvisar ett reservationsanslag på 
671 353 000 kr. 
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C 7. Stockholms universitet: Grundutbildning 

1993194 Anslag 
1994/95 Förslag 

419502000 
582 914 000 

(I anslaget för budgetåret J 993/94 ingår inte lokalkostnader.) 
Under detta anslag beräknas all ersättning - inklusive ersättning för 

lokalhyror och kostnader för inredning och utrustning - som är förenad 
med det utbildningsuppdrag som skall gälla för Stockholms universitet. 

Stockholms universitet har enligt högskoleförordningen (1993: 100) 
rätt att utfärda följande examina: 

Magisterexamen 
Kandidatexamen 
Högskoleexamen 

Juris kandidatexamen 
Psykologexamen 
Socionomexamen 
Yrkesteknisk examen 

Stockholms universitet 

Stockholms universitet har avgivit årsbokslut enligt de regler som gällde 
för universiteten och högskolorna t.o.m. budgetåret 1992/93. Förutsätt
ningarna för universitetens och högskolornas verksamhet har ändrats 
genom 1993 års reform. Universitetet skall avge sin första årsredovis
ning enligt förordningen (1993:134) om myndigheters årsredovisning 
och anslagsframställning avseende budgetåret 1993/94. Det nu ingivna 
årsbokslutet omfattar således inte någon fullständig resultatredovisning. 
Bokslutet för Stockholms universitet har varit kraftigt försenat varför 
Riksrevisionsverkets granskning av detta inte har kunnat slutföras. Riks
revisionsverket avser att avge sin revisionsberättelse i mitten av januari 
1994. 

Under budgetåret 1992/93 uppnådde universitetet en utnyttjandegrad 
om 110 procent och en prestationsgrad om 75 procent, vilket är en ök
ning i förhållande till föregående år i båda fallen med en procentenhet. 

Universitetet har i sin förenklade anslagsframställning bedömt att tak
beloppet för ersättning för helårsstudenter och helårsprestationer bör 
höjas med ett belopp motsvarande 600 platser för budgetåret 1994/95. 

Universitetet har i november 1993 redovisat ett program för utveck
ling av kvaliteten i den grundläggande högskoleutbildningen. 
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Regeringens överväganden 

Sammanfattning 

Övergripande mål 

Det utbildningsuppdrag som gäller för treårsperioden 1993/94-
1995/96 (prop. 1992/93:169, bet. 1992/93:UbU14. rskr. 
1992/93:363) bör utgöra en bas för planeringen av verksamheten 
under resten av perioden. 

Resurser 

Reservationsanslag 1994/95 582 914 000 kr 

Planeringsram 1995/96 589 062 000 kr 

Övrigt 

Regeringen kommer att fastställa en låneram för universitetet. 
Med anledning av att regeringen föreslagit att Grafiska institu

tet och Institutet för högre kommunikations- och reklamutbild
ning (Gl/IHR) från och med den 1 juli 1994 överförs till Stock
holms universitet har inom anslaget för grundutbildning vid 
Stockholms universitet beräknats medel för GI/IHR:s verksam
het. För denna utbildning erhåller universitetet en ersättning 
om 39 686 kr per helårsstudent (exklusive lokalhyror) under 
budgetåret 1994/95. Ersättning för lokalhyra för denna utbild
ning ingår dock i beloppen ovan. 

Med anledning av vad som anförts i proposition (1992/93:159 
bil. 2 bet. 1992/93:SoU19, rskr. 1992/93:321) om stöd och servi
ce till vissa funktionshindrade har en utökning av påbyggnads
utbildningcn för tolkar vid universitet och högskolor beaktats 
vid anslagsberäkningarna. 

Resultatbedömning 

Såväl utnyttjandegrad som prestationsgrad i universitetets grundläggan
de utbildning har förbättrats. 

Slutsatser 

Universitetet förefaller att komma att fullfölja de åtaganden som ingår i 
utbildningsuppdraget och sannolikt komma att utnyttja sitt takbelopp 
fullt ut för treårsperioden 1993/94-1995/96. 
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Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
11. till Stockholms universitet: Grundutbildning för budgetåret 

1994/95 anvisar ett reservationsanslag på 582 914 000 kr. 

C 8. Stockholms universitet: Forskning och 
forskarutbildning 

1 993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

530519000 
692 595 000 

(I anslaget för budgetåret 1993/94 ingår inte lokalkostnader.) 
Under detta anslag beräknas all ersättning - inklusive ersättning för 

lokalhyror och kostnader för inredning och utrustning - som är förenad 
med forskarutbildningen och viss forskning vid Stockholms universitet. 

Forskning och forskarutbildning vid Stockholms universitetet bedrivs 
inom humanistisk, juridisk, samhällsvetenskaplig och matematisk
naturvetenskaplig fakultet, samt vid Internationella meteorologiska in
stitutet i Stockholm. Under anslaget anvisas också medel för forskning 
och forskarutbildning vid Lärarhögskolan i Stockholm. 

Stockholms universitet 

Antalet aktiva studenter i forskarutbildning per fakultet höstterminen 
1992 samt antalet avlagda doktorsexamina i medeltal per fakultet under 
1989/90-1991/92 framgår av följande sammanställning: 

Fakultet 

Humanistisk 
Juridisk 
Samhällsvetenskaplig 

Forskarstudenter 

600 
56 

509 
Matematisk-naturvetenskaplig 514 
Summa 1679 

Uoktorsexam i na 

25 
3 

36 
58 

122 

Prop. 1993/94: 100 
Bil. 9 

128 



Regeringens överväganden 

Sammanfattning 

Övergripande mål 

De riktlinjer för verksamheten och resurserna som riksdagen 
beslöt om med anledning av propositionen Forskning för kun
skap och framsteg (prop. 1992/93:170, bet. 1992/93:UbU15, rskr. 
1992/93:388) för treårsperioden 1993/94-1995/96 bör ligga fast. 

Resurser 

Reservationsanslag 1994/95 692 595 000 kr 

Regeringen har vid beräkningen av anslaget utgått från följan
de belopp. Av de fakultetsvis beräknade posterna bör minst de 
belopp som framgår av tabellen disponeras för studiefinansie
ring inom forskarutbildningen: 

Fakultet m.m. 1994195 1994/95 1995/96 
Anslag Studiefin. Plane-

ringsram 
Humanistisk 108 882 000 27 492 000 108 882 000 
Juridisk 19 410 000 2 805 000 19 410 000 
Samhällsvetenskaplig 124 274 000 25 514 000 124 274 000 
Matematisk-
naturvetenskaplig 283 404 000 50 915 000 283 404 000 
Internationella mete-
orologiska institutet 1 628 000 1 628 000 
Viss forskning vid 
Lärarhögskolan i 
Stockholm 6 759 000 6 759 000 
Ersättning för 
lokalhyror* 148 238 000 181 919 000 

Summa** 692 595 000 726 276 000 

* Ersättning för lokalhyror inkluderar 1 108 000 kr för lokalkostnader 
för den forskningsverksamhet som bedrivs vid Lärarhögskolan i Stock
holm. 
** Medel för konstnärligt utvecklingsarbete vid GI/IHR har beräknats 
under anslaget C 46. Konstnärligt utvecklingsarbete vid vissa högsko
lor. 

I planeringsramen har beräknats högst 31,8 miljoner kronor 
som tillskott för ökade hyreskostnader. 

9 Riksdagen 1993194. 1 sam/. Nr](){) Bilaga 9 
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Övrigt 

Till universitetet överförs från Humanistisk-samhällsvetenskap
liga forskningsrådet 

- professuren i rättsinformatik, innehavare Peter Seipel 
professuren i demografi, särskilt demometri, innehavare J 
MHoem 

- efter överenskommelse med donator överförs även den av 
Gunnar Ekströms stiftelse finansierade professuren i nu
mismatik till universitetet, innehavare Kenneth Jonsson 

från SAREC 
professuren marin ekotoxikologi, innehavare Nils Kaut
sky 
professuren utvecklingsekonomi, innehavare Peter Sved
berg 

från Naturvetenskapliga forskningsrådet 
professuren i logik, innehavare Per Martin-Löf 

Överföringarna har beaktats vid anslagsberäkningen. 

Den ökande europeiska integrationen har omfattande juridis
ka konsekvenser. Med anledning av de krav som därigenom 
ställs på svensk rättsvetenskap görs i enlighet med förslag i pro
pos1t10nen Forskning för kunskap och framsteg (prop. 
1992/93:170, bet. 1992/93:UbU15, rskr. 1992/93:388) en förstärk
ning för den juridiska forskningen med 1,6 miljoner kronor. 

Resultatbedömning 

Budgetåret 1991/92 var Stockholms universitets andel av det totala anta
let avlagda doktorsexamina i riket högre än universitetets andel av av de 
totala fakultetsanslagen för humanistisk och samhällsvetenskaplig fakul
tet. För juridisk och matematisk-naturvetenskaplig fakultet överens
stämmer antalet avlagda doktorsexamina med andelen av det totala fa
kultetsanslaget. 

Slutsatser 

I avvaktan på att resultat- och aktivitetsrelaterad resurstilldelning införs 
finns inte skäl att ändra den fastlagda planeringen. 

Beslut har fattats om resurstillskott för budgetåret 1995/96 om högst 
17,1 och 14,7 miljoner kronor för ökade hyreskostnader till följd av ny
byggnader för geologi respektive kemiskt övningslaboratorium, i båda 
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fallen under förutsättning att inflyttning sker fr.o.m. budgetåret 1995/96. 
Regeringen har vidare givit planeringsförutsättningar för ett med Kungl. 
Tekniska högskolan gemensamt Fysikcentrum i Stockholm. Det angiv
na sammanlagda resurstillskottet för universitetet och högskolan uppgår 
till 30,8 miljoner kronor tidigast från nästa treårsperiod. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
12. till Stockholms universitet: Forskning och forskarutbildning 

för budgetåret 1994/95 anvisar ett reservationsanslag på 
692 595 000 kr. 

C 9. Umeå universitet: Grundutbildning 

1 993/94 Anslag 
1 994/95 Förslag 

456 821 000 
594 723 000 

(I anslaget för budgetåret 1993/94 ingår inte lokalkostnader.) 
Under anslaget beräknas all ersättning - inklusive ersättning för lokal

hyror och kostnader för inredning och utrustning - som är förenad med 
det utbildningsuppdrag som skall gälla för Umeå universitet. 

Umeå universitet har enligt högskoleförordningen (1993:100) rätt att 
utfärda följande examina: 

Magisterexamen 
Kandidatexamen 
Högskoleexamen 

Barn- och ungdomspedagogisk examen 
Bildiärarexamen 
Civilingenjörsexamen 
Gntndskollärarexamen 1-7 
Grundskollärarexamen 4-9 
Gymnasie lärarexamen 
Hushållslärarexamen 
Ingenjörsexamen 
Juris kandidatexamen 
Konstnärlig högskoleexamen i konst och design 
Läkarexamen 
Psykologexamen 
Psykoterapeutexamen 
Slöjdlärarexamen (med inriktning mot textilslöjd) 
Socionomexamen 
Specialpedagogexamen• 
Studie- och yrkesvägledarexamen 
Tand läkarexamen 

* (med inriktning mot komplicerad inlärningssituation och inriktning mot ut
vecklingsstörning) 

Prop. 1993/94: 100 
Bil. 9 

131 



Umeå universitet 

Umeå universitet har avgivit årsbokslut enligt de regler som gällde för 
universiteten och högskolorna t.o.m. budgetåret 1992/93. förutsättning
arna för universitetens och högskolornas verksamhet har ändrats genom 
1993 års reform. Universitet skall avge sin första årsredovisning enligt 
förordningen (1993:134) om myndigheters årsredovisning och anslags
framställning avseende budgetåret 1993/94. Det nu ingivna årsbokslutet 
omfattar således inte någon fullständig resultatredovisning. Riksrevi
sionsverkets granskning av årsbokslutet har inte givit anledning till an
märkningar i revisionsberättelsen. 

Under budgetåret 1992/93 uppnådde universitetet en utnyttjandegrad 
om 93 procent och en prestationsgrad om 87 procent, vilket är en ök
ning av utnyttjandegraden i förhållande till föregående år med 5 pro
centenheter och en oförändrad prestationsgrad. 

Universitetet har i sin förenklade anslagsframställning bedömt att tak
beloppet för ersättning för helårsstudenter och helårsprestationer sanno
likt kommer att utnyttjas budgetåret 1994/95. 

Universitetet har i november 1993 redovisat ett program för utveck
ling av kvaliteten i den grundläggande högskoleutbildningen. 

Regeringens överväganden 

Sammanfattning 

Övergripande mål 

Det utbildningsuppdrag som gäller för treårsperioden 1993/94-
1995/96 (prop. 1992/93:169, bet. 1992/93:UbUl4, rskr. 
1992/93:363) bör utgöra en bas för planeringen av verksamheten 
under resten av perioden. 

Utbildningsuppdraget bör kompletteras med att antalet avlag
da examina inom det konstnärliga området som omfattar minst 
80 poäng skall uppgå till minst 60 under treårsperioden. 

Resurser 

Reservationsanslag 

Planeringsram 

Övrigt 

1994/95 

1995/96 

594 723 000 kr 

600 435 000 kr 

Regeringen kommer att fastställa en låneram för universitetet. 
Det särskilda åtagande som Umeå universitet haft under bud

getåret 1993/94 att ställa lärarresurser ti Il förfogande vid vård
högskolan kommer inte att gälla under budgetåret 1994/95. 

För det konstnärliga området erhåller universitetet en ersätt
ning om 126 587 kr per helårsstudent (exklusive lokalhyror) 
under budgetåret 1994/95. Ersättning för lokalhyror för det 
konstnärliga området ingår dock i beloppen ovan. 
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Resultatbedömning 

Utnyttjandegraden i universitetets grundläggande utbildning har förbätt
rats medan prestationsgraden är oförändrad. 

Slutsatser 

Universitetet förefaller att komma att fullfölja de åtaganden som ingår i 
utbildningsuppdraget och sannolikt komma att utnyttja sitt takbelopp 
fullt ut för treårsperioden 1993/94 - 1995/96. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
13. till Umeå universitet: Grundutbildning för budgetåret 

1994/95 anvisar ett reservationsanslag på 594 723 000 kr. 

C 10. Umeå universitet: Forskning och 
forskarutbildning 

1993/94 Anslag 
1 994/95 Förslag 

404 413 000 
484 066 000 

(I anslaget för budgetåret 1993/94 ingår inte lokalkostnader.) 
Under detta anslag beräknas all ersättning - inklusive ersättning för 

lokalhyror och kostnader för inredning och utrustning - som är förenad 
med forskarutbildningen och viss forskning vid Umeå universitet. 

Umeå universitet bedriver forskning och forskarutbildning inom hu
manistisk, samhällsvetenskaplig, medicinsk, odontologisk och matema
tisk-naturvetenskaplig fakultet. Därutöver bedrivs konstnärligt utveck
lingsarbete. 

Umeå universitet 

Universitetet har i sin förenklade anslagsframställning bl.a. begärt en re
sursförstärkning med 2 miljoner kronor motsvarande två professurer lä
såret 1994/95 på det juridiska området. För läsåret 1995/96 behövs ytter
ligare l miljon kronor för motsvarande ändamål. 

Vidare anhåller universitetet om 1,5 miljoner kronor för att täcka 
merkostnaden för professuren i idrottsmedicin, 750 000 kronor för att 
täcka merkostnad för professuren i immunkemi samt fr.o.m. 1994/95 
resurser för Demografiska databasen i dess egenskap av nationell forsk
ningsresurs. 

Antalet aktiva studenter i forskarutbildning per fakulteter hösttermi
nen 1992 samt antalet avlagda doktorsexamina i medeltal per fakultet 
1989/90-1991192 framgår av följande sammanställning: 
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Fakultet Forskarstudenter Doktorsexamina 

Humanistisk 129 
Samhällsvetenskaplig 242 
Medicinsk 135 
Odontologisk 23 
Matematisk-naturvetenskaplig 256 

Summa 

Regeringens överväganden 

Sammanfattning 

Övergripande mål 

785 

9 
11 

31 
3 

22 
76 

De riktlinjer för verksamheten och resurserna som riksdagen 
beslöt om med anledning av propositionen Forskning för kun
skap och framsteg (prop. 1992/93:170, bet. l 992/93:UbU15, rskr. 
1992/93:388) för treårsperioden 1993/94-1995/96 bör ligga fast. 

Resurser 

Reservationsanslag 1994/95 484 066 000 kr 

Regeringen har vid beräkningen av anslaget utgått från följan
de belopp. Av de fakultetsvis beräknade posterna bör minst de 
belopp som framgår av tabellen disponeras för studiefinansie-
ring inom forskarutbildningen: 

Fakulteter m.m. 1994/95 1994/95 1995/96 
Anslag Studiefin. Plane-

ringsram 
Humanistisk 47 584 000 9 237 000 47 584 000 
Samhällsvetenskaplig 79 817 000 13 102 000 79 817 000 
Medicinsk 121 615 000 12 353 000 121 615 000 
Odontologisk 23 104 000 3 003 000 23 104 000 
Matematisk-
naturvetenskaplig 137 338 000 23 380 000 137 338 000 
Konstnär! igt 
utvecklingsarbete 605 000 605 000 
Ersättning för 
lokalhyror 74 004 000 73 499 000 

Summa 484 066 000 483 561 000 
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I ersättning för lokalhyror för budgetåret 1994/95 har beräk
nats 2,5 miljoner kronor som tillskott för ökade hyreskostnader 
till följd av utbyggnad av lokaler för preklinisk forskning och 
utbildning. 

Övrigt 
I enlighet med vad som angavs i 1993 års proposition Forsk
ning för kunskap och framsteg (prop. 1992/93:170, bet. 
1992/93:UbU15, rskr. 1992/93:388) överförs till universitetet föl
jande professurer: 

från Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet: 
- professur i implementationsforskning, innehavare Benny 

Hjern 
- professur i historisk demografi, innehavare Lars-Göran Te

debrand 

från Naturvetenskapliga forskningsrådet: 
- professur i molekylär genetik, innehavare Thomas Edlund. 
Överföringarna har beaktats vid anslagsberäkningen. 

Resultatbedömning 

Budgetåret 1991/92 var Umeå universitets andel av det totala antalet av
lagda doktorsexamina i riket lika stor som universitetets andel av de to
tala fakultetsanslagen vid humanistisk fakultet. För övriga fakulteter var 
antalet avlagda doktorsexamina lägre än motsvarande andel av de totala 
fakultetsanslagen. 

Slutsatser 

I avvaktan på att resultat- och aktivitetsrelaterad resurstilldelning införs 
finns inte skäl att ändra den fastlagda planeringen. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
14. till Umeå universitet: Forskning och forskarutbildning för 

budgetåret 1994/95 anvisar ett reservationsanslag på 484 066 000 
kr. 
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C 11. Linköpings universitet: Grundutbildning 

1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

384 586 000 
511 845 000 

(I anslaget för budgetåret 1993/94 ingår inte lokalkostnader.) 
Under detta anslag beräknas all ersättning - inklusive ersättning för 

lokalhyror och kostnader för inredning och utrustning - som är förenad 
med det utbildningsuppdrag som skall gälla för Linköpings universitet. 

Linköpings universitet har enligt högskoleförordningen (1993:100) 
rätt att utfärda följande examina: 

Magisterexamen 
Kandidatexamen 
Högskoleexamen 

Barn- och ungdomspedagogisk examen 
Civilingenjörsexamen 
Folkhögskollärarexamen 
Grundsko llärarexamen 1-7 
Grundskollärarexamen 4-9 
Gymnasielärarexamen 
Ingenjörsexamen 
Läkarexamen 
Slöjdlärarexamen (med inriktning mot trä- och metallslöjd) 
Yrkesteknisk examen 

Linköpings universitet 

Linköpings universitet har avgivit årsbokslut enligt de regler som gällde 
för universiteten och högskolorna t.o.m. budgetåret 1992/93. Förutsätt
ningarna för universitetens och högskolornas verksamhet har ändrats 
genom 1993 års reform. Universitet skall avge sin första årsredovisning 
enligt förordningen (1993:134) om myndigheters årsredovisning och an
slagsframställning avseende budgetåret 1993/94. Det nu ingivna årsbok
slutet omfattar således inte någon fullständig resultatredovisning. Till 
följd av tekniska problem har Linköpings universitets årsbokslut fast
ställts så sent att Riksrevisionsverket inte hunnit avge revisionsberättel
se. 

Under budgetåret 1992/93 uppnådde universitetet en utnyttjandegrad 
om 95 procent och en prestationsgrad om 87 procent, vilket är en ök
ning i förhållande till föregående år med 2 respektive 6 procentenheter. 

Universitetet har i sin förenklade anslagsframställning framhållit att 
för treårsperioden 1993/94 - 1995/96 överenstämmer takbeloppet väl 
med universitetets bedömning av medelsbehov. 

Universitetet har i november 1993 redovisat ett program för utveck
ling av kvaliteten i den grundläggande högskoleutbildningen. 
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Regeringens överväganden 

Sammanfattning 

Övergripande mål 

Det utbildningsuppdrag som gäller för treårsperioden 1993/94-
1995/96 (prop. 1992/93:169, bet. 1992/93:UbU14, rskr. 
1992/93:363) bör utgöra en bas för planeringen av verksamheten 
under resten av perioden. 

Resurser 

Reservationsanslag 1994/95 511 845 000 kr 

Planeringsram 1995/96 519 073 000 kr 

Övrigt 

Regeringen kommer att fastställa en låneram för universitetet. 

Resultatbedömning 

Såväl utnyttjandegrad som prestationsgrad i universitetets grundläggan
de utbildning har förbättrats. 

Slutsatser 

Universitetet förefaller att komma att fullfölja de åtaganden som ingår i 
utbildningsuppdraget och sannolikt komma att utnyttja sitt takbelopp 
fullt ut för treårsperioden 1993/94 - 1995/96. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
15. till Linköpings universitet: Grundutbildning för budgetåret 

1994/95 anvisar ett reservationsanslag på 511 845 000 kr. 
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C 12. Linköpings universitet: Forskning och 
forskarutbildning 

1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

231 402 000 
276 737 000 

(I anslaget för budgetåret 1993/94 ingår inte lokalkostnader.) 
Under detta anslag beräknas all ersättning - inklusive ersättning för 

lokalhyror och kostnader för inredning och utrustning - som är förenad 
med forskarutbildningen och viss forskning vid Linköpings universitet. 

Forskning och forskarutbildning vid Linköpings universitet bedrivs 
inom filosofisk, medicinsk och teknisk fakultet samt vid institutionen 
för temaorienterad forskning. 

Linköpings universitet 

Universitetet har i sin förenklade anslagsframställning aktualiserat att 
medlen för omvandling av utbildningsbidrag till doktorandtjänster är 
otillräckliga. 

Antalet aktiva studenter i forskarutbi.ldning per fakultet höstterminen 
1992 samt antalet avlagda doktorsexamina i medeltal per fakultet 
1989/90 - 1991/92 framgår av följande sammanställning: 

Fakultet Forskarstudenter Doktorsexamina 

Filosofisk inkl. tema 174 15 
Medicinsk 231 19 
Teknisk fakultet 474 22 
Summa 879 56 

Prop. 1993/94: 100 
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Regeringens överväganden 

Sammanfattning 

Övergripande mål 
De riktlinjer för verksamheten och resurserna som riksdagen 
beslöt om med anledning av propositionen Forskning för kun
skap och framsteg (prop. l 992/93:170, bet. l 992/93:UbU15, rskr. 
1992/93:388) för treårsperioden 1993/94-1995/96 bör ligga fast. 

Resurser 
Reservationsansfag 1994/95 276 737 000 kr 

Regeringen har vid beräkningen av anslaget utgått från följande 
belopp. Av de fakultetsvis beräknade posterna bör minst de be
lopp som framgår av tabellen disponeras för studiefinansiering 
inom forskarutbildningen: 

Fakultet m.m. 1994/95 1994/95 1995/96 
Anslag Studicfin. Plane-

ringsram 
Filosofisk 9 581 000 2 097 000 9 581 000 
Medicinsk 71 604 000 6 437 000 71 604 000 
Teknisk 110 024 000 31 642 000 110 024 000 
Tema orienterad 
forskning 42 940 000 8 294 000 42 940 000 
Ersättning för 
lokalhyror 42 588 000 71 253 000 

Summa 276 737 000 305 402 000 kr 

I planeringsramen har beräknats högst 28,8 miljoner kronor 
som ett tillskott för ökade hyreskostnader. 

Övrigt 

Som följd av förslag i 1990 års forskningsproposition har en 
professur i allmänmedicin, särskilt kvinnoforskning, inrättats 
vid Linköpings universitet. Till dess att professuren är tillsatt 
förutsätter regeringen att de medel som avsätts för ändamålet 
även framgent används för kunskapsuppbyggnad inom området. 

Regeringen förutsätter att samarbetet mellan Linköpings uni
versitet och Väg- och transportforskningsinstitutet fortsätter och 
utvecklas. Det gäller såväl utbildning som forskning. 

Prop. 1993/94: 100 
Bil. 9 

139 



Resultatbedömning 

Budgetåret 1991/92 var universitetets andel av det totala antalet avlagda 
doktorsexamina i landet lägre ~in universitetets andel av de totala fakul
tetsanslagen vid medicinsk fakultet. För den tekniska fakulteten är an
delen avlagda doktorsexamina lika med andelen fakultetsanslag. Kombi
nationen filosofisk fakultet och temaorienterad forskning finns endast 
vid Linköpings universHet varför en jämförelse ej är möjlig. 

Slutsatser 

I avvaktan på att resultat- och aktivitetsrelaterad resurstilldelning införs 
finns inte skäl att ändra den fastlagda planeringen. 

Beslut har fattats om vissa byggnadsåtgärder som förbättrar lokalstan
darden för verksamheten vid Institutionen för fysik och mätteknik m.fl. 
institutioner. För budgetåret 1995/96 har beräknats ett tillskott om 
högst 28,8 miljoner kronor för ökade hyreskostnader med anledning 
härav. Därefter kommer hyreskostnaderna stegvis att öka till följd av 
fullföljandet av byggnadsåtgärderna. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdag(m 

16. till Linköpings universitet: Forskning och forskarutbildning 
för budgetåret 1994/95 anvisar ett reservationsanslag på 
276 737 000 kr. 

C 13. Karolinska institutet: Grundutbildning 

1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

269 008 000 
324 374 000 

(I anslaget för budgetåret 1993/94 ingår inte lokalkostnader.) 
Under detta anslag beräknas all ersättning - inklusive ersättning för 

lokalhyror och kostnader för inredning och utrustning - som är förenad 
med det utbildningsuppdrag som skall gälla för Karolinska insitutet. 

Karolinska insitutet har enligt högskoleförordningen (1993:100) rätt 
att utfärda följande examina: 

Magisterexamen 
Kandidatexamen 
Högskoleexamen 

Logopedexamen 
Läkarexamen 
Psykoterapeutexamen 
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Sjukgymnastexamen 
Tandläkarexamen 

Karolinska institutet 

Karolinska institutet (Kl) har avgivit årsbokslut enligt de regler som 
gällde för universiteten och högskolorna t.o.m. budgetåret 1992/93. För
utsättningarna för universitetens och högskolornas verksamhet har änd
rats genom 1993 års reform. Kl skall avge sin första årsredovisning en
ligt förordningen (1993:134) om myndigheters årsredovisning och an
slagsframställning avseende budgetåret 1993/94. Det nu ingivna årsbok
slutet omfattar således inte någon fullständig resultatredovisning. Riks
revisionsverkets granskning av årsbokslutet har inte givit anledning till 
anmärkningar i revisionsberättelsen. 

Under budgetåret 1992/93 uppnådde Kl en utnyttjandegrad om 94 
procent och en prestationsgrad om 88 procent, vilket är en ökning i 
förhållande till föregående år med 3 respektive 2 procentenheter. 

KI har i sin förenklade anslagsframställning bedömt att takbeloppet 
för ersättning för helårsstudenter och helårsprestationer kommer att ut
nyttjas i allt väsentligt och föreslår ingen ändring. KI räknar emellertid 
med att balansen kommer att ändras mellan å ena sidan de fasta utbild
ningsprogrammen och å andra sidan de kortare programmen och kur
serna som kan kombineras mer flexibelt med andra kurser och utbild
ningar, inom och utom KL 

Kl har i november 1993 redovisat ett program för utveckling av kvali
teten i den grundläggande högskoleutbildningen. 
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Regeringens överväganden 

Sammanfattning 

Övergripande mål 

Det utbildningsuppdrag som gäller för treårsperioden 1993/94-
1995/96 (prop. 1992/93:169, bet. 1992/93:UbU14, rskr. 
1992/93:363) bör utgöra en bas för planeringen av verksamheten 
under resten av perioden. I utbildningsuppdraget ingår att Kl 
från och med budgetåret 1994/95 skall anordna utbildning som 
leder mot optikerexamen. 

Resurser 

Reservationsanslag 1994/95 324 374 000 kr 

Planeringsram 1995/96 325 530 000 kr 

Övrigt 

Regeringen kommer att fastställa en låneram för Kl. 

Resultatbedömning 

Såväl utnyttjandegrad som prcstationsgrad vid Kl grundläggande ut
bildning har förbättrats. 

Slutsatser 

Kl förefaller att komma att fullfölja de åtaganden som ingår i utbild
ningsuppdraget och sannolikt komma att utnyttja sitt takbelopp fullt ut 
för treårsperioden 1993/94 - 1995/96. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
17. till Karolinska institutet: Grundutbildning för budgetåret 

1994/95 anvisar ett reservationsanslag på 324 3 7 4 000 kr. 
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C 14. Karolinska institutet: Forskning och 
forskarutbildning 

1 993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

342 264 000 
466 321 000 

(I anslaget för budgetåret 1993/94 ingår inte lokalkostnader.) 
Under detta anslag beräknas all ersättning - inklusive ersättning för 

lokalhyror och kostnader för inredning och utrustning - som är förena
de med forskarutbildningen och viss forskning vid Karolinska institutet 
(Kl). 

Forskning och forskarutbildning vid Kl bedrivs inom medicinsk och 
odontologisk fakultet. 

Karolinska institutet 

Antalet aktiva studenter i forskarutbildning per fakultet höstterminen 
1992 samt antalet avlagda doktorsexamina i medeltal per fakultet under 
1989/90 - 1991/92 framgår av följande sammanställning: 

Fakultet 

Medicinsk 
Odontologisk 
Summa 

Forskarstudenter 

1 214 
58 

1272 

Doktorsexamina 

134 

8 
142 
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Regeringens överväganden 

Samman/ attning 

Övergripande mål 
De riktlinjer för verksamheten och resurserna som riksdagen 
beslöt om med anledning av propositionen Forskning för kun
skap och framsteg (prop. 1992/93:170, bet. l992/93:UbU15, rskr. 
1992/93:388) för treårsperioden 1993/94-1995/96 bör ligga fast. 

Resurser 
Reservationsanslag 1994/95 466 321 000 kr 

Regeringen har vid beräkningen av anslaget utgått från följande 
belopp. Av de fakultetsvis beräknade posterna bör minst de be
lopp som framgår av tabellen disponeras för studiefinansiering 
inom forskarutbildningen: 

Fakultet 1994195 1994195 1995196 
Anslag Studiefin. Plane-

ringsram 
Medicinsk 320 828 000 30 611 000 320 828 000 
Odontologisk 31 335 000 s 892 000 31 335 000 
Ersättning för 
lokalhyror 114 158 000 125 718 000 

Summa 466 321 000 477 881 000 

Ett tillskott för ökade hyreskostnader till följd av planerad 
upprustning av KI:s lokaler i Solna om 3,2 miljoner kronor har 
beräknats under anslaget C 45. Vissa särskilda utgifter inom 
universitet och högskolor rn.m. 

I planeringsramen har beräknats ett tillskott om 11,S miljoner 
kronor för ökade hyreskostnader. 

Övrigt 

Till Kl överförs professuren i epidemiologi, särskilt kemiska 
hälsorisker, innehavare Kari Hemminki, från Medicinska forsk
ningsrådet. Överföringen har beaktats vid anslagsberäkningen. 
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Resultatbedömning 

Budgetåret 1991/92 var Kl:s andel av det totala antalet avlagda doktors
examina från medicinsk fakultet lika stor som andelen fakultetsanslag i 
riket vid medicinsk fakultet. För odontologisk fakultet är andelen ex
aminerade doktorer högre än genomsnittet. 

Slutsatser 

I avvaktan på att resultat- och aktivitetsrelaterad resurstilldelning införs 
finns inte skäl att ändra den fastlagda planeringen. 

Riksdagen har godkänt regeringens förslag rörande ett åtgärdsprogram 
för upprustning av KI:s lokaler i Solna (prop. 1992/93:170, bet. 
1992/93:UbU22, rskr. 1992/93:390). Förslaget innebär en höjning av 
KI:s resurser med sammanlagt 92,5 miljoner kronor och en genomfö
randetid om ca tio år. Genomförandet av programmet kommer att föl
jas upp i särskild ordning. Regeringen räknar med att åtgärderna kan 
påbörjas inom kort. Ett tillskott om 3,2 miljoner kronor för ökade hy
reskostnader för budgetåret 1994/95 har beräknats under anslaget C 45. 
Vissa särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m. För bud
getåret 1995/96 har beräknats ett resurstillskott om ytterligasre 7,4 mil
joner kronor. I planeringsramen har vidare beräknats 0,9 miljoner kro
nor för ökade hyreskostnader till följd av ombyggnad av KI:s lokaler i 
Kungl. Tekniska högskolans huvudbyggnad. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
18. till Karolinska institutet: Forskning och forskarutbildning för 

budgetåret 1994/95 anvisar ett reservationsanslag på 466 321 000 
kr. 

C 15. Kungl. Tekniska högskolan: Grundutbildning 

1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

381 443 000 
552 840 000 

(I anslaget för budgetåret 1993/94 ingår inte lokalkostnader.) 
Under detta anslag beräknas all ersättning - inklusive ersättning för 

lokalhyror och kostnader för inredning och utrustning - som är förenad 
med det utbildningsuppdrag som skall gälla för Kungl. Tekniska hög
skolan (KTH). 

Kungl. Tekniska högskolan har enligt högskoleförordningen 
(1993:100) rätt att utfärda följande examina: 

Magisterexamen 
Kandidatexamen 
Högskoleexamen 

10 Riksdal(en 1993/'N. I sam!. Nr 1170 Rilagu <J 
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Arkitektexamen 
Civilingenjörsexamen 
Ingenjörsexamen 
Yrkesteknisk examen 

Kungl. Tekniska högskolan 

KTH har avgivit årsbokslut enligt de regler som gällde för universiteten 
och högskolorna t.o.m. budgetåret 1992/93. Förutsättningarna för uni
versitetens och högskolornas verksamhet har ändrats genom 1993 års 
reform. KTH skall avge sin första årsredovisning enligt förordningen 
(1993:134) om myndigheters årsredovisning och anslag.5framställning 
avseende budgetåret 1993/94. Det nu ingivna årsbokslutet omfattar såle
des inte någon fullständig resultatredovisning. Riksrevisionsverkets 
granskning av årsbokslutet har inte givit anledning till anmärkningar i 
revisionsberättelsen. 

Under budgetåret 1992/93 uppnådde KTH en utnyttjandegrad om 9 l 
procent och en prestationsgrad om 89 procent, vilket är oförändrat re
spektive en minskning med 1 procentenhet i förhållande till föregående 
år. 

KTH har i sin förenklade anslagsframställning bedömt att takbeloppet 
för ersättning för helårsstudenter och helårsprestationer inte bör höjas 
budgetåret 1994/95. 

KTH har i november 1993 redovisat ett program för utveckling av 
kvaliteten i den grundläggande högskoleutbildningen. 
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Regeringens överväganden 

Sammanfattning 

Övergripande mål 

Det utbildningsuppdrag som gäller för treårsperioden 1993194-
1995/96 (prop. 1992/93:169, bet. 1992/93:UbU14, rskr. 
1992/93:363) bör utgöra en bas för planeringen av verksamheten 
under resten av perioden. 

Resurser 

Reservationsanslag 1994/95 552 840 000 kr 

Planeringsram 1995/96 563 402 000 kr 

Övrigt 

Regeringen kommer att fastställa en låneram för KTH. 

Resultatbedömning 

Utnyttjandegrad i KTH:s grundläggande utbildning är oförändrad me
dan prestationsgraden har sjunkit något. 

Slutsatser 

KTH kommer sannolikt att utnyttja sitt takbelopp fullt ut för treårspe
rioden 1993/94 - 1995/96. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
19. till Kungl. Tekniska högskolan: Grundulbildning för bud

getåret 1994/95 anvisar ett reservationsanslag på 552 840 000 kr. 
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C 16. Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och 
forskarutbildning 

1 993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

301 090 000 
465 045 000 

(I anslaget för budgetåret 1993/94 ingår inte lokalkostnader.) 
Under detta anslag beräknas all ersättning - inklusive ersättning för 

lokalhyror och kostnader för inredning och utrustning - som är förena
de med forskarutbildningen och viss forskning vid Kungl. Tekniska 
högskolan (KTH). 

Vid KTH bedrivs forskning och forskarutbildning inom teknisk fa
kultet. 

Kungl. Tekniska högskolan 

KTH har i sin förenklade anslagsframställning aktualiserat frågan om 
en ny institution för bygg- och fastighetsförvaltning med anledning av 
avvecklingen av Statens institut för byggnadsforskning. Vidare har KTH 
anmält frågan om ny organisation för Institutet för mikroelektronik 
(IM) och i tillägg till anslagsframställningen hemställt om medel för lo
kalkostnader för arbetsenheten Halvledarlaboratoriet i f.d. IM. För 
Manne Siegbahnlaboratoriet (MSL), som kommande nationell anlägg
ning, har KTH tagit på sig värdskapet för sommaruniversitetet i Stock
holm för International Space University. KTH begär 3 miljoner kronor 
som ett engångsanslag för detta. 

Antalet aktiva studenter i forskarutbildning per fakultet höstterminen 
1992 samt antalet avlagda doktorsexamina i medeltal per fakultet 
1989/90 - 1991/92 framgår av följande sammanställning: 

Fakultet Forskarstudenter Doktorsexamina 

Teknisk fakultet 829 70 
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Regeringens överväganden 

Sammanfattning 

Övergripande mål 

De riktlinjer för verksamheten och resurserna som riksdagen 
beslöt om med anledning av propositionen Forskning för kun
skap och framsteg (prop. 1992/93:170, bet. 1992/93:UbU15, rskr. 
1992/93:388) för treårsperioden 1993/94-1995/96 bör ligga fast. 

Resurser 

Reservationsanslag 1994/95 465 045 000 kr 

Regeringen har vid beräkningen av anslaget utgått från följande 
belopp. Av de fakultetsvis beräknade posterna bör minst de be
lopp som framgår av tabellen disponeras för studiefinansiering 
inom forskarutbildningen: 

Fakultet m.m. 1994/95 1994/95 1995/96 
Anslag Studiefin. Plane-

ringsram 
Teknisk fakultet 306 543 000 68 527 000 306 543 000 
Ersättning för 
lokalhyror 158 502 000 193 286 000 

Summa 465 045 000 499 829 000 

I ersättning för lokalhyror ingår för budgetåret 1994/95 14,4 
miljoner kronor som tillskott för ökade lokalhyror. 

I planeringsramen har beräknats 37,0 miljoner kronor som 
tillskott för ökade lokalhyror. 

Övrigt 

Till KTH överförs professuren i industriminnesforskning, inne
havare M Nisser från Humanistisk-samhällsvetenskapliga forsk
ningsrådet. Överföringen har beaktats vid anslagsberäkningen. 

Resultatbedömning 

Budgetåret 1991/92 var KTH:s andel av det totala antalet avlagda doktor
sexamina i riket högre än KTH:s andel av de totala fakultetsanslagen för 
teknisk fakultet. 
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Slutsatser 

I avvaktan på att resultat- och aktivitetsrelaterad resurstilldelning införs 
finns inte skäl att ändra den fastlagda planeringen. 

Beslut har fattats om ombyggnad av huvudbyggnaden (hus 43:3). För 
ökade hyreskostnader har beräknats ett resurstillskott om 12,5 miljoner 
kronor budgetåret 1994/95 och högst 10,1 miljoner kronor budgetåret 
1995/96 och därefter ytterligare 8,2 miljoner kronor. Vidare har beslut 
fattats om insatser för förbättring av lokaler för Institutionen för aku
stik. Ett tillskott om 1,9 miljoner kronor för vartdera budgetåren 
1994/95 och 1995/96 har beräknats. 

För att ge KTH bättre förutsättningar att anpassa de fysiska resurserna 
m.m. till den nyligen beslutade mycket genomgripande omorganisatio
nen av verksamheten bör högskolan utöver redan beslutade resursför
stärkningar kunna räkna med en resursförstärkning om ytterligare 25 
miljoner kronor tidigast fr.o.m. budgetåret 1995/96. 

Vidare har regeringen som planeringsförutsättning angivit att Stock
holms universitet och KTH bör räkna ett resurstillskottet om 30,8 mil
joner kronor tidigast från nästa treårsperiod för ett gemensamt fysik
centrum. 

Lokalkostnader för Halvledarlaboratoriet ingår i de totala resurser 
som tilldelats KTH för forskning och forskarutbildning. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
20. till Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och forskarutbild

ning för budgetåret 1994/95 anvisar ett reservationsanslag på 
465 045 000 kr. 

C 17. Högskolan i Luleå: Grundutbildning 

1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

207 971 000 
283 136 000 

(I anslaget för budgetåret 1993/94 ingår inte lokalkostnader.) 
Under detta anslag beräknas all ersättning - inklusive ersättning för 

lokalhyror och kostnader för inredning och utrustning - som är förenad 
med det utbildningsuppdrag som skall gälla för Högskolan i Luleå. 

Högskolan i Luleå har enligt högskoleförordningen (1993:100) rätt att 
utfärda följande examina: 

Magisterexamen 
Kandidatexamen 
Högskoleexamen 
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Barn- och ungdomspedagogisk examen 
Civilingenjörsexamen 
Grundskollärarexamen 1-7 
Grundskollärarexamen 4-9 
Ingenjörsexamen 
~usiklärarexamen 

Organistexamen 
Yrkesteknisk examen 

Högskolan i Luleå 

Högskolan i Luleå har avgivit årsbokslut enligt de regler som gällde för 
universiteten och högskolorna t.o.m. budgetåret 1992/93. Förutsättning
arna för universitetens och högskolornas verksamhet har ändrats genom 
1993 års reform. Högskolan skall avge sin första årsredovisning enligt 
förordningen (1993:134) om myndigheters årsredovisning och anslags
framställning avseende budgetåret 1993/94. Det nu ingivna årsbokslutet 
omfattar således inte någon fullständig resultatredovisning. Riksrevi
sionsverkets granskning av årsbokslutet har inte givit anledning till an
märkningar i revisionsberättelsen. 

Under budgetåret 1992193 uppnådde högskolan en utnyttjandegrad 
om 83 procent och en prestationsgrad om 90 procent, vilket är en 
minskning i förhållande till föregående år med 1 procentenhet vad gäl
ler prestationsgraden. Utnyttjandegraden för budgetåret 1992/93 innebar 
ingen förändring från föregående år. 

Högskolan har i sin förenklade anslagsframställning bedömt att takbe
loppet för ersättning för helårsstudenter och helårsprestationer inte 
kommer att utnyttjas fullt ut. Budgetåret 1994/95 räknar högskolan med 
att 8.5 miljoner kronor av takbeloppet kommer att förbli orört. 

Högskolan har i november 1993 redovisat ett program för utveckling 
av kvaliteten i den grundläggande högskoleutbildningen. 

Prop. 1993/94: 100 
Bil. 9 
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Regeringens överväganden 

Samman[ attning 

Övergripande mål 

Det utbildningsuppdrag som gäller för treårsperioden 1993/94-
1995/96 (prop. 1992/93:169, bet. 1992/93:UbUl4, rskr. 
1992/93:363) bör utgöra en bas för planeringen av verksamheten 
under resten av perioden. 

Resurser 

Reservationsanslag 1994195 283 136 000 kr 

Planeringsram 1995/96 287 430 000 kr 

Övrigt 

Regeringen kommer att fastställa en låneram för högskolan. 
För det konstnärliga området erhåller högskolan en ersättning 

om 85 476 kr per helårsstudent (exklusive lokalhyror) under 
budgetåret 1994/95. Ersättning för lokalhyror för det konstnärli
ga området ingår dock i beloppen oven. 

Resultatbedömning 

Såväl utnyttjandegrad som prestationsgrad för högskolans grundläggan
de utbildning är oförändrad. 

Slutsatser 

Högskolan förefaller att komma att fullfölja de åtaganden som ingår i 
utbildningsuppdraget men kommer sannolikt inte att utnyttja sitt takbe
topp fullt ut för treårsperioden 1993/94 - 1995/96. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
2 I. till Högskolan i Luleå: Grundutbildning för budgetåret 

1994/95 anvisar ett reservationsanslag på 283 136 000 kr. 

Prop. 1993/94: 100 
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C 18. Högskolan i Luleå: Forskning och 
forskarutbildning m.m. 

1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

116 690 000 
159 279 000 

(I anslaget för budgetåret 1993/94 ingår inte lokalkostnader.) 
Under detta anslag beräknas all ersättning - inklusive ersättning för 

lokalhyror och kostnader för inredning och utrustning - som är förenad 
med forskarutbildningen och viss forskning vid Högskolan i Luleå. 

Vid Högskolan i Luleå bedrivs forskning och forskarutbildning inom 
teknisk fakultet. Därutöver bedrivs konstnärligt utvecklingsarbete. 

Högskolan i Luleå 

Högskolan har i sin förenklade anslagsframställning föreslagit att hög
skolan tilldelas 4 miljoner kronor per år under anslaget E 12. Forsk
ningsstödjande åtgärder vid mindre och medelstora högskolor för hu
manistisk och samhällsvetenskaplig forskning. 

Antalet aktiva studenter i forskarutbildning per fakultet höstterminen 
1992 samt antalet avlagda doktorsexamina i medeltal 1989/90-1991/92: 

Fakultet Forskarstudenter Doktorsexamina 

Teknisk fakultet 205 10 

Prop. 1993/94: 100 
Bil. 9 
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Regeringens överväganden 

Sammanfattning 

Övergripande mål 

De riktlinjer för verksamheten och resurserna som riksdagen 
beslöt om med anledning av propositionen Forskning för kun
skap och framsteg (prop. 1992/93:170, bet. 1992/93:UbU15, rskr. 
1992/93:388) för treårsperioden 1993/94-1995/96 bör ligga fast. 

Resurser 

Reservationsanslag 1994/95 159 279 000 kr 

Regeringen har vid beräkningen av anslaget utgått från följande 
belopp. Av den fakultetsvis beräknade posten bör minst det be
lopp som framgår av tabellen disponeras för studiefinansiering 
inom forskarutbildningen: 

Fakultet m.m. 1994/95 1994/95 1995/96 
Anslag Studiefin. Planerings-

ram 
Teknisk fakultet 117 824 000 12 696 000 117 824 000 
Konstnärligt 
utvecklingsarbete 677 000 677 000 
Ersättning för 
lokalhyror 40 778 000 40 774 000 

Summa 159 279 000 159 275 000 

Resultatbedömning 

Budgetåret 1991/92 var högskolans andel av det totala antalet avlagda 
doktorsexamina i landet lägre än högskolans andel av de totala fakul
tetsanslagen vid teknisk fakultet. 

Slutsatser 

I avvaktan på att resultat- och aktivitetsrelaterad resurstilldelning införs 
finns inte skäl att ändra den fastlagda planeringen. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
22. till Högskolan i Luleå: Forskning och forskaru1bildning för 

budgetåret 1994/95 anvisar ett reservationsanslag på 159 279 000 
kr. 

Prop. 1993/94: 100 
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C 19. Danshögskolan: Grundutbildning 

1 993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

10 318 000 
18 220 000 

(I anslaget för budgetåret 1993/94 ingår inte lokalkostnader.) 
Under detta anslag beräknas all ersättning - inklusive ersättning för 

lokalhyror och kostnader för inredning och utrustning - som är förenad 
med det utbildningsuppdrag som skall gälla för Danshögskolan. 

Danshögskolan har enligt högskoleförordningen (1993:100) rätt att ut
färda följande examina: 

Högskoleexamen 
Konstnärlig högskoleexamen i dans 

Danshögskolan 

Danshögskolan har avgivit årsbokslut enligt de regler som gällde för 
universiteten och högskolorna t.o.m. budgetåret 1992/93. Förutsättning
arna för universitetens och högskolornas verksamhet har ändrats genom 
1993 års reform. Högskolan skall avge sin första årsredovisning enligt 
förordningen (1993:134) om myndigheters årsredovisning och anslags
framställning avseende budgetåret 1993/94. Det nu ingivna årsbokslutet 
omfattar således inte någon fullständig resultatredovisning. Riksrevi
sionsverkets granskning av årsbokslutet har inte givit anledning till an
märkningar i revisionsberättelsen. 

Under budgetåret 1992/93 uppnådde högskolan en utnyttjandegrad 
om 82 procent och en prestationsgrad om 97 procent, vilket är en 
minskning av utnyttjandegraden med 9 procentenheter i förhållande till 
föregående år. Prestationsgraden var oförändrad. 

Danshögskolan har i sin förenklade anslagsframställning bedömt att 
takbeloppet för ersättning för helårsstudenter är väl avpassat för verk
samhetens omfattning. 

Högskolan har i november 1993 redovisat ett program för utveckling 
av kvaliteten i den grundläggande högskoleutbildningen. 

Prop. 1993/94:100 
Bil. 9 
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Regeringens överväganden 

Sammanf auning 

Övergripande mål 

Det utbildningsuppdrag som gäller för treårsperioden 1993/94-
1995/96 (prop. 1992/93:169, bet. 1992/93:UbU14, rskr. 
1992/93:363) bör utgöra en bas för planeringen av verksamheten 
under resten av perioden. 

Utbildningsuppdraget bör kompletteras med att antalet avlag
da examina som omfattar minst 80 poäng skall uppgå till minst 
60 under treårsperioden. 

Resurser 

Reservationsanslag 1994/95 18 220 000 kr 

Planeringsram 1995/96 18 220 000 kr 

Övrigt 

Regeringen kommer att fastställa en låneram för högskolan. 
Högskolan ersätts med 111 628 kr per hclårsstudent (exklusive 

lokalhyror) under budgetåret 1994/95. Ersättning för lokalhyror 
ingår dock i beloppen ovan. 

Resultatbedömning 

Såväl utnyttjandegrad som prcstationsgrad i högskolans grundläggande 
utbildning är tillfredsställande. Små förändringar i antalet studenter ger 
i en liten verksamhet som Danshögskolans kraftigt utslag i utnyttjande
graden. 

Slutsatser 

Högskolan förefaller att komma att fullfölja de åtaganden som ingår i 
utbildningsuppdraget och sannolikt komma att utnyttja sitt takbelopp 
fullt ut för treårsperioden 1993/94 - 1995/96. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
23. till Danshögskolan: Grundutbildning för budgetåret 1994/95 

anvisar ett reservationsanslag på 18 220 000 kr. 

Prop. 1993/94: 100 
Bil. 9 
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C 20. Dramatiska institutet: Grundutbildning 

1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

30 487 000 
41 832 000 

(J anslaget för budgetåret 1993/94 ingår inte lokalkostnader.) 
Under detta anslag beräknas all ersättning - inklusive ersättning för 

lokalhyror och kostnader för inredning och utrustning - som är förenad 
med det utbildningsuppdrag som skalI gälla för Dramatiska institutet. 

Dramatiska institutet har enligt högskoleförordningen (1993: I 00) rätt 
att utfärda följande examina: 

Högskoleexamen 
Konstnärlig högskoleexamen i scen och medier 

Dramatiska institutet 

Dramatiska institutet har avgivit årsbokslut enligt de regler som gällde 
för universiteten och högskolorna t.o.m. budgetåret 1992/93. Förutsätt
ningarna för universitetens och högskolornas verksamhet har ändrats 
genom 1993 års reform. Institutet skall avge sin första årsredovisning 
enligt förordningen (1993:134) om myndigheters årsredovisning och an
slagsframställning avseende budgetåret 1993/94. Det nu ingivna årsbok
slutet omfattar således inte någon fullständig resultatredovisning. Riks
revisionsverkets granskning av årsbokslutet har inte givit anledning till 
anmärkningar i revisionsberättelsen. 

Under budgetåret 1992/93 uppnådde institutet en utnyttjandegrad om 
96 procent och en prestationsgrad om 100 procent, vilket är en minsk
ning i förhållande till föregående år med 4 procentenheter vad gäller 
utnyttjandegraden. Minskningen beror på det ettåriga uppehåll med den 
allmänpraktiska medieutbildningen som regeringen fattat beslut om. 
Prestationsgraden för budgetåret 1992/93 innebar ingen förändring från 
föregående år. 

Institutet har i sin förenklade anslagsframställning bedömt att takhe
loppet för ersättning för helårsstudenter är väl avpassat för verksamhe
tens omfattning. 

Institutet har i november 1993 redovisat ett program för utveckling av 
kvaliteten i den grundläggande hög.~koleutbildningen. 

Prop. 1993/94: 100 
Bil. 9 
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Regeringens överväganden 

Sammanfattning 

Övergripande mål 

Det utbildningsuppdrag som gäller för treårsperioden 1993/94-
1995/96 (prop. 1992/93:169, bet. 1992/93:UbU14, rskr. 
1992/93:363) bör utgöra en bas för planeringen av verksamheten 
under resten av perioden. 
Utbildning.~uppdraget bör kompletteras med att antalet exami

na som omfattar minst 80 poäng skall uppgå till minst 75 under 
treårsperioden. 

Resurser 

Reservationsanslag 1994/95 41 832 000 kr 

Planeringsram 1995/96 41 832 000 kr 

Övrigt 

Regeringen kommer att fastställa en låneram för institutet. 
Högskolan ersätts med 269 760 kr per helårsstudent (exklusive 

lokal hyror) under budgetåret 1994/95. Ersättning för lokal hyror 
ingår dock i beloppen ovan. 

Resultatbedömning 

Såväl utnyttjandegrad som prestationsgrad institutets grundläggande 
utbildning är hög. 

Slutsatser 

Institutet förefaller att komma att fullfölja de åtaganden som ingår i ut
bildningsuppdraget och sannolikt komma att utnyttja sitt takbelopp 
fullt ut för treårsperioden 1993/94 - 1995/96. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
24. till Dramatiska institutet: Grundutbildning för budgetåret 

1994/95 anvisar ett reservationsanslag på 41 832 000 kr. 

Prop. 1993/94: 100 
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C 21. Högskolan Borås: Grundutbildning 

1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

71388000 
97 472 000 

(I anslaget för budgetåret 1993/94 ingår inte lokalkostnader.) 
Under detta anslag beräknas all ersättning - inklusive ersättning för 

lokalhyror och kostnader för inredning och utrustning - som är förenad 
med det utbildningsuppdrag som skall gälla för Högskolan i Borås. 

Högskolan i Borås har enligt högskoleförordningen (1993:100) rätt att 
utfärda följande examina: 

Kandidatexamen 
Högskoleexamen 

Barn- och ungdomspedagogisk examen 
Ingenjörsexamen 
Yrkesteknisk examen 

Högskolan i Borås 

Högskolan i Borås har avgivit årsbokslut enligt de regler som gällde för 
universiteten och högskolorna t.o.m. budgetåret 1992/93. Förutsättning
arna för universitetens och högskolornas verksamhet har ändrats genom 
1993 års reform. Högskolan skall avge sin första årsredovisning enligt 
förordningen (1993:134) om myndigheters årsredovisning och anslags
framställning avseende budgetåret 1993/94. Det nu ingivna årsbokslutet 
omfattar således inte någon fullständig resultatredovisning. Riksrevi
sionsverkets granskning av årsbokslutet har inte givit anledning till an
märkningar i revisionsberättelsen. 

Under budgetåret 1992/93 uppnådde högskolan en utnyttjandegrad 
om 107 procent och en prestationsgrad om 76 procent, vilket är en ök
ning i förhållande till föregående år med 7 procentenheter respektive 
en minskning med 7 procentenheter. Den försämrade prestationsgraden 
beror bl.a. på nystartade distanskurser inom bibliotekarieutbildningen 
och skärpning av examinationskraven inom ekonomutbildningen. 

Högskolan har i sin förenklade anslagsframställning bedömt att takbe
loppet för ersättning för helårsstudenter och helårsprestationer bör hö
jas med 20 693 000 kr budgetåret 1994/95 (exkl. lokaler). 

Högskolan har i november 1993 redovisat ett program för utveckling 
av kvaliteten i den grundläggande högskoleutbildningen. 

Prop. 1993/94:100 
Bil. 9 
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Regeringens överväganden 

Sammanfattning 

Övergripande mål 

Det utbildningsuppdrag som gäller för treårsperioden 1993/94-
1995/96 (prop. 1992/93:169, bet. 1992/93:UbU14, rskr. 
1992/93:363) bör utgöra en bas för planeringen av verksamheten 
under resten av perioden. 

Resurser 

Reservationsanslag 1994/95 97 472 000 kr 

Planeringsram 1995/96 99 285 000 kr 

Fyra miljoner kronor utgör förslag till en tillfällig ökning av 
anslagsbeloppen för de båda budgetåren på grund av ändrade 
former för ersättning för kostnader för lokalhyror. Inför nästa 
treårsperiod bör ställningstagande till ev. tillfälliga ökningar av 
anslagsbeloppet göras på nytt. 

Övrigt 

Regeringen kommer att fastställa en låneram för högskolan. 
Högskolan har begärt att regeringen skall pröva huruvida de 

konstnärliga inslagen i högskolans designutbildningar motiverar 
resurstilldelning enligt normerna för konstnärliga utbildningar. 
Regeringen är dock inte beredd att ersätta högskolan för konst
närliga inslag i utbildningarna. Nödvändiga resursförstärkningar 
får ske genom interna omprioriteringar vid högskolan. 

Resultatbedömning 

Utnyttjandegraden har ökat medan prestationsgraden 
grundläggande utbildning har försämrats. 

Slutsatser 

högskolans 

Högskolan förefaller att komma att fullfölja de åtaganden som ingar 1 

utbildningsuppdraget och sannolikt komma att mer än väl utnyttja sitt 
takbelopp fullt ut för treårsperioden 1993/94 - 1995/96. 

Prop. 1993/94:100 
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Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
25. till Högskolan i Borås: Grundutbildning för budgetåret 

1994195 anvisar ett reservationsanslag på 97 472 000 kr. 

C 22. Högskolan i Falun/Borlänge: Grundutbildning 

1993/94 Anslag 
1 994/95 Förslag 

96 513 000 
130 529 000 

(I anslaget för budgetåret 1993/94 ingår inte lokalkostnader.) 
Under detta anslag beräknas all ersättning - inklusive ersättning för 

lokalhyror och kostnader för inredning och utrustning - som är förenad 
med det utbildningsuppdrag som skall gälla för Högskolan i Falun/Bor
länge. 

Högskolan Falun/Borlänge har enligt högskoleförordningen 
(1993: 100) rätt att utfärda följande examina: 

Kandidatexamen 
Högskoleexamen 

Grundskollärarexamen 1-7 
Ingenjörsexamen 
Yrkesteknisk examen 

Högskolan i Falun/Borlänge 

Högskolan i Falun/Borlänge har avgivit årsbokslut enligt de regler som 
gällde för universiteten och högskolorna t.o.m. budgetåret 1992/93. För
utsättningarna för universitetens och högskolornas verksamhet har änd
rats genom 1993 års reform. Högskolan skall avge sin första årsredovis
ning enligt förordningen (1993:134) om myndigheters årsredovisning 
och anslagsframställning avseende budgetåret 1993/94. Det nu ingivna 
årsbokslutet omfattar således inte någon fullständig resultatredovisning. 
Riksrevisionsverkets granskning av årsbokslutet har föranlett anmärk
ningar i revisionsberättelsen avseende högskolans förvaltning. 

Under budgetåret 1992'93 uppnådde högskolan en utnyttjandegrad 
om 86 procent och en prestationsgrad om 82 procent. 

Högskolan har i sin förenklade anslagsframställning bedömt att takbe
loppet för ersättning för helårsstudenter och helårsprestationer bör hö
jas med ett belopp motsvarande 335 helårsstudenter för budgetåret 
1994/95. För 1995/96 föreslår högskolan en höjning med ett belopp som 
motsvarar ytterligare 335 helårsstudenter. Högskolan har begärt kom
pensation för den verksamhet högskolan bedriver vid Bergsskolan i Fi
lipstad. 

11 Riksdagen 1993/9./. I sam/. Nr 100 Bilaga 9 
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Högskolan har i december 1993 redovisat ett program för utveckling 
av kvaliteten i den grundläggande högskoleutbildningen. 

Regeringens överväganden 

Sammanfattning 

Övergripande mål 

Det utbildningsuppdrag som gäller för treårsperioden 1993/94-
1995/96 (prop. 1992/93:169, bet. 1992/93:UbU14, rskr. 
1992/93:363) bör utgöra en bas för planeringen av verksamheten 
under resten av perioden. 

Resurser 

Reservationsanslag 1994/95 130 529 000 kr 

Planeringsram 1995/96 126 700 000 kr 

En miljon kronor utgör förslag till en tillfällig ökning av an
slagsbeloppen för de båda budgetåren på grund av ändrade for
mer för ersättning för kostnader för lokalhyror. Inför nästa tre
årsperiod bör ställningstagande till ev. tillfälliga ökningar av an
slagsbeloppet göras på nytt. 

Övrigt 

Regeringen kommer att fastställa en låneram för högskolan. 
Högskolans verksamhet vid Bergsskolan i Filipstad har beak

tats vid anslagsberäkningarna. 

Resultatbedömning 

Utnyttjandegraden i högskolans grundläggande utbildning är god. 

Slutsatser 

Högskolan förefaller att komma att fullfölja de åtaganden som ingår i 
utbildningsuppdraget och sannolikt komma att utnyttja sitt takbelopp 
fullt ut för treårsperioden 1993/94 - 1995/96. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
26. till Högskolan i Falun/Borlänge: Grundutbildning för budge

tåret 1994/95 anvisar ett reservationsanslag på 130 529 000 kr. 

Prop. 1993/94: 100 
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C 23. Högskolan i Gävle/Sandviken: Grundutbildning 

1 993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

94 805 000 
123 318 000 

(I anslaget för budgetåret 1993/94 ingår inte lokalkostnader.) 
Under detta anslag beräknas all ersättning - inklusive ersättning för 

lokalhyror och kostnader för inredning och utrustning - som är förenad 
med det utbildningsuppdrag som skall gälla för Högskolan i Gäv
le/Sandviken. 

Högskolan i Gävle/Sandviken har enligt högsko.leförordningen 
(1993:100) rätt att utfärda följande examina: 

Kandidatexamen 
Högskoleexamen 

Barn- och ungdomspedagogisk examen 
Grundskollärarexamen 1-7 
Ingenjörsexamen 
Yrkestekniskexamen 

Högskolan i Gävle/Sandviken 

Högskolan i Gä,·le/Sandviken har avgivit årsbokslut enligt de regler som 
gällde för universiteten och högskolorna t.o.m. budgetåret 1992/93. För
utsättningarna för universitetens och högskolornas verksamhet har änd
rats genom 1993 års reform. Högskolan skall avge sin första årsredovis
ning enligt förordningen (1993:134) om myndigheters årsredovisning 
och anslagsframställning avseende budgetåret 1993/94. Det nu ingivna 
årsbokslutet omfattar således inte någon fullständig resultatredovisning. 
Riksrevisionsverkets granskning av årsbokslutet har inte givit anledning 
till anmärkningar i revisionsberättelsen. 

Under budgetåret 1992193 uppnådde högskolan en utnyttjandegrad 
om 82 procent och en prestationsgrad om 88 procent, vilket är en 
minskning respektive ökning i förhållande till föregående år med 3 re
spektive 12 procentenheter. 

Högskolan har i sin förenklade anslagsframställning bedömt att takbe
loppet för ersättning för helårsstudenter och helårsprestationer bör hö
jas med 8 800 000 kr budgetåret 1994/95. 

Högskolan har ansökt om examensrätt för magisterexamen i vissa äm
nen och civilingenjörsexamen samt grundskollärarexamen med inrikt
ning på årskurserna 4-9. 

Högskolan har i november 1993 redovisat ett program för utveckling 
av kvaliteten i den grundläggande högskoleutbildningen. 

Prop. 1993/94:100 
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Regeringens överväganden 

Sammanfattning 

Övergripande mål 

Det utbildningsuppdrag som gäller för treårsperioden 1993/94-
1995/96 (prop. 1992/93:169, bet. 1992/93:UbU14, rskr. 
1992/93:363) bör utgöra en bas för planeringen av verksamheten 
under resten av perioden. 

Resurser 

Reservationsanslag 1994/95 123 318 000 kr 

Planeringsram 1995/96 120 586 000 kr 

Övrigt 

Regeringen kommer att fastställa en låneram för högskolan. 

Resultatbedömning 

Prestationsgraden i högskolans grundläggande utbildning har förbättrats 
jämfört med 1991192, medan utnyttjandegraden har försämrats. 

Slutsatser 

Högskolan förefaller att komma att fullfölja de åtaganden som ingår i 
utbildning.<>uppdraget och sannolikt komma att utnyttja sitt takbelopp 
fullt ut för treårsperioden 1993/94 - 1995/96. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
27. till Högskolan i Gävle/Sandviken: Grundutbildning för bud

getåret 1994/95 anvisar ett reservationsanslag på 123 318 000 kr. 

Prop. 1993/94: 100 
Bil. 9 
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C 24. Högskolan i Halmstad: Grundutbildning 

1 993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

53 823 000 
68 306 000 

(I anslaget för budgetåret 1993/94 ingår inte lokalkostnader.) 
Under anslaget beräknas all ersättning - inklusive ersättning för lokal

hyror och kostnader för inredning och utrustning - som är förenad med 
det utbildningsuppdrag som skall gälla för Högskolan i Halmstad. 

Högskolan i Halmstad har enligt högskoleförordningen (1993:100) 
rätt att utfärda följande examina: 

Kandidatexamen 
Högskoleexamen 

Ingenjörsexamen 

Högskolan i Halmstad 

Högskolan i Halmstad har avgivit årsbokslut enligt de regler som gällde 
för universiteten och högskolorna t.o.m. budgetåret 1992/93. Förutsätt
ningarna för universitetens och högskolornas verksamhet har ändrats 
genom 1993 års reform. Högskolan skall avge sin första årsredovisning 
enligt förordningen (1993:134) om myndigheters årssredovisning och 
anslagsframställning avseende budgetåret 1993/94. Det nu ingivna års
bokslutet omfattar således inte någon fullständig resultatredovisning. 
Riksrevisionsverkets granskning av årsbokslutet har inte givit anledning 
till anmärkningar i revisionsberättelsen. 

Under budgetåret 1992193 uppnådde högskolan en utnyttjandegrad 
om 103 procent och en prestationsgrad om 88 procent, vilket är en ök
ning i förhållande till föregående år med 7 respektive 2 procentenheter. 

Högskolan har i sin förenklade anslagsframställning bedömt att takbe
loppet för ersättning för helårsstudenter och helårsprestationer bör hö
jas med 5 177 000 kr för budgetåret 1994/95. 

Högskolan har ansökt om rätt att utfärda magisterexamen. 
Högskolan har i december J 993 redovisat ett program för utveckling 

av kvaliteten i den grundläggande högskoleutbildningen. 

Prop. 1993/94: 100 
Bil. 9 
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Regeringens överväganden 

Sammanfattning 

Övergripande mål 

Det utbildningsuppdrag som gäller för treårsperioden 1993/94-
1995/96 (prop. 1992/93:169, bet. 1992/93:UbUl4, rskr. 
1992/93:363) bör utgöra en bas för planeringen av verksamheten 
under resten av perioden. 

Resurser 

Reservationsanslag 1994/95 68 306 000 kr 

Planeringsram 1995/96 65 215 000 kr 

Övrigt 

Regeringen kommer att fastställa en låneram för högskolan. 

Resultatbedömning 

Såväl utnyttjandegrad som prestationsgrad högskolans grundläggande 
utbildning har förbättrats. 

Slutsatser 

Högskolan förefaller att komma att fullfölja de åtaganden som ingår i 
utbildningsuppdraget och sannolikt komma att utnyttja sitt takbclopp 
fullt ut för treårsperioden 1993/94 - 1995/96. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
28. till Högskolan i Halmstad: Grundutbildning för budgetåret 

1994/95 anvisar ett reservationsanslag på 68 306 000 kr. 

Prop. 1993/94: 100 
Bil. 9 
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C 25. Högskolan i Kalmar:. Grundutbildning 

1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

109 706 000 
134 962 000 

(I anslaget för budgetåret 1993/94 ingår inte lokalkostnader_) 
Under detta anslag beräknas all ersättning - inklusive ersättning för 

lokalhyror och kostnader för inredning och utrustning - som är förenad 
med det utbildningsuppdrag som skall gälla för Högskolan i Kalmar_ 

Högskolan i Kalmar har enligt högskoleförordningen (1993:100) rätt 
att utfärda följande examina: 

Kandidatexamen 
Högskoleexamen 

Barn- och ungdomspedagogisk examen 
Grundskollärarexamen 1-7 
Ingenjörsexamen 
Maskinteknikerexamen 
Sjöingenjörsexamen 
Sjökaptensexamen 
Styrmansexamen 

Högskolan i Kalmar 

Högskolan i Kalmar har avgivit årsbokslut enligt de regler som gällde 
för universiteten och högskolorna Lo.m. budgetåret 1992/93. Förutsätt
ningarna för universitetens och högskolornas verksamhet har ändrats 
genom 1993 års reform. Högskolan skall avge sin första årsredovisning 
enligt förordningen (1993:134) om myndigheters årsredovisning och an
slag:;framställning avseende budgetåret 1993/94. Det nu ingivna årsbok
slutet omfattar således inte någon fullständig resultatredovisning. Riks
revisionsverkets granskning av årsbokslutet har inte givit anledning till 
anmärkningar i revisionsberättelsen. 

Under budgetåret 1992/93 uppnådde högskolan en utnyttjandegrad 
om 89 procent och en prestationsgrad om 89 procent, vilket är en ök
ning i förhållande till föregående år med 6 procentenheter respektive 
en minskning med 2 procentenheter. 

Högskolan har i sin förenklade anslagsframställning bedömt att takbe
loppet för ersättning för helårsstudenter är väl avpassat för verksamhe
tens omfattning. 

Högskolan har ansökt om examensrätt för magisterexamen i biologi 
och kemi samt för grundskollärarexamen 4-9. 

Högskolan har i november 1993 redovisat ett program för utveckling 
av kvaliteten i den grundläggande högskoleutbildningen. 

Prop. 1993/94: I 00 
Bil. 9 
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Regeringens överväganden 

Sammanfattning 

Övergripande mål 

Det utbildningsuppdrag som gäller för treårsperioden 1993/94-
1995/96 (prop. 1992/93:169, bet. 1992/93:UbU14, rskr. 
1992/93:363) bör utgöra en bas för planeringen av verksamheten 
under resten av perioden. 

Resurser 

Reservationsanslag 1994/95 134 962 000 kr 

Planeringsram 1995/96 13 7 409 000 kr 

6,5 miljoner kronor utgör förslag till en tillfällig minskning av 
anslagsbeloppen för de båda budgetåren på grund av ändrade 
former för ersättning för kostnader för lokalhyror. 

Övrigt 

Regeringen kommer att fastställa en låneram för högskolan. 

Resultatbedömning 

Utnyttjandegraden i högskolans grundläggande utbildning har förbätt
rats och prestationsgraden har försämrats. 

Slutsatser 

Högskolan förefaller att komma att fullfölja de åtaganden som ingar 1 

utbildningsuppdraget och sannolikt komma att utnyttja sitt takbelopp 
fullt ut för treårsperioden 1993/94 - 1995/96. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
29. till Högskolan i Kalmar: Grundutbildning för budgetåret 

1994/95 anvisar ett reservationsanslag på 134 962 000 kr. 

Prop. 1993/94:100 
Bil. 9 

168 



C 26. Högskolan i Karlskrona/Ronneby: 
Grundutbildning 

1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

41 207 000 
56 157 000 

(I anslaget för budgetåret 1993/94 ingår inte lokalkostnader.) 
Under detta anslag beräknas all ersättning - inklusive ersättning för 

lokalhyror och kostnader för inredning och utrustning - som är förenad 
med det utbildningsuppdrag som skall gälla för Högskolan i Karlskro
na/Ronneby. 

Högskolan i Karlskrona/Ronneby har enligt högskoleförordningen 
(1993:100) rätt att utfärda följande examina: 

Kandidatexamen 
Högskoleexamen 

Ingenjörsexamen 
Yrkesteknisk examen 

Högskolan i Karlskrona/Ronneby 

Högskolan i Karlskrona/ Ronneby har avgivit årsbokslut enligt de regler 
som gällde för universiteten och högskolorna t.o.m. budgetåret 1992/93. 
Förutsättningarna för universitetens och högskolornas verksamhet har 
ändrats genom 1993 års reform. Högskolan skall avge sin första årsredo
visning enligt förordningen (1993:134) om myndigheters årsredovisning 
och anslagsframställning avseende budgetåret 1993/94. Det nu ingivna 
årsbokslutet omfattar således inte någon fullständig resultatredovisning. 
Riksrevisionsverkets granskning av årsbokslutet har inte givit anledning 
till anmärkningar i revisionsberättelsen. 

Under budgetåret 1992193 uppnådde högskolan en utnyttjandegrad 
om 90 procent och en prestationsgrad om 72 procent, vilket är en 
minskning i förhållande till föregående år med 2 procentenheter vad 
gäller uttnyttjandegraden. Prestationsgraden var oförändrad. 

Högskolan framhåller i sin förenklade anslagsframställning att man 
sannolikt redan det första året under treårsperioden kommer att nå sitt 
takbelopp. Högskolan har bedömt att takbeloppet för ersättning för hel
årsstudenter och helårsprestationer bör höjas med 10 320 000 kronor 
budgetåret 1994/95. Högskolan föreslår att takbeloppet för 1995/96 skall 
höjas med ytterligare 6 810 00 kronor. 

Högskolan har ansökt om examensrätt för magisterexamen i vissa äm
nen. 

Högskolan har i december 1993 redovisat ett program för utveckling 
av kvaliteten i den grundläggande högskoleutbildningen. 

Prop. 1993/94: 100 
Bil. 9 
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Regeringens överväganden 

Sammanfattning 

Övergripande mål 

Det utbildningsuppdrag som gäller för treårsperioden 1993/94-
1995/96 (prop. 1992/93:169, bet. 1992/93:UbU14, rskr. 
1992/93:363) bör utgöra en bas för planeringen av verksamheten 
under resten av perioden. 

Resurser 

Reservationsanslag 1994/95 56 157 000 kr 

Planeringsram 1995/96 56 399 000 kr 

Övrigt 

Regeringen kommer att fastställa en låneram för högskolan. 

Resultatbedömning 

Utnyttjandegraden i högskolans grundläggande utbildning har försäm
rats medan prestationsgraden är oförändrad. 

Slutsatser 

Högskolan förefaller att komma att fullfölja de åtaganden som ingår i 
utbildningsuppdraget och sannolikt komma att utnyttja sitt takbelopp 
fullt ut för treårsperioden 1993/94 - 1995/96. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
30. till Högskolan i Karlskrona/Ronneby: Grundutbildning för 

budgetåret 1994/95 anvisar ett reservationsanslag på 56 157 000 
kr. 

Prop. 1993/94:100 
Bil. 9 
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C 27. Högskolan i Karlstad: Grundutbildning 

1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

173 110 000 
212 235 000 

(I anslaget för budgetåret 1993/94 ingår inte lokalkostnader.) 
Under detta anslag beräknas all ersättning - inklusive ersättning för 

lokalhyror och kostnader för inredning och utrustning - som är förenad 
med det utbildningsuppdrag som skall gälla för Högskolan i Karlstad. 

Högskolan i Karlstad har rätt att utfärda följande examina: 

Magisterexamen* 
Kandidatexamen 
Hög.<;koleexamen 

Barn- och ungdomspedagogisk examen 
Grundskollärarexamen 1-7 
Grundskollärarexamen 4-9 
Gymnasielärarexamen** 
Ingenjörsexamen 
Yrkesteknisk examen 

• Gäller följande ämnen vid högskolan i Karlstad: engelska, franska, historia, 

litteraturvetenskap, religionsvetenskap, ADB. företagsekonomi, kulturgeografi, 

nationalekonomi. pedagogik, sociologi, statskunskap, kemi. 

•• Förenad med följande villkor: gymnasielärarutbildning i ämnen för vilka 

krävs minst 80 poäng kan endast ges i ämnen för vilka högskolan givits rätt att 

utfärda magisterexamen. 

Högskolan i Karlstad 

Högskolan i Karlstad har avgivit årsbokslut enligt de regler som gällde 
för universiteten och högskolorna t.o.m. budgetåret 1992/93. Förutsätt
ningarna för universitetens och högskolornas verksamhet har ändrats 
genom 1993 års reform. Hög.<>kolan skall avge sin första årsredovisning 
enligt förordningen om myndigheters årsredovisning och anslagsfram
ställning (1993:134) avseende budgetåret 1993/94. Det nu ingivna års
bokslutet omfattar således inte någon fullständig resultatredovisning. 
Riksrevisionsverkets granskning av årsbokslutet har inte givit anledning 
till anmärkningar i revisionsberättelsen. 

Under budgetåret 1992193 uppnådde högskolan en utnyttjandegrad 
om 94 procent och en prestationsgrad om 79 procent, vilket är en ök
ning i förhållande till föregående år med 4 procentenheter respektive 
en minskning med 1 procentenhet. 

Prop. 1993/94: 100 
Bil. 9 
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Högskolan har i sin förenklade anslagsframställning bedömt att takbe
loppet för ersättning för helårsstudenter och helårsprestationer bör hö
jas med 20 047 000 kr budgetåret 1994/95 (exkl. lokaler). 

Högskolan har i november 1993 redovisat ett program för utveckling 
av kvaliteten i den grundläggande högskoleutbildningen. 

Regeringens överväganden 

Sammanfattning 

Övergripande mål 

Det utbildningsu ppdrag som gäller för treårsperioden l 993/94-
1995/96 (prop. 1992/93:169, bet. 1992/93:UbU14, rskr. 
1992/93:363) bör utgöra en bas för planeringen av verksamheten 
under resten av perioden. 

Resurser 

Reservationsanslag 1994/95 212 235 000 kr 

Planeringsram 1995/96 207 333 000 kr 

Sex miljoner kronor utgör förslag till en tillfällig minskning 
av anslagsbeloppen för de båda budgetåren på grund av ändrade 
former för ersättning för kostnader för lokalhyror. 

Övrigt 

Regeringen kommer att fastställa en låneram för högskolan. 

Resultatbedömning 

Utnyttjandegraden har ökat i högskolans grundläggande utbildning me
dan prestationsgraden har försämrats något. 

Slutsatser 

Högskolan förefaller att komma att fullfölja de åtaganden som ingår i 
utbildningsuppdraget och sannolikt komma att utnyttja sitt takbelopp 
fullt ut för treårsperioden 1993/94 - 1995/96. 

Prop. 1993/94: 100 
Bil. 9 
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Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
31. till Högskolan i Karlstad: Grundutbildning för budgetåret 

1994/95 anvisar ett reservationsanslag på 212 235 000 kr. 

C 28. Högskolan i Kristianstad: Grundutbildning 

1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

73 030 000 
87 976 000 

(I anslaget för budgetåret 1993/94 ingår inte lokalkostnader.) 
Under anslaget beräknas all ersättning - inklusive ersättning för lokal

hyror och kostnader för inredning och utrustning - som är förenad med 
det utbildningsuppdrag som skall gälla för högskolan. 

Högskolan i Kristianstad har enligt högskoleförordningen ( 1993: 100) 
rätt att utfärda följande examina: 

Kandidatexamen 
Högskoleexamen 

Barn- och ungdomspedagogisk examen 
Grundskollärarexamen 1-7 
Ingenjörsexamen 

Högskolan i Kristianstad 

Högskolan i Kristianstad har avgivit årsbokslut enligt de regler som gäll
de för universiteten och högskolorna t.o.m. budgetåret 1992/93. Förut
sättningarna för universitetens och högskolornas verksamhet har änd
rats genom 1993 års reform. Högskolan skall avge sin första årsredovis
ning enligt förordningen (1993: 134) om myndigheters årsredovisning 
och anslagsframställning avseende budgetåret 1993/94. Det nu ingivna 
årsbokslutet omfattar således inte någon fullständig resultatredovisning. 
Riksrevisionsverkets granskning av årsbokslutet har inte givit anledning 
till anmärkningar i revisionsberättelsen. 

Under budgetåret 1992/93 uppnådde högskolan en utnyttjandegrad 
om 93 procent och en prestationsgrad om 86 procent, vilket är en ök
ning i förhållande till föregående år med 1 respektive 3 procentenheter. 

Högskolan har i sin förenklade anslagsframställning bedömt det tro
ligt att takbeloppet kommer att utnyttjas. Enligt högskolan finns be
gränsade möjligheter att ytterligare öka antalet studenter fram till 
1995/96 när högskolan flyttar in i nya lokaler på tidigare P 6-området. 

Högskolan har i november 1993 redovisat ett program för utveckling 
av kvaliteten i den grundläggande högskoleutbildningen. 

Prop. 1993/94: 100 
Bil. 9 
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Regeringens överväganden 

Sammanfattning 

Övergripande mål 

Det utbildningsuppdrag som gäller för treårsperioden 1993/94-
1995/96 (prop. 1992/93:169, bet. 1992/93:UbU14, rskr. 
1992/93:363) bör utgöra en bas för planeringen av verksamheten 
under resten av perioden. 

Resurser 

Reservationsanslag 1994/95 87 976 000 kr 

Planeringsram 1995/96 96 501 000 kr 

Sex miljoner kronor utgör förslag till en tillfällig minskning 
av anslagsbeloppet för budgetåret 1994/95 på grund av ändrade 
former för ersättning för kostnader för lokalhyror. 

Övrigt 

Regeringen kommer att fastställa en låneram för högskolan. 

Resultatbedömning 

Såväl utnyttjandegrad som prestationsgrad i högskolans grundläggande 
utbildning har förbättrats. 

Slutsatser 

Högskolan förefaller att komma att fullfölja de åtaganden som ingar 1 

utbildningsuppdraget och sannolikt komma att utnyttja sitt takbelopp 
fullt ut för treårsperioden 1993/94 - 1995/96. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
32. till Högskolan i Kristianstad: Grundutbildning för budget

året 1994/95 anvisar ett reservationsanslag på 87 976 000 kr. 

Prop. 1993/94: 100 
Bil. 9 
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C 29. Högskolan Skövde: Grundutbildning 

1993/94 Anslag 
1 ~94195 Förslag 

43 205 000 
64 784 000 

(I anslaget för budgetåret 1993/94 ingår inte lokalkostnader.) 
Under detta anslag beräknas all ersättning - inklusive ersättning för 

lokalhyror och kostnader för inredning och utrustning - som är förenad 
med det utbildningsuppdrag som skall gälla för Högskolan i Skövde. 

Högskolan i Skövde har enligt högskoleförordningen (1993:100)rätt 
att utfärda följande examina: 

Kandidatexamen 
Högskoleexamen 

Ingenjörsexamen 
Yrkesteknisk examen 

Högskolan i Skövde 

Högskolan i Skövde har avgivit årsbokslut enligt de regler som gällde 
för universiteten och högskolorna t.o.m. budgetåret 1992/93. Förutsätt
ningarna för universitetens och högskolornas verksamhet har ändrats 
genom 1993 års reform. Högskolan skall avge sin första årsredovisning 
enligt förordningen (1993:134) om myndigheters årsredovisning och an
slagsframställning avseende budgetåret 1993/94. Det nu ingivna årsbok
slutet omfattar således inte någon fullständig resultatredovisning. Det 
för Riksrevisionsverket företedda årsbokslutet har föranlett anmärk
ningar i revisionsberättelsen avseende högskolans förvaltning. 

Under budgetåret 1992/93 uppnådde högskolan en utnyttjandegrad 
om 99 procent och en prestationsgrad om 83 procent, vilket är en ök
ning i förhållande till föregående år med 3 respektive 8 procentenheter. 

Högskolan har i sin förenklade anslagsframställning bedömt att takbc
loppet för ersättning för helårsstudenter och helårsprestationer för vart 
och ett av budgetåren 1994/95 och 1995/96 bör höjas med ett belopp 
som motsvarar 100 helårsstudenter inom humaniora, juridik och sam
hällsvetenskap. 

Högskolan i Skövde har ansökt om rätt att utfärda magisterexamen i 
vissa ämnen. 

Högskolan har i november 1993 redovisat ett program för utveckling 
av kvaliteten i den grundläggande högskoleutbildningen. 

Prop. 1993/94: 100 
Bil. 9 
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Regeringens överväganden 

Samman/ attning 

Övergripande mål 

Det utbildningsuppdrag som gäller för treårsperioden 1993/94-
1995/96 (prop. 1992/93:169, bet. 1992/93:UbU14, rskr. 
1992/93:363) bör utgöra en bas för planeringen av verksamheten 
under resten av perioden. 

Resurser 

Reservationsanslag 1994/95 64 784 000 kr 

Planeringsram 1995/96 65 038 000 kr 

Fyra miljoner kronor utgör förslag till en tillfällig ökning av 
anslagsbeloppen för de båda budgetåren på grund av ändrade 
former för ersättning för kostnader för lokalhyror. 

Övrigt 

Regeringen kommer att fastställa en låneram för högskolan. 

Resultatbedömning 

Såväl utnyttjandegraden som prestationsgraden högskolans grundläg
gande utbildning har förbättrats. 

Slutsatser 

Högskolan förefaller att komma att fullfölja de åtaganden som ingar 1 

utbildningsuppdraget och sannolikt komma att utnyttja sitt takbelopp 
fullt ut för treårsperioden 1993/94 - 1995/96. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
33. ti11 Högskolan i Skövde: Grundutbildrzing för budgetåret 

1994/95 anvisar ett reservationsanslag på 64 784 000 kr. 

Prop. 1993/94:100 
Bil. 9 
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C 30. Högskolan i Trollhättan/Uddevalla: 
Grund utbildning 

1993/94 
1994/95 

Anslag 
Förslag 

38 395 000 
50 942 000 

(1 anslaget för budgetåret 1993/94 ingår inte lokalkostnader.) 
Under detta anslag beräknas all ersättning - inklusive ersättning för 

lokalhyror och kostnder för inredning och utrustning - som är förenad 
med det utbildningsuppdrag som skall gälla för Högskolan i Trollhät
tan/Uddevalla. 

Högskolan i Trollhättan/Uddevalla har enligt högskoleförordningen 
(1993:100) rätt att utfärda följande examina: 

Kandidatexamen 
Högskoleexamen 

Barn- och ungdomspedagogisk examen 
Ingenjörsexamen 

Högskolan i Trollhättan/Uddevalla 

Högskolan i Trollhättan/Uddevalla har avgivit årsbokslut enligt de reg
ler som gällde för universiteten och högskolorna t.o.m. budgetåret 
1992/93. Förutsättningarna för universitetens och högskolornas verk
samhet har ändrats genom 1993 års reform. Högskolan skall avge sin 
första årsredovisning enligt förordningen (1993: 134) om myndigheters 
årsredovisning och anslagsframställning avseende budgetåret 1993/94. 
Det nu ingivna årsbokslutet omfattar således inte någon fullständig re
sultatredovisning. Riksrevisionsverkets granskning av årsbokslutet har 
inte givit anledning till anmärkning i revisionsberättelsen. 

Under budgetåret 1992/93 uppnådde högskolan en utnyttjandegrad 
om 88 procent och en prestationsgrad om 86 procent, vilket i bägge fal
len är en ökning i förhållande till föregående år med en procentenhet. 

Högskolan i Trollhättan/Uddevalla har i sin förenklade anslagsfram
ställning bedömt att takbeloppet inte inrymmer den expansion som öns
kats. Högskolan är angelägen om att få en utökad totalram för hela bud
getperioden. Utökningen är motiverad av efterfrågetrycket inom såväl 
grundutbildningen som fortbildning och vidareutbildning. Efterfrågan 
är störst inom samhällsvetenskap och humaniora. För att på ett bättre 
sätt tillgodose efterfrågan på utbildningsplatser hemställer högskolan 
om en höjning av takbeloppet som minst motsvarar 60 helårsstudenter. 

Högskolan har i november 1993 redovisat ett program för utveckling 
av kvaliteten i den grundläggande högskoleutbildningen. 
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Regeringens överväganden 

Sammanfattning 

Övergripande mål 

Det utbildningsuppdrag som gäller för treårsperioden 1993/94-
1995/96 (prop. 1992/93:169, bet. 1992/93:UbU14, rskr. 
1992/93:363) bör utgöra en bas för planeringen av verksamheten 
under resten av perioden. 

Resurser 

Reservationsanslag 1994/95 50 942 000 kr 

Planeringsram 1995196 51 897 000 kr 

Övrigt 

Regeringen kommer att fastställa en låneram för högskolan. 

Resultatbedömning 

Såväl utnyttjandegrad som prestationsgrad högskolans grundläggande 
utbildning har förbättrats något. 

Slutsatser 

Högskolan förefaller att komma att fullfölja de åtaganden som ingår i 
utbildningsuppdraget och sannolikt komma att utnyttja sitt takbelopp 
fu lit ut för treårsperioden 1993/94 - 1995/96. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
34. till Högskolan i Trollhättan/Uddevalla: Grundutbildning för 

budgetåret 1994/95 anvisar ett reservationsanslag på 50 942 000 
kr. 
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C 31. Högskolan i Växjö: Grundutbildning 

1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

120 986 000 
149 020 000 

(I anslaget för budgetåret 1993/94 ingår inte lokalkostnader.) 
Under detta anslag beräknas all ersättning - inklusive ersättning för 

lokalhyror och kostnader för inredning och utrustning - som är förenad 
med det utbildningsuppdrag som skall gälla för Högskolan i Växjö. 

Högskolan i Växjö har enligt högskoleförordningen (1993: 100) rätt att 
utfärda följande examina: 

Magisterexamen* 
Kandidatexamen 
Högskoleexamen 

Barn- och ungdomspedagogisk examen 
Grundskollärarexamen 1-7 
Grundskollärarexamen 4-9 
Gym nasielärarexamen ** 
Ingenjörsexamen 

* Gäller följande ämnen vid högskolan i Växjö: engelska, franska, historia, lit

teraturvetenskap, företagsekonomi, nationalekonomi, pedagogik, sociologi, 

statskunskap, matematik/tillämpad matematik 

** Förenad med följande villkor: gymnasielärarutbildning i ämnen för vilka 

krävs minst 80 poäng kan endast ges i de ämnen för vilka högskolan givits rätt 

att utfärda magisterexamen 

Högskolan i Växjö 

Högskolan i Växjö har avgivit årsbokslut enligt de regler som gällde för 
universiteten och högskolorna t.o.m. budgetåret 1992/93. Förutsättning
arna för universitetens och högskolornas verksamhet har ändrats genom 
1993 års reform. Högskolan skall avge sin första årsredovisning enligt 
förordningen (1993:134) om myndigheters årsredovisning och anslags
framställning avseende budgetåret 1993/94. Det nu ingivna årsbokslutet 
omfattar således inte någon fullständig resultatredovisning. Riksrevi
sionsverkets granskning av årsbokslutet har inte givit anledning till an
märkningar i revisionsberättelsen. 

Under budgetåret 1992/93 uppnådde högskolan en utnyttjandegrad 
om 101 procent och en prestationsgrad om 80 procent, vilket är en ök
ning i förhållande till föregående år med 8 respektive 5 procentenheter. 

Högskolan har i sin förenklade anslagsframställning bedömt att takbe
loppet för ersättning för helårsstudenter och helårsprestationer bör hö
jas med 11 miljoner kronor budgetåret 1994/95. För 1995/96 föreslår 
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högskolan att takbelopppet skall höjas med ytterligare 11 miljoner kro
nor. 

Högskolan har redovisat ett program för utveckling av kvaliteten i 
den grundläggande högskoleutbildningen. 

Regeringens överväganden 

Sammanfattning 

Övergripande mål 

Det utbildningsuppdrag som gäller för treårsperioden 1993/94-
1995/96 (prop. 1992/93:169, bet. 1992/93:UbU14, rskr. 
1992/93:363) bör utgöra en bas för planeringen av verksam het en 
under resten av perioden. 

Resurser 

Reservationsanslag 1994/95 149 020 000 kr 

Planeringsram 1995/96 155 389 000 kr 

5,5 miljoner kronor utgör förslag till en tillfällig minskning av 
anslagsbeloppet för budgetåret 1994/95 på grund av ändrade for
mer för ersättning för kostnader för lokalhyror. För budgetåret 
1995/96 föreslås den tillfälliga minskningen uppgå till 0,5 miljo
ner kronor. 

Övrigt 

Regeringen kommer att fastställa en låneram för högskolan. 

Resultatbedömning 

Såväl utnyttjandegrad som prestationsgrad i högskolans grundläggande 
utbildning har förbättrats. 

Slutsatser 

Högskolan förefaller att komma att fullfölja de åtaganden som ingar 1 

utbildningsuppdraget och sannolikt komma att utnyttja sitt takbclopp 
fullt ut för treårsperioden 1993/94 - 1995/96. 
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Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
35. till Högskolan i Växjö: Grundutbildning för budgetåret 

1994195 anvisar ett reservationsanslag på 149 020 000 kr. 

C 32. Högskolan Örebro: Grundutbildning 

1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

142 006 000 
189 055 000 

(I anslaget för budgetåret 1993/94 ingår inte lokalkostnader.) 
Under detta anslag beräknas all ersättning - inklusive ersättning för 

lokalhyror och kostnader för inredning och utrustning - som är förenad 
med det utbildningsuppdrag som skall gälla för Högskolan i Örebro. 

Högskolan i Örebro har enligt högskoleförordningen (1993:100) rätt 
att utfärda följande examina: 

Magisterexamen* 
Kandidatexamen 
Högskoleexamen 

Barn- och ungdomspedagogisk examen 
Grundskollärarexamen 4-9 
Gymnasie lärarexamen** 
Idrottslärarexamen 
Ingenjörsexamen 
Musiklärarexamen 
Socionomexamen 

* Examensrätten gäller följande ämnen: engelska, historia, litteraturvetenskap, 
företagsekonomi, nationalekonomi, pedagogik, psykologi, socialt arbete, sociolo
gi, statistik och statskunskap. 

** Pörenad med följande villkor: gymnasielärarutbildning i ämnen för vilka 
krävs minst 80 poäng kan endast ges i de ämnen för vilka högskolan har givits 
rätt att utfärda magisterexamen. 

Högskolan i Örebro 

Högskolan i Örebro har avgivit årsbokslut enligt de regler som gällde 
för universiteten och högskolorna t.o.m. budgetåret 1992/93. Förutsätt
ningarna för universitetens och högskolornas verksamhet har ändrats 
genom 1993 års reform. Högskolan skall avge sin första årsredovisning 
enligt förordningen (1993:134) om myndigheters årsredovisning och an
slagsframställning avseende budgetåret 1993/94. Det nu ingivna årsbok
slutet omfattar således inte någon fullständig resultatredovisning. Riks-
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revisionsverkets granskning av årshokslutet har inte givit anledning till 
anmärkningar i revisionsberättelsen. 

Under budgetåret 1992/93 uppnådde högskolan en utnyttjandegrad 
om 92 procent och en prestationsgrad om 88 procent, vilket är en ök
ning i förhållande till föregående år med 5 respektive l procentenheter. 

Högskolan har i sin förenklade anslagsframställning bedömt att takbe
loppet för ersättning för helårsstudenter och helårsprestationer bör hö
jas med 3 835 000 kronor motsvarande 50 helårsstudenter inom det 
konstnärliga området budgetåret 1994/95. Om högskolan dessutom får 
rätt att utfärda grundskollärarcxamen 1-7 bör takbeloppet höjas med yt
terligare 3 miljoner kronor budgetåret 1994/95. 

Högskolan har ansökt om examensrätt för grundskollärarexamen 1-7. 
Högskolan har i november 1993 redovisat ett program för utveckling 

av kvaliteten i den grundläggande högskoleutbildningen. 

Regeringens överväganden 

Sammanf auning 

Övergripande mål 

Det utbildningsuppdrag som gäller för treårsperioden 1993/94-
1995/96 (prop. 1992/93:169, bet. 1992/93:UbU14, rskr. 
1992/93:363) bör utgöra en bas för planeringen av verksamheten 
under resten av perioden. 

Resurser 

Rescrvationsanslag 1994/95 189 055 000 kr 

Planeringsram 1995196 189 902 000 kr 

Övrigt 

Regeringen kommer att fastställa en låneram för högskolan. 
För musik och idrott erhåller högskolan en ersättning med 

78 048 kr per helårsstudcnt (exklusive lokalhyror) under bud
getåret 1994/95. Ersättning för lokalhyror för musik och idrott 
ingår dock i beloppen ovan. 

Resultatbedömning 

Såväl utnyttjandegrad som prestationsgrad högskolans grundläggande 
utbildning har förbättrats. 
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Slutsatser 

Högskolan förefaller att komma att fullfölja de åtaganden som ingar 1 

utbildningsuppdraget och sannolikt komma att utnyttja sitt takbelopp 
fullt ut för treårsperioden 1993/94 - 1995/96. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
36. till Högskolan i Örebro: Grundwbildning för budgetåret 

1994/95 anvisar ett reservationsanslag på 189 055 000 kr. 

C 33. Högskoleutbildning på Gotland: 
Grund utbildning 

1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

11 506 000 
15 007 000 

(I anslaget för budgetåret 1993/94 ingår inte lokalkostnader.) 
Verksamheten är knuten till Länsstyrelsen på Gotland och leds av en 

styrelse till vilken ett kansli som svarar för det direkta arbetet med pla
nering, uppföljning m.m. är knutet. Under anslaget beräknas all ersätt
ning - inklusive ersättning för lokalhyror och kostnader för inredning 
och utrustning - som är förenad med upphandling av utbildning från 
ett eller flera universitet och högskolor. 

Högskoleutbildning på Gotland 

Högskoleutbildning på Gotland har avgivit årsbokslut enligt de regler 
som gällde för universiteten och högskolorna t.o.m. budgetåret 1992/93. 
Förutsättningarna för universitetens och högskolornas verksamhet har 
ändrats genom 1993 års reform. Högskoleutbildning på Gotland skall 
avge sin första årsredovisning enligt förordningen (1993:134) om myn
digheters årsredovsining och anslagsframställning avseende budgetåret 
1993/94. Det nu ingivna årsbokslutet omfattar således inte någon full
ständig resultatredovisning. Riksrevisionsverkets granskning av årsbok
slutet har inte givit anledning till anmärkning i revisionsberättelsen. 

Under budgetåret 1992/93 uppnådde Högskoleutbildning på Gotland 
en utnyttjandegrad om 80 procent och en prestationsgrad om 82 pro
cent, vilket är en minskning i förhållande till föregående år med 11 re
spektive en ökning med 13 procentenheter. Den minskade utnyttjan
dedgraden beror bl.a. på att antalet fristående kurser har minskat till 
förmån för längre sammanhållen utbildning. 
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Högskoleutbildning på Gotland har i sin förenklade anslagsframställ
ning bedömt att takbeloppet bör höjas med 1 miljon kronor. Högsko
leutbildning på Gotland räknar med en ökning av motsvarande 15 hel
år~tudenter inom de tekniska och naturvetenskapliga ämnesområdena 
och 40 helårsstudenter inom de humanistiska och samhällsvetenskapli
ga ämnesområdena. 

Motsvarande förslag gäller även för budgetåret 1995/96. 
Högskoleutbildning på Gotland har i november 1993 redovisat ett 

program för utveckling av kvaliteten i den grundläggande högskoleut
bildningen. 

Regeringens överväganden 

Sammanfattning 

Övergripande mål 

Det utbildningsuppdrag som gäller för treårsperioden 1993/94-
1995/96 (prop. 1992/93:169, bet. 1992/93:UbU14, rskr. 
1992/93:363) bör utgöra en bas för verksamheten under resten 
av perioden. 

Resurser 

Reservationsanslag 1994/95 15 007 000 kr 

Planeringsram 1995/96 16 756 000 kr 

Övrigt 

Regeringen kommer att fastställa en låneram för Högskoleut
bildning på Gotland. 

Resultatbedömning 

Utnyttjandegraden har försämrats medan prestationsgraden i Högsko
leutbildning på Gotlands grundläggande utbildning har förbättrats. 

Slutsatser 

Högskoleutbildning på Gotland förefaller att komma att fullfölja de åta
ganden som ingår i utbildningsuppdraget och sannolikt komma att ut
nyttja sitt takbelopp fullt ut för treårsperioden 1993/94-1995/96. 
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Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
37. till Högskoleutbildning på Gotland: Grundutbildning för 

budgetåret 1994/95 anvisar ett reservationsanslag på 15 007 000 
kr. 

C 34. Idrottshögskolan i Stockholm: Grundutbildning 

1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

16 529 000 
31 847 000 

(I anslaget för budgetåret 1993/94 ingår inte lokalkostnader.) 
Under detta anslag beräknas all ersättning - inklusive ersättning för 

lokalhyror och kostnader för inredning och utrustning - som är förenad 
med det utbildningsuppdrag som skall gälla för Jdrottshögskolan 
Stockholm. 

Idrottshögskolan i Stockholm har rätt att utfärda följande examina: 

Högskoleexamen 

Idrottslärarexamen 

Idrottshögskolan i Stockholm 

Jdrottshögskolan i Stockholm har avgivit årsbokslut enligt de regler som 
gällde för universiteten och högskolorna t.o.m. budgetåret 1992193. För
utsättningarna för universitetens och högskolornas verksamhet har änd
rats genom 1993 års reform. Idrottshögskolan i Stockholm skall avge sin 
första årsredovisning enligt förordningen (1993:134) om myndigheters 
årsredovisning och anslagsframställning avseende budgetåret 1993/94. 
Det nu ingivna årsbokslutet omfattar således inte någon fullständig re
sultatredovisning. Riksrevisionsverkets granskning av årsbokslutet har 
inte givit anledning till anmärkningar i revisionsberättelsen. 

Under budgetåret 1992/93 uppnådde Jdrottshögskolan i Stockho.lm en 
utnyttjandegrad om 98 procent och en prestationsgrad om 94 procent. 
En jämförelse med föregående år är svår att göra eftersom utbildningar
na vid Idrottshögskolan i Stockholm då hade sin organisatoriska hem
vist i en institution vid Lärarhögskolan i Stockholm. 

ldrottshögskolan har i sin förenklade anslagsframställning bedömt att 
takbeloppet för ersättning för helårsstudenter och helårsprestationer bör 
höjas med ersättning för 20 helårsstudenter. 

Högskolan har ansökt om examensrätt för kandidatexamen. 
Idrottshögskolan i Stockholm har i november 1993 redovisat ett pro

gram för utveckling av kvaliteten i den grundläggande högskoleutbild
ningen. 
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Regeringens överväganden 

Sammanfattning 

Övergripande mål 

Det utbildningsuppdrag som gäller för treårsperioden 1993/94-
1995/96 (prop. 1992/93:169, bet. 1992/93:UbU14, rskr. 
1992/93:363) bör utgöra en bas för planeringen av verksam hetcn 
under resten av perioden. 

Resurser 

Reserva ti onsanslag 1994/95 31 847 000 kr 

Planeringsram 1995/96 31 862 000 kr 

Övrigt 

Regeringen kommer att fastställa en låneram för högskolan. 
För idrott erhåller högskolan en ersättning med 55 967 kr per 

helårsstudent (exklusive lokalhyror) under budgetåret 1994/95. 
Ersättning för lokalhyror för idrott ingår dock i beloppen ovan. 

Resultatbedömning 

Då ldrottshögskolan i Stockholm är en ny självständig högskola är det 
svårt att jämföra utnyttjandegrad och prestationsgrad med tidigare år, 
men statistiken för 1992/93 visar att ldrottshögskolan i Stockholm har 
en god utnyttjandegrad och prestationsgrad. 

Slutsatser 

Idrottshögskolan i Stockholm förefaller att komma att fullfölja de åta
ganden som ingår i utbildningsuppdraget och sannolikt komma att ut
nyttja sitt takbelopp fullt ut för treårsperioden 1993/94-1995/96. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
38. till ldrottshögskolan i Stockholm: Grundutbildning för bud

getåret 1994/95 anvisar ett rcservationsanslag på 31 847 000 kr. 
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C 35. Konstfack: Grundutbildning 

1 993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

44 172 000 
69 169 000 

(I anslaget för budgetåret 1993/94 ingår inte lokalkostnader.) 
Under detta anslag beräknas all ersättning - inklusive ersättning för 

lokalhyror och kostnader för inredning och utrustning - som är förenad 
med det utbildningsuppdrag som skall gälla för Konstfack. 

Konstfack har enligt högskoleförordningen (1993:100) rätt att utfärda 
följande examina: 

Högskoleexamen 

Bild lärarexamen 

Konstnärlig högskoleexamen i konst och design 

Konstfack 

Konstfack har avgivit årsbokslut enligt de regler som gällde för universi
teten och högskolorna t.o.m. budgetåret 1992/93. Förutsättningarna för 
universitetens och högskolornas verksamhet har ändrats genom 1993 
års reform. Högskolan skall avge sin första årsredovisning enligt förord
ningen (1993: 134) om myndigheters årsredovisning och anslagsfram
ställning avseende budgetåret 1993/94. Det nu ingivna årsbokslutet om
fattar således inte någon fullständig resultatredovisning. Riksrevisions
verkets granskning av årsbokslutet har inte givit anledning till anmärk
ningar i revisionsberättelsen. 

Under budgetåret 1992/93 uppnådde högskolan en utnyttjandegrad 
om 93 procent och en prestationsgrad om 100 procent, vilket är en ök
ning i förhållande till föregående år av utnyttjandegraden med 4 pro
centenheter. Prestationsgraden för budgetåret 1992/93 innebar ingen 
förändring från föregående budgetår. 

Högskolan har i sin förenklade anslagsframställning bedömt det möj
ligt att högskolan kan fullfölja de åtaganden som ingår i utbildnings
uppdraget och sannolikt komma att utnyttja sitt takbelopp fullt ut för 
treårsperioden. Konstfack har också anmält att utrymmesbristen vid 
hög:;kolan kan göra det svårt att nå de uppsatta målen och föreslår att 
hög:;kolan skall få ekonomiska möjligheter att utöka sin lokalyta. 

Högskolan har i november 1 993 redovisat ett program för utveckling 
av kvaliteten i den grundläggande högskoleutbildningen. 
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Regeringens överväganden 

Sammanfattning 

Övergripande mål 

Det utbildningsuppdrag som gäller för treårsperioden 1993/94 -
1995/96 (prop. 1992/93:169, bet. 1992/93:UbU14, rskr. 
1992/93:363) bör, förutom de delar som tas upp nedan under 
"Slutsatser", utgöra en bas för planeringen av verksamheten un
der resten av perioden. 

Utbildningsuppdraget bör kompletteras med att antalet exami
na som omfattar minst 80 poäng skall uppgå till minst 300 un
der treårsperioden. 

Resurser 

Reservationsanslag 

Planeringsram 

Övrigt 

1994/95 69 169 000 kr 

1995/96 69 173 000 kr 

Regeringen kommer att fastställa en låneram för högskolan. 
För det konstnärliga området erhåller högskolan en ersättning 

med 82 017 kr per helårsstudent (exklusive lokalhyror) under 
budgetåret 1994/95. Ersättning för lokalhyror för det konstnärli
ga området ingår dock i beloppen ovan. 

Resultatbedömning 

Utnyttjandegraden i högskolans grundläggande utbildning har förbätt
rats medan prestationsgraden är oförändrad. 

Slutsatser 

I avvaktan på resultatet av den pågående utredningen om nytt rcsurstill
delningssystem för konstnärliga och idrottsliga högskoleutbildningar be
dömer regeringen att en tillfällig minskning av antalet ersättningsberät

tigade helårsstudenter under treårsperioden är nödvändig vid Konstfack. 
Det utbildningsåtagandc om högst 1 775 ersättningsberättigande hel

årsstudcnter under treårsperioden som angavs inför budgetåret 1993/94 
bör ändras till 1 715 ersättningsberättigande helårsstudcnter. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
39. till Konstfack: Grundutbildning för budgetåret 1994/95 anvi

sar ett reservationsanslag på 69 169 000 kr. 
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C 36. Kungl. Konsthögskolan: Grundutbildning 

1 993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

20 521 000 
34 267 000 

(I anslaget för budgetåret 1993/94 ingår inte lokalkostnader.) 
Under detta anslag beräknas all ersättning - inklusive ersättning för 

lokalhyror och kostnader för inredning och utrustning - som är förenad 
med det utbildningsuppdrag som skall gälla för Kungl. Konsthögskolan. 

Kungl. Konsthögskolan har enligt högskoleförordningen (1993: 100) 
rätt att utfärda följande examina: 

Högskoleexamen 

Konstnärlig högskoleexamen i konst och design 

Kungl. Konsthögskolan 

Kungl. Konsthögskolan har avgivit årsbokslut enligt de regler som gäll
de för universiteten och högskolorna t.o.m. budgetåret 1992/93. Förut
sättningarna för universitetens och högskolornas verksamhet har änd
rats genom 1993 års reform. Högskolan skall avge sin första årsredovis
ning enligt förordningen ( 1993:134) om myndigheters årsredovisning 
och anslagsframställning avseende budgetåret 1993/94. Det nu ingivna 
årsbokslutet omfattar således inte någon fullständig resultatredovisning. 
Riksrevisionsverkets granskning av årsbokslutet har inte givit anledning 
till anmärkningar i revisionsberättelsen. 

Under budgetåret 1992/93 uppnådde högskolan en utnyttjandegrad 
om 91 procent och en prestationsgrad om 82 procent, vilket är en ök
ning i förhållande till föregående år med 2 respektive 4 procentenheter. 

Högskolan har i sin förenklade anslagsframställning beräknat att anta
let helårsstudenter under budgetåret 1993/94 kommer att uppgå till 178. 
Denna siffra skall ställas emot det utbildning<>uppdrag om 600 helårsstu
denter för treårsperioden som gäller för högskolan. Kungl. Konsthög
skolan har också hemställt om en förändring av den examensbenäm
ning som är aktuell för högskolan. 
Hög.~kolan har i november l 993 redovisat ett program för utveckling 

av kvaliteten i den grundläggande högskoleutbildningen. 
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Regeringens överväganden 

Sammanfattning 

Övergripande mål 

Det utbildningsuppdrag som gäller för treårsperioden 1993/94-
1995/96 (prop. 1992/93:169, bet. 1992/93:UbU14. rskr. 
1992/93:363) bör utgöra en has för planeringen av verksamheten 
under resten av perioden. 
Utbildningsuppdraget bör kompletteras med att antalet examina 
som omfattar minst 80 poäng skall uppgå till minst 70 under 
treårsperioden. 

Resurser 

Reservationsanslag 1994/95 34 267 000 kr 

Planeringsram 1995/96 42 596 000 kr 

I planeringsramen ingår högst 8,3 miljoner kronor som tillskott 
för ökade hyreskostnader. 

Övrigt 

Regeringen kommer att fastställa en låneram för högskolan. 
Högskolan ersätts med 98 807 kr per helårsstudent (exklusive 

lokalhyror) under budgetåret 1994/95. Ersättning för lokalhyror 
ingår dock i beloppen ovan. 

Resultatbedömning 

Såväl utnyttjandegrad som prestationsgrad i högskolans grundläggande 
utbildning har förbättrats. 

Slutsatser 

Högskolan förefaller att komma att fullfölja de åtaganden som ingår i 
utbildningsuppdraget men kommer sannolikt inte att utnyttja sitt takbe
lopp fullt ut för treårsperioden 1993/94 - 1995/96. 

Riksdagen har tidigare fattat beslut om inkomstgaranti för konstnärer. 
Regeringen föreslår att antalet garantirum för nästa budgetår ökas med 
ett. Detta bör tilldelas professorn i grafisk konst vid Kungl. Konsthög
skolan, Karl Gustaf Nilson, vars förordande upphörde vid utgången av 
september 1993. Karl Gustaf Nilson omfattas av riksdagens bes.lut om 
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inkomstgaranti för konstnärer. Medel för ändamålet anvisas under elfte 
huvudtiteln. 

Beslut har fattats om samlade lokaler för högskolan på Skeppshol
men. Därigenom ökar hyreskostnaderna fr.o.m. budgetåret 1995/96. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
40. till Kungl. Konsthögskolan: Grundutbildning för budgetåret 

1994/95 anvisar ett reservationsanslag på 34 267 000 kr. 

C 37. Lärarhögskolan i Stockholm: Grundutbildning 

1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

226 135 000 
278 576 000 

(I anslaget för budgetåret 1993/94 ingår inte lokalkostnader.) 
Under detta anslag beräknas all ersättning - inklusive ersättning för 

lokalhyror och kostnader för inredning och utrustning - som är förenad 
med det utbildningsuppdrag som skall gälla för Lärarhögskolan i Stock
holm. 

Lärarhögskolan Stockholm har enligt högskoleförordningen 
(1993:100) rätt att utfärda följande examina: 

Magisterexamen* 
Kandidatexamen 
Högskoleexamen 

Barn- och ungdomspedagogisk examen 
Flyglärarexamen 
Grundskollärarexamen 1-7 
Grundskollärarexamen 4-9 
Gymnasie lärarexamen 
Special pedagogexamen * * 
Studie- och yrkesvägledarexamen 

* Med pedagogik som huvudämne 

** Samtliga inriktningar 

Lärarhögskolan i Stockholm 

Lärarhögskolan i Stockholm har avgivit årsbokslut enligt de regler som 
gällde för universiteten och högskolorna t.o.m. budgetåret 1992/93. För
utsättningarna för universitetens och högskolornas verksamhet har änd
rats genom 1993 års reform. Högskolan skall avge sin första årsredovis
ning enligt förordningen (1993:134) om myndigheters årsredovisning 
och anslagsframställning avseende budgetåret 1993/94. Det nu ingivna 
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årsbokslutet omfattar således inte någon fullständig resultatredovisning. 
Riksrevisionsverkets granskning av årsbokslutet har inte givit anledning 
till anmärkningar i revisionsberättelsen. 

Under budgetåret 1992193 uppnådde högskolan en utnyttjandegrad 
om 86 procent och en prestationsgrad om 91 procent, vilket är en 
minskning i förhållande till föregående år med 3 respektive en ökning 
med 5 procentenheter. 

Högskolan har i sin förenklade anslagsframställning bedömt att takbc
loppet för ersättning för helårsstudenter och helårsprestationer bör ligga 
fast för budgetåren 1994/95 och 1995/96. 

Högskolan har i november 1993 redovisat ett program för utveckling 
av kvaliteten i den grundläggande högskoleutbildningen. 

Regeringens överväganden 

Samman/ attning 

Övergripande mål 

Det utbildningsuppdrag som gäller för treårsperioden 1993/94-
1995/96 (prop. 1992/93:169, bet. 1992/93:UbU14, rskr. 
1992/93:363) bör utgöra en bas för planeringen av verksamheten 
under resten av perioden. 

Resurser 

Reservationsanslag 

Planeringsram 

1994/95 

1995/96 

278 576 000 kr 

270 605 000 kr 

18,9 miljoner kronor utgör förslag till en tillfällig ökning av 
anslagsbeloppet för budgetåret 1994/95 på grund av ändrade for
mer för ersättning för kostnader för lokalhyror. För budgetåret 
1995/96 föreslås den tillfälligas ökningen uppgå till 15,9 miljo
ner kronor. Även för budgetåren 1996/97-2001102 bör tillfälliga 
ökningar av anslagsbelopen beräknas. 

Övrigt 

Regeringen kommer att fastställa en låneram för högskolan. 

Högskolan bör på försök fr.o.m. budgetåret 1994/95 anordna 
grundskollärarutbildning för döva och hörselskadade. För detta 
åtagande har regeringen beräknat en ersättning om 1,8 miljoner 
kronor. Inom ramen för denna ersättning bör även utrymme 
finnas för övrigt utvecklingsarbete vad gäller lärarutbildning för 
döva och hörselskadade samt utbildning för teckenspråk. Ut
vecklingsarbetet bör ske i samråd med berörda intressenter. 
Verksamheten bör utvärderas. 
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Resultatbedömning 

Utnyttjandegraden har försämrats medan prestationsgraden i högskolans 
grundläggande utbildning har förbättrats. 

Slutsatser 

Högskolan förefaller att komma att fullfölja de åtaganden som ingår i 
utbildningsuppdraget och sannolikt komma att utnyttja sitt takbelopp 
fullt ut för treårsperioden 1993/94-1995/96. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
41. till Lärarhögskolan i Stockholm: Grundutbildning för bud

getåret 1994/95 anvisar ett reservationsanslag på 278 576 000 kr. 

C 38. Mitthögskolan: Grundutbildning 

1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

181 734 000 
237 919 000 

(I anslaget för budgetåret 1993/94 ingår inte lokalkostnader.) 
Under detta anslag beräknas all ersättning - inklusive ersättning för 

lokalhyror och kostnader för inredning och utrustning - som är förenad 
med det utbildningsuppdrag som skall gälla för Mitt högskolan. 

Mitthögskolan har, enligt högskoleförordningen (1993:100) rätt att ut
färda följande examina: 

Magisterexamen* 
Kandidatexamen 
Högskoleexamen 

Barn- och ungdomspedagogisk examen 
Grundskollärarexamen 1-7 
Ingenjörsexamen 
Socionomexamen 
Yrkesteknisk examen 

* Examensrätten gäller följande ämnen: företagsekonomi, psykologi, socialt ar

bete, sociologi, statskunskap, systemvetenskap/ADB och kemi 

Mitthögskolan 

Högskolorna i Sundsvall/Härnösand och Östersund har avgivit årsbok
slut enligt de regler som gällde för universiteten och högskolorna t.o.m. 
budgetåret 1992/93. Mitthögskolan inrättades den 1 juli 1993 och har så
ledes inte kunnat avge något årsbokslut. Förutsättningarna för universi-

13 Riksdagen 1993i94. I sam/. Nr/()() Hilaga 9 

Prop. 1993/94: 100 
Bil. 9 

193 



te tens och högskolornas verksam het har ändrats genom 1993 års re
form. Högskolan skall avge sin första årsredovisning enligt förordningen 
(1993:134) om myndigheters årsredovisning och anslagsframställning 
avseende budgetåret 1993/94. De nu ingivna årsboksluten omfattar såle
des inte någon fullständig resultatredovisning. Riksrevisionsverkets 
granskning av årsboksluten har inte givit anledning till anmärkningar i 
revisionsberättelsen. 

Under budgetåret 1992/93 uppnådde högskolorna i Sundsvall/Härnö
sand och Östersund en utnyttjandegrad om 89 respektive 133 procent 
och en prestationsgrad om 83 repektive 85 procent vilket är oförändrat 
i förhållande till föregående år vad gäller utnyttjandegraden och en höj
ning vad gäller prestationsgraden. 

Högskolan har i sin förenklade anslagsframställning bedömt att takhe
Ioppet för ersättning för helårsstudenter och helårsprestationer bör vara 
oförändrat budgetåren 1994/95 och 1995/96. Högskolan har därefter 
framfört önskemål om att takbeloppet skall höjas med 8 miljoner kro
nor för budgetåret 1994/95. 

Högskolan har ansökt om examensrätt för grundskollärarexamen med 
inriktning på årskurserna 4-9. 

Högskolan har i december 1993 redovisat ett program för utveckling 
av kvaliteten i den grundläggande högskoleutbildningen. 

Regeringens överväganden 

Sammanfattning 

Övergripande mål 

Det utbildningsuppdrag som gäller för treårsperioden 1993/94-
1995/96 (prop. 1992/93:169, bet. l 992/93:UbU14, rskr. 
1992/93:363) bör utgöra en bas för planeringen av verksamheten 
under resten av perioden. 

Resurser 

Reservationsanslag 1994/95 237 919 000 kr 

Planeringsram 1995/96 236 440 000 kr 

Övrigt 

Regeringen kommer att fastställa en låneram för högskolan. 

Resultatbedömning 

Utnyttjandegraden i högskolans grundläggande utbildning är oföränd
rad och prestationsgraden har ökat. 
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SlutSatser 

Högskolan förefaller att komma att fullfölja de åtaganden som ingår i 

utbildningsuppdraget för treårsperioden 1993/94-1995/96. Högskolan 
kommer väl att utnyttja sitt takbelopp för treårsperioden. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
42. till Mitthögskolan: Grundutbildning för budgetåret 1994/95 

anvisar ett reservationsanslag på 237 919 000 kr. 

C 39. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: 
Grund utbildning 

1993/94 
1994/95 

Anslag 
Förslag 

45 830 000 
61 751 000 

(I anslaget för budgetåret 1993/94 ingår inte lokalkostnader.) 
Under detta anslag beräknas all ersättning - inklusive ersättning för 

lokalhyror och kostnader för inredning och utrustning - som är förenad 
med det utbildningsuppdrag som skall gälla för Kungl. Musikhögskolan 
i Stockholm. 

Kungl. Musikhögskolan har enligt högskoleförordningen ( 1993: 100) 
rätt att utfärda följande examina: 

Högskoleexamen 

Konstnärlig högskoleexamen i musik 
Musiklärarexamen 
Organistexamen 

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm 

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm har avgivit årsbokslut enligt de re
gler som gällde för universiteten och högskolorna t.o.m. budgetåret 
1992/93. Förutsättningarna för universitetens och högskolornas verk
samhet har ändrats genom 1993 års reform. Högskolan skall avge sin 
första årsredovisning enligt förordningen ( 1993:134) om myndigheters 
årsredovisning och anslagsframställning avseende budgetåret 1993/94. 
Det nu ingivna årsbokslutet omfattar således inte någon fullständig re
sultatredovisning. Riksrevisionsverkets granskning av årsbokslutet har 
inte givit anledning till anmärkningar i revisionsberättelsen. 

Under budgetåret 1992/93 uppnådde högskolan en utnyttjandegrad 
om 98 procent och en prestationsgrad om 96 procent, vilket är en ök
ning i förhållande till föregående år med 5 respektive 1 procentenheter. 
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Högskolan har i en skrivelse och i sin förenklade anslagsframställning 
framhållit att takbeloppet för ersättning för helårsstudenter och helårs
prestationer bör höjas med 4,5 miljoner kronor budgetåret 1994/95. 
Högskolan har också anmält att antalet ersättningsberättigande helårs
studenter bör sänkas. 

Högskolan har till regeringen redovisat de ekonomiska svårigheter 
som högskolan haft under ett antal år samt de problem som övergången 
till det nya resurstilldelningssystemet medför för högskolans del. För att 
underlätta ett fullföljande av de åtaganden som ingår i utbildningsupp
draget har högskolan hemställt om en sänkning av antalet ersättningsbe
rättigande helårsstudenter, vilket innebär en höjning av studentpengen 
samt en höjning av takbeloppet. 

Högskolan har i november 1993 redovisat ett preliminärt program för 
utveckling av kvaliteten i den grundläggande högskoleutbildningen. 

Regeringens överväganden 

Sammanfattning 

Övergripande mål 

Det utbildningsuppdrag som gäller för treårsperioden 1993/94-
1995/96 (prop. 1992/93:169, bet. 1992/93:UbU14, rskr. 
1992/93:363) bör, förutom de delar som tas upp nedan under 
"Slutsatser", utgöra en has för planeringen av verksamheten un
der resten av perioden. 
Utbildningsuppdraget bör kompletteras med att antalet examina 
som omfattar minst 80 poäng skall uppgå till minst 325 under 
treårsperioden. 

Resurser 

Reservationsanslag 1994/95 61 751 000 kr 

Planeringsram 1995/96 62 377 000 kr 

Övrigt 

Regeringen kommer att fastställa en låneram för högskolan. 
För det konstnärliga området erhåller högskolan en ersättning 

med 94 329 kr per helårsstudent (exklusive lokalhyror) under 
budgetåret 1994/95. Ersättning för lokalhyror för det konstnärli
ga området ingår dock i beloppen ovan. 
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Resultatbedömning 

Såväl utnyttjandegrad som prestationsgrad i högskolans grundläggande 
utbildning är hög. 

Slutsatser 

I avvaktan på resultatet av den pågående utredningen om nytt resurstill
delningssystem för konstnärliga och idrottsliga högskoleutbildningar be
dömer regeringen att en tillfällig minskning av antalet ersättningsberät
tigande helårsstudenter under treårsperioden är nödvändig vid Kungl. 
Musikhögskolan i Stockholm. Minskningen bör underlätta för Kungl. 
Musikhögskolan i Stockholm att fullgöra sitt utbildningsuppdrag. 

Högskolan bör genomföra översyn av såväl den ekonomiska styrning
en som av utbildningens organisation och innehåll. Regeringen kom
mer senare i särskild ordning att följa upp förändringsarbetet vid hög
skolan. 

Det utbildningsåtagande om högst 1 685 ersättningsberättigande hel
årsstudenter under treårsperioden som gavs inför budgetåret 1993/94 
bör ändras till 1 613 ersättningsberättigande helårsstudenter. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
43. till Kungl. Musikhögskolan 

för budgetåret 1994/95 anvisar 
61 751 000 kr. 

Stockholm: Grundutbildning 
ett reservationsanslag på 

C 40. Mälardalens högskola: Grundutbildning 

1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

105 398 000 
145 417 000 

(I anslaget för budgetåret 1993/94 ingår inte lokalkostnader.) 
Under detta anslag beräknas all ersättning - inklusive ersättning för 

lokalhyror och kostnader för inredning och utrustning - som är förenad 
med det utbildningsuppdrag som skall gälla för Mälardalens högskola. 

Mälardalens högskola har enligt högskoleförordningen (1993:100) rätt 
att utfärda följande examina: 

Kandidatexamen 
Högskoleexamen 

Ingenjörsexamen 
Yrkesteknisk examen 
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Mälardalens högskola 

Mälardalens högskola har avgivit årsbokslut enligt de regler som gällde 
för universiteten och högskolorna t.o.m. budgetåret 1992/93. Förutsätt
ningarna för universitetens och högskolornas verksamhet har ändrats 
genom 1993 års reform. Högskolan skall avge sin första årsredovisning 
enligt förordningen (1993:134) om myndigheters årsredovisning och an
slagsframställning avseende budgetåret 1993/94. Det nu ingivna årsbok
slutet omfattar således inte någon fullständig resultatredovisning. Riks
revisionsverkets granskning av årsbokslutet har inte givit anledning till 
anmärkningar i revisionsberättelsen. 

Under budgetåret 1992193 uppnådde högskolan en utnyttjandegrad 
om 101 procent och en prestationsgrad om 82 procent, vilket är en ök
ning i förhållande till föregående år med 6 respektive S procentenheter. 

Högskolan har i sin förenklade anslagsframställning bedömt att takbe
loppet för ersättning för helårsstudenter och helårsprcstationcr bör hö
jas med ett belopp som motsvarar 300 helårsstudenter under treårspe
rioden. 

Högskolan har ansökt om rätt att utfärda magisterexamen med engels
ka som huvudämne. 

Högskolan har i december 1993 redovisat ett program för utveckling 
av kvaliteten i den grundläggande utbildningen. 

Regeringens överväganden 

Samman/ attning 

Övergripande mål 

Det utbildningsuppdrag som gäller för treårsperioden 1993/94-
1995/96 (prop. 1992/93:169, bet. l992/93:UbUl4, rskr. 
1992/93:363) bör utgöra en bas för planeringen av verksamheten 
under resten av perioden. 

Resurser 

Reservationsanslag 1994/95 145417000kr 

Planeringsram 1995/96 141 392 000 kr 

Fem miljoner kronor utgör förslag till en tillfällig minskning 
av anslagsbeloppen för de båda budgetåren på grund av ändrade 
former för ersättning för kostnader för lokalhyror. 

Övrigt 

Regeringen kommer att fastställa en låneram för högskolan. 
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Resultatbedömning 

Såväl utnyttjandegrad som prestationsgrad högskolans grundläggande 
utbildning har förbättrats. 

Slutsatser 

Högskolan förefaller att komma att fullfölja de åtaganden som ingar 1 

utbildningsuppdraget och sannolikt komma att utnyttja sitt takbelopp 
fullt ut för treårsperioden 1993/94-1995/96. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
44. till Mälardalens högskola: Grundutbildning för budgetåret 

1994/95 anvisar ett reservationsanslag på 145 417 000 kr. 

C 41. Operahögskolan i Stockholm: Grundutbildning 

1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

7 623 000 
10 133 000 

(I anslaget för budgetåret 1993/94 ingår inte lokalkostnader.) 
Under detta anslag beräknas all ersättning - inklusive ersättning för 

lokalhyror och kostnader för inredning och utrustning - som är förenad 
med det utbildningsuppdrag som skall gälla för Operahögskolan i 
Stockholm. 

Operahögskolan Stockholm har enligt högskoleförordningen 
(1993:100) rätt att utfärda följande examina: 

Högskoleexamen 

Konstnärlig högskoleexamen i scen och medier 

Operahögskolan i Stockholm 

Operahögskolan i Stockholm har avgivit årsbokslut enligt de regler som 
gällde för universiteten och högskolorna t.o.m. budgetåret 1992/93. För
utsättningarna för universitetens och högskolornas verksamhet har änd
rats genom 1993 års reform. Operahögskolan i Stockholm skall avge sin 
första årsredovisning enligt förordningen (1993:134) om myndigheters 
årsredovisning och anslagsframställning avseende budgetåret 1993/94. 
Det nu ingivna årsbokslutet omfattar således inte någon fullständig re
sultatredovisning. Riksrevisionsverkets granskning av årsbokslutet har 
givit anledning till anmärkning i revisionsberättelsen, föranledd av fel
aktigt utbetalda arvoden. 

Under budgetåret 1992193 uppnådde Operahögskolan i Stockholm en 
utnyttjandegrad om 89 procent, vilket är en minskning i förhållande till 
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föregående år med 17 procentenheter. När det gällde allmänna linjer 
återvände ovanligt många studenter 1991/92 för att slutföra sin utbild
ning efter studieavbrott. Prestationsgraden är oförändrat 100 procent. 

Operahögskolan i Stockholm har i sin förenklade anslagsframställ
ning bedömt att takbeloppet för ersättning för helårsstudenter och hel
årsprestationer under treårsperioden 1993/94 - 1995/96 kommer att ut
nyttjas fullt ut. 

Operahögskolan i Stockholm har i november 1993 redovisat ett pro
gram för utveckling av kvaliteten i den grundläggande utbildningen. 

Regeringens överväganden 

Sammanfattning 

Övergripande mål 

Det utbildningsuppdrag som gäller för treårsperioden 1993/94 -
1995/96 (prop. 1992/93:169, bet. 1992/93:UbU14, rskr. 
1992/93:363) bör utgöra en bas för planeringen av verksamheten 
under resten av perioden. 

Antalet examina som omfattar minst 80 poäng skall uppgå till 
minst 25 under treårsperioden. 

Resurser 

Reservationsanslag 1994/95 10 133 000 kr 

Planeringsram 1995/96 10 133 000 kr 

Övrigt 

Regeringen kommer att fastställa en låneram för Operahögsko
lan i Stockholm. 

Högskolan ersätts med 204 126 kr per helårsstudent (exklusive 
lokalhyror) under budgetåret 1994/95. Ersättning för lokalhyror 
ingår dock i beloppen ovan. 

Resultatbedömning 

Utnyttjandegraden i Operahögskolans i Stockholm grundläggande ut
bildning har försämrats medan prestationsgraden är oförändrad. 

Slutsatser 

Operahögskolan i Stockholm förefaller att komma att fullfölja de åta
ganden som ingår i utbildningsuppdraget och sannolikt komma att ut
nyttja sitt takbelopp fullt ut för treårsperioden 1993/94 - 1995/96. 
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Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
45. till Operahögskolan i Stockholm: Grundutbildning för bud

getåret 1994/95 anvisar ett reservationsanslag på 10 133 000 kr. 

C 42. Teaterhögskolan i Stockholm: Grundutbildning 

1993/94 Anslag 
1994195 Förslag 

11 144 000 
17 377 000 

(I anslaget för budgetåret 1993/94 ingår inte lokalkostnader.) 
Under detta anslag beräknas all ersättning - inklusive ersättning för 

lokalhyror och kostnader för inredning och utrustning - som är förenad 
med det utbildningsuppdrag som skall gälla för Teaterhögskolan i 
Stockholm. 

Teaterhögskolan i Stockholm har enligt högskoleförordningen 
(1993:100) rätt att utfärda följande examina: 

Högskoleexamen 

Konstnärlig högskoleexamen i scen och medier 

Teaterhögskolan i Stockholm 

Teaterhögskolan i Stockholm har avgivit årsbokslut enligt de regler som 
gällde för universiteten och högskolorna t.o.m. budgetåret 1992/93. För
utsättningarna för universitetens och högskolornas verksamhet har änd
rats genom 1993 års reform. Teaterhögskolan skall avge sin första årsre
dovisning enligt förordningen (1993:134) om myndigheters årsredovis
ning och anslagsframställning avseende budgetåret 1993/94. Det nu ing
ivna årsbokslutet omfattar således inte någon fullständig resultatredovis
ning. Riksrevisionsverkets granskning av årsbokslutet har inte givit an
ledning till anmärkningar i revisionsberättelsen. 

Under budgetåret 1992/93 uppnådde Teaterhögskolan i Stockholm en 
utnyttjandegrad om 87 procent och en prestationsgrad om 100 procent, 
vilket är en minskning i förhållande till föregående år med 9 procen
tenheter vad gäller utnyttjandegraden och en oförändrad prestations
grad. 

Teaterhögskolan har i sin förenklade anslagsframställning begärt en 
ändring av sitt utbildningsuppdrag. Kravet på att minst 30 examina om
fattande minst 140 poäng skall avläggas under treårsperioden bör av
skaffas. Enligt Teaterhögskolan motverkar detta krav flexibiliteten mel
lan grundutbildning och fortbildning och därmed en anpassning till ef
terfrågan på arbetsmarknaden. 

Teaterhögskolan har i november 1993 redovisat ett program för ut
veckling av kvaliteten i den grundläggande utbildningen. 
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Regeringens överväganden 

Sammanfattning 

Övergripande mål 

Det utbildningsuppdrag som gäller för treårsperioden 1993/94 -
1995/96 (prop. 1992/93:169, bet. 1992/93:UbU14, rskr. 
1992/93:363) bör utgöra en bas för planeringen av verksamheten 
under resten av verksamhetsperioden. 

Utbildningsuppdraget bör kompletteras med att antalet exami
na som omfattar minst 80 poäng skall uppgå till minst 30 under 
treårsperioden. 

Resurser 

Reservationsanslag 1994/95 17 377 000 kr 

Planeringsram 1995/96 17 377 000 kr 

Övrigt 

Regeringen kommer att fastställa en låneram för Teaterhögsko
lan i Stockholm. 

Högskolan ersätts med 153 247 kr per helårsstudent (exklusive 
lokalhyror) under budgetåret 1994/95. Ersättning för lokalhyror 
ingår dock i beloppen ovan. 

Resultatbedömning 

Prestationsgraden vid Teaterhögskolan är fortsatt hög. Små förändringar 
i antalet antagna ger i en liten verksamhet som Teaterhögskolans kraf
tigt utslag i utnyttjandegraden. 

Slutsatser 

Teaterhögskolan förefaller att komma att fullfölja de åtaganden som 
ingår i utbildningsuppdraget och sannolikt komma att utnyttja sitt tak
belopp fullt ut för treårsperioden 1993/94 - 1995/96. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
46. till Teaterhögskolan i Stockholm: Grundutbildning för bud

getåret 1994/95 anvisar ett reservationsanslag på 17 377 000 kr. 
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C 43. Enskilda och kommunala högskoleutbildningar 
m.m. 

1 993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

284 660 000 
1 240 936 000 

Under detta anslag beräknas vissa utgifter som kan bli aktuella med 
anledning av de avtal som staten ingått eller kommer att ingå med en
skilda utbildningsanordnare samt statsbidrag till kommuner och land
sting för grundläggande högskoleutbildning. Vissa medel har även be
räknats under anslaget C 45. Vissa särskilda utgifter inom universitet 
och högskolor m.m. samt under anslaget C 47. Forskningsstödjande åt
gärder vid mindre och medelstora högskolor. Regeringen har under av
snitt 3 Examensrätt m.m. berört vissa principiella ställningstaganden 
som ligger till grund för beräkningarna. 

Medel till enskilda och kommunala högskoleutbildningar m.m. har 
för budgetåret 1993/94 anvisats över anslaget D 37. Kommunal högsko
leutbildning m.m. 

Ans lagsfördelning 

1. Chalmers tekniska högskola AB 
grundutbildning 
forskning och forskarutbildning 

2. Handelshögskolan i 
Stockholm (HHS) 

3. Stiftelsen Högskolan i Jönköping 
grund utbildning 
forskning och forskarutbildning 

4. Teologiska Högskolan 
i Stockholm (THS) 

5. Örebromissionen/Örebro 
Missionsskola 

6. Evangeliska Fosterlands 
Sti fte Isen/ J ohannel unds 
Teologiska Institut 

Anslag 
1993/94 

Förslag 
1994195 

301 607 000 I 424 804 000 
255 780 000 I 332 361 000 

27 487 000 51 841 000 

87 671 000 I 114 619 000 
3 240 000 

1 720 000 2 1 764 000 

1 075 000 2 1 103 000 

860 000 2 882 000 
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7. Utbildning för vårdyrken 

8. Till regeringens disposition 

(för Ericastiftelsen, Ingesunds 
Musikhögskola, Stiftelsen 
Edsbergs Musikinstitut, Stiftelsen 
Edsbergs Musikinstitut, Stiftelsen 
Stora Sköndal, Stockholms 
Musikpedagogiska Institut m.m.) 
Summa 

Anslag 
1993/94 

Förslag 
1994/95 

216 658 000 222 226 000 

40 515 000 88 096 000 

1 240 936 000 

I Anslagen avser de statliga högskolorna Chalmers tekniska högskola och Hög

skolan i Jönköping. I anslagen för budgetåret 1993/94 ingår inte lokalkostnader. 

2 Medel för budgetåret 1993/94 har anvisats från anslaget D 42. Vissa särskilda 

utgifter inom universitet och högskolor m.m. 

3 Medel för budgetåret 1993/94 har anvisats under särskilda anslagsposter. 

Vissa enskilda utbildningsanordnare har utvärderats och erhållit ex
amensrätt samt statsbidrag. Vissa erhåller sedan tidigare statsbidrag. Med 
några har avtal tecknats om villkor för statsbidrag, med andra pågår dis
kussioner. 

Anslagen beräknas som det högsta belopp som kan betalas ut, motsva
rande takbeloppet för statliga universitet och högskolor. Ersättning ut
går för helårsstudenter och helårsprestationer samt i vissa fall för forsk
ning och forskarutbildning. 

Enskilda utbildningsanordnare 

1. Chalmers tekniska högskola AB 

Anslag 1993/94 till Chalmers tekniska högskola: 753 074 000 kr. 

Chalmers tekniska högskola AB har ansökt om examensrätt motsva
rande den examensrätt som Chalmers tekniska högskola har. Ansök
ningen är för närvarande föremål för Kanslersämbetets prövning. 

Regeringens överväganden 

Övergripande mål 

Det utbildningsuppdrag som fastställts för Chalmers tekniska högskola 
för treårsperioden 1993/94-1995/96 i propositionen Högre utbildning för 
ökad kompetens (prop. 1992/93:169, bet. 1992/93:UbU14, rskr. 
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1992/93:363) bör övertas av Chalmers teknjska högskola AB och utgöra 
en bas för planeringen av verksamheten under resten av perioden. Detta 
bör framgå av de avtal som skall slutas mellan staten och högskolan. 

Resurser 

Det högsta belopp som bör kunna utgå budgetåret 1994/95 beräknas för 
- grundutbildning till 424 804 000 kr. 
- forskning och forskarutbildning till 332 361 000 kr. 
I avtalet bör vidare beaktas ett resurstillskott fr.o.m. budgetåret 

1995/96 om 36 respektive 1,5 miljoner kronor för ökade hyreskostnader 
till följd av tillbyggnad för Mikroelektroniskt centrum respektive ny
byggnad för Matematiskt centrum etapp 2 under förutsättning att in
flyttning sker fr.o.m. budgetåret 1995/96. 

Övrigt 

I enlighet med vad som angavs i propositionen Forskning för kunskap 
och framsteg (prop. 1992/93:170 s. 188-189, bet. 1992/93:UbU15, rskr. 
1992/93:388) bör från Naturvetenskapliga forskningsrådet överföras till 
Chalmers tekniska högskola AB professurerna i teoretisk elementar
partikelfysik, innehavare Lars Brink, och i kondenserade materiens 
elektronstruktur, innehavare Per- Olof Nilsson. 

Överföringarna har beaktats vid anslagsberäkningen. 
Enligt regeringens förslag, närmare beskrivet under anslaget D 7. Na

turvetenskapliga forskningsrådet, skall ansvaret för Onsala rymdobser
vatorium överföras till rådet. I samband med detta reduceras från och 
med budgetåret 1994/95 förevarande anslag med 10 686 000 kr. Kostna
derna för lokaler, el, värme och vatten skall bestridas av Chalmers tek
niska högskola AB. Regeringen avser att återkomma till sistnämnda frå
ga. 

2. Handelshögskolan i Stockholm 

Statsbidrag 1993/94: 27 487 000 kr 

Handelshögskolan har enligt förordning (1993:956, ändrad 1993:1095) 
om tillstånd att utfärda vissa examina rätt att utfärda följande examina: 

Doktorsexamen 
Licentiatexamen 

Magisterexamen 
Kandidatexamen 
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Högskoleexamen 

Handelshögskolan begär slutjustering av bidraget för 1991/92 med 
678000 kr. 

Det avtal mellan staten och Handelshögskolan som godkändes av re
geringen i juni 1993 och som gäller fr.o.m. 1 juli 1994 t.o.m. 30 juni 
2009 innebär att det högsta belopp som kan utgå är 50 000 000 kr per 
år (inkl. bibliotek, studiestöd i forskarutbildningen samt ersättning per 
avlagd doktorsexamen). 

Enligt avtalet skall årlig korrigering av bidraget ske med hänsyn till 
förändringar i basbeloppet sedan föregående år. 

Handelshögskolan skall vidare ersättas med 678 000 kr som slutjuster
ing av bidraget för budgetåret 1991/92 enligt tidigare överenskommelser. 

Regeringens överväganden 

Med hänsyn till förändringarna i basbeloppet samt slutjustering för 
budgetåret 1991/92 beräknar regeringen det maximala bidrag som kan 
utgå till Handelshögskolan budgetåret 1994/95 till 51 841 000 kr. 

3. Stiftelsen Högskolan i Jönköping 

Anslag 1993/94 till Högskolan i Jönköping: 110 365 000 kr. 

Högskolan i Jönköping har enligt högskoleförordningen (1993:100) 
rätt att utfärda vissa examina. Examensrätt för enskilda utbildningsan
ordnare regleras genom lag (1993:792) om tillstånd att utfärda examina. 
Examensrätt motsvarande den högskolan har bör sökas av den nya ut
bildn i ngsanord naren. 

Regeringens överväganden 

Övergripande mål 

Det utbildningsuppdrag som fastställts för Högskolan i Jönköping för 
treårsperioden 1993/94-1995/96 i propositionen Högre utbildning för 
ökad kompetens (prop. 1992/93:169, bet. 1992/93:UbU14, rskr. 
1992/93:363) bör övertas av Stiftelsen Högskolan i Jönköping och utgö
ra en bas för planeringen av verksamheten under resten av perioden. 
Detta bör framgå av de avtal som skall slutas mellan staten och högsko
lan. 

Resurser 

Det högsta belopp som bör kunna utgå budgetåret 1994/95 beräknas för 
- grundutbildning till 114 619 000 kr. 
- forskning och forskarutbildning till 3 240 000 kr. 
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Under anslaget C 47. Forskningsstödjande åtgärder vid mindre och 
medelstora högskolor har beräknats 10 000 000 kr för forskning och 
forskarutbildning. Vidare har engångsvis under anslaget C 45. Vissa sär
skilda utgifter inom universitet och högskolor m.m. beräknats 
10 000 000 kr för inredning och utrustning. 

4. Teologiska Högskolan i Stockholm 

Statsbidrag 1993/94: 1 720 000 kr 

Teologiska Högskolan i Stockholm (THS) har enligt förordning 
(1993:956, ändrad 1993:1095) om tillstånd att utfärda vissa examina rätt 
att utfärda högskoleexamen med inriktning på teologisk utbildning. 

Det avtal mellan staten och THS som godkändes av regeringen i okto
ber 1993 och som gäller fr.o.m. 1 juli 1993 t.o.m. 30 juni 1998 innebär 
att det högsta belopp som kan utgå per år till THS är 1 720 000 kr. 

Enligt avtalet skall omräkning av bidraget ske enligt samma principer 
som gäller för statliga lärosäten. 

Regeringens överväganden 

Det högsta belopp som kan utgå till Teologiska Högskolan i Stockholm 
budgetåret 1994/95 beräknas till 1 764 000 kr. 

5. Örebromissionen för Örebro Missionsskola 

Statsbidrag 1993/94: 1 075 000 kr 

Örebromissionen har för Örebro Missionsskola enligt förordning 
(1993:956 ändrad 1993:1095) om tillstånd att utfärda vissa examina rätt 
att utfärda högskoleexamen med inriktning på teologisk utbildning. 

Det avtal mellan staten och Örebromissionen som godkändes av re
geringen i oktober 1993 och som gäller fr.o.m. den 1 juli 1993 t.o.m. 
den 30 juni 1998 innebär att det högsta belopp som kan utgå är 
1 075 000 kr per år till Örebro Missionsskola. 

Enligt avtalet skall omräkning av bidraget ske enligt samma principer 
som gäller för statliga lärosäten. 

Regeringens överväganden 

Det högsta belopp som kan utgå till Örebromissionen för Örebro Mis
sionsskola 1994/95 beräknas till 1 103 000 kr. 
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6. Evangeliska Fosterlands Stiftelsen för Johannelunds Teologiska 
Institut 

Statsbidrag 1993/94: 860 000 kr 

Evangeliska Fosterlands Stiftelsen har för Johannelunds Teologiska 
Institut enligt förordning (1993:956 ändrad 1993:1095) om tillstånd att 
utfärda vissa examina rätt att utfärda högskoleexamen med inriktning 
på teologisk. utbildning. 

Det avtal mellan staten och Evangeliska Fosterlands Stiftelsen som 
godkänts av regeringen i oktober 1993 och som gäller fr.o.m. den 1 juli 
1993 t.o.m. den 30 juni 1998 innebär att det högsta belopp som kan ut
gå per år till Johannelunds Teologiska Institut är 860 000 kr. 

Enligt avtalet skall omräkning av bidraget ske enligt samma principer 
som gäller för statliga lärosäten. 

Regeringens överväganden 

Det högsta belopp som kan utgå till Evangeliska Fosterlands Stiftelsen 
för Johannelunds Teologiska Institut beräknas budgetåret 1994/95 till 
882 000 kr. 

Kommunala högskoleutbildningar 

7. Utbildning för vårdyrken 

Statsbidrag 1993/94: 216 658 000 kr 

Denna anslagspost avser statsbidrag för grundläggande högskoleutbild
ning inom den kommunala högskolan. Olika landstings/kommuners ex
amensrätt framgår av högskoleförordningens (1993:100) bilaga 3. 

För den kommunala högskolan fastställs inte ett takbelopp per lands
ting/kommun. Istället fastställs ett maximalt antal statsbidragsberättigade 
årsstudieplatser för varje landsting/kommun. 

Regeringens överväganden 

För budgetåret 1994/95 bör fastställas följande högsta antal bidragsberät
tigade årsstudieplatser för kommunal högskoleutbildning: 

Stockholms LL 3 159* 
Uppsala LL l 011 
Södermanlands LL 401 
Östergötlands LL 966 
Jönköpings LL 1 034 
Blekinge LL 334 
Kalmar LL 348 
Kronobergs LL 453 
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Kristianstads LL 
Malmöhus LL 
Malmö kommun 
Hallands LL 
Göteborg och Bohus LL 
Vård sko leförbu ndet 
Äivsborgs LL 
Skaraborgs LL 
Värmlands LL 
Örebro LL 
Västmanlands LL 
Kopparbergs LL 
Gävleborgs LL 
Västernorrlands LL 
Jämtlands LL 
Västerbottens LL 
Norrbottens LL 

Summa 

*Varav 36 årsstudieplatser avser Gotlands kommun. 

8. Till regeringens disposition 

509 
1 148 

800 
305 
226 

1 588 
698 
494 
432 
935 
335 
455 
496 

591 
284 

1 256 
665 

18 923 

Med följande enskilda och kommunala utbildningsanordnare pågår dis
kus.sioner om villkor för statsbidrag - Ericastiftelsen, Stiftelsen Edsbergs 
Musikinstitut, Stiftelsen Stora Skända!, Stockholms Musikpedagogiska 
Institut och Ingesunds Musikhögskola. 

Enskilda utbildningsanordnare 

Ericastiftelsen erhåller 5 046 000 kr i statsbidrag för innevarande bud
getår. Stiftelsen har enligt förordning (1993:956 ändrad 1993:1095) om 
tillstånd att utfärda vissa examina rätt att utfärda psykoterapeutexamen. 
Stiftelsen bedriver också viss annan utbildning. 

Stiftelsen Edsbergs Musikinstitut erhåller för innevarande budgetåret 
4 088 000 kr. Vid institutet ges utbildning med kammarmusikalisk in
riktning. Stiftelsen har ingen examensrätt och har inte begärt sådan. 

Stiftelsen Stora Sköndal erhåller för innevarande budgetår 3 830 000 
kr i statsbidrag. Stiftelsen har enligt förordningen (1993:956 ändrad 
1993:1095) om tillstånd att utfärda vissa examina rätt att utfärda socio
nomexamen. 

Stockholms Musikpedagogiska Institut erhåller för innevarande bud
getår 7 107 000 kr. Vid institutet ges musikpedagogisk utbildning. Insti
tutet har ingen examensrätt och har för närvarande inte begärt sådan. 

14 Riksdagm 1993/94. I sam{. Nr/()(} Bilaga 9 
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Kommunala utbildningsanordnare 

Värmlands läns landsting erhåller för musik- och musiklärarutbildning 
vid Ingesunds Musikhögskola 20 444 000 kr i statsbidrag innevarande 
budgetår. 

Enligt högskoleförordningen (1993:100) har landstinget för musikhög
skolan rätt att utfärda musiklärarexamen. 

Regeringen bedömning 

Under anslagsposten har medel beräknats för nuvarande avtal inklusi
ve viss omräkning. Medel för kostnader som kan bli aktuella med an
ledning av de nya avtal som bör slutas har beräknats under anslaget 
C 45. Vissa särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m. 

Vidare har medel beräknats för momsmerkostnader för Chalmers tek
niska högskola AB samt Stiftelsen Högskolan i Jönköping. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
4 7. som bidrag till Enskilda och kommunala högskoleutbild

ningar m.m. anvisar ett reservationsanslag på 1 240 936 000 kr 

C 44. Europeisk utbildningssamverkan 

1 993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

47 545 000 
58 767 000 

Under anslaget beräknas alla kostnader för Sveriges deltagande i den 
EG:s utbildningsprogram Comett, Erasmus och Tempus. 

Regeringens överväganden 

Sverige deltar som medlem i EFT A sedan budgetåret 1990/91 i EG:s 
program för samarbete mellan universitet och företag inom det tekniska 
området, Comett (Community Action Programme in Education and 
Training for Technology). Vidare deltar Sverige, också som EFTA
medlem, sedan budgetåret 1992/93 i EG:s utbytesprogram för studenter, 
lärare och administratörer vid universitet och högskolor, Erasmus (Eu
ropean Community action programme for mobility of university stu
dents). Samma år påbörjade Sverige sitt deltagande i EG:s särskilda pro
gram för utbildningssamarbete med Östeuropa, Tempus. Programmen 
administreras i Sverige av Verket för högskoleservice (VHS). 

Avtalet om Europeiska unionen (EU), det s.k. Maastricht-avtalet, har 
nyligen ratificerats. Detta avtals artiklar 126 och 127 ger EG ett utökat 
kompetensområde till att omfatta också allmänna utbildningsfrågor re
spektive frågor om yrkesutbild.ning. De flesta av EG:s utbildningspro
gram upphör att gälla vid utgången av 1994. Med anledning därav har 
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EG-kommissionen under våren 1993 lagt fram riktlinjer för den framti
da utformningen av utbildningsprogrammen. Riktlinjerna utgår från 
ovan nämnda delar av Maastricht-avtalet. Utgångspunkten för EG är att 
medlemsländerna är suveräna när det gäller utformningen av sina ut
bildningssystem. De framtida programmen skall emellertid främja sam
arbete och införandet av en "europeisk dimension" i all utbildning. Be
slut om den framtida utformningen av utbildningsprogrammen är att 
vänta under 1994. 

Comett 

Den starka expansionen vad gäller det svenska deltagandet i Comett
programmet under 1990 och 1991 har under det gångna budgetåret 
mattats något. Verksamheten intäktsfinansieras delvis med medel från 
näringslivet. I det mindre gynnsamma ekonomiska klimat som har rått 
har de svenska nätverkscentra haft svårare att få avsättning för de kurser 
som ges i vidareutbildningssyfte. 

Erasmus 

Innevarande budgetår är det andra året som Sverige deltar i Erasmus 
och även detta år har en mycket stor del av de svenska ansökningarna 
beviljats av EG. Föregående budgetår godkändes nätverksansökningar 
avseende drygt 1 400 svenska studenter. Motsvarande siffra i år är 2 500, 
vilket är en Ökning med drygt 75%. Ökningen avspeglar bl.a. de mindre 
och medelstora högskolornas ökade deltagande. Vissa konstnärliga hög
skolor och vårdhögskolor deltar också. En ökad aktivitet inom de delar 
av programmet som avser lärarutbyte och gemensamt utformande av 
kursplaner minskar den koncentration till programmets studentutbytes
del som förra året präglade Sveriges deltagande. Innevarande budgetår 
har nätverksökningar avseende omkring 2 150 EG-studenter som vill 
studera i Sverige godkänts av EG. 

Tempus 

Tempus ingår i EG:s särskilda biståndsprogram för Central- och Östeu
ropa (PHARE-programmet). 

Syftet med Tempus (Trans-European Mobility Schcme for Univcrsity 
Studies) är att stödja utvecklingen och förnyelsen av den högre utbild
ningen i Central- och Östeuropa. Budgetåret 1992/93 var det första 
verksamhetsåret för Tempus i Sverige. Intresset har varit mycket stort. 
Sveriges deltagande uppgick under det första verksamhetsåret till 23 
projekt av totalt över 500, och under hösten 1993 godkändes ytterligare 
5 projekt med svenskt deltagande. 

EG har fattat beslut om en andra fas av programmet, Tempus Il. I 
detta kommer ytterligare östeuropeiska länder att ingå varför anspråk 
på medel ökar. Den skall löpa från 1994 till 1998. 
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Regeringen har vid beräkningen av anslaget utgått från följande be
lopp: 

Anslagspost 1993/94 

1. Comett 14 950 000 

2. Erasmus 23 150 000 

3. Tempus 9 445 000 

Summa kronor 47 545 000 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 

1994/95 

18 479 000 
28 614 000 
11 674 000 

58 767 000 

48. till Europeisk utbildningssamverkan för budgetåret 1994/95 
anvisar ett reservationsanslag på 58 767 000 kr. 

C 45. Vissa särskilda utgifter inom universitet och 
högskolor m.m. 

1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

239 871 000 
468 572 000 

Detta anslag avser verksamhet inom högskoleområdet för vilken me
del inte har ställts till förfogande under annat anslag. Anslaget avser 
även bidrag till Stiftelsen Svenska institutet samt för Svenska student-
hemmet i Paris. 

Anslagsfördelning 

Ans lagspost 1993/94 1994/95 

1. Stiftelsen Svenska 
institutet 4 237 000 4 346 000 

2. Svenska student-
hemmet i Paris 747 000 766 000 

3. Distansutbild-
ning 66 000 000 64 433 000 
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Anslags post 1993/94 ] 994/95 

4. Vissa särskilda utgifter 
för forskningsändamål* 176 550 000 

5. Till regeringens 
disposition 168 887 000 222 477 000 

Summa kronor 239 871 000 468 572 000 

* Medel under denna anslagspost beräknades för budgetåret 1993/94 under an

slaget E: 13 Vissa särskilda utgifter för forskningsändamål 

Anslagsframställning har avgivits av Stiftelsen Svenska institutet och 
Svenska studenthemmet i Paris. 

Stiftelsen Svenska institutet 

Stiftelsen Svenska institutet (SI) hemställer i sin anslagsframställning 
om oförändrat anslag på 4 237 000 kr för budgetåren 1994/95 och 
1995/96. 

Svenska studenthemmet i Paris 

Svenska studenthemmet i Paris hemställer i sin anslagsframställning om 
795 200 kr till driftskostnader för budgetåret 1994/95 samt om 497 000 
kr för renovering och nyinköp av möbler. 

Regeringens överväganden 

Stiftelsen Svenska institutet 

Regeringen avser att återkomma till SI:s uppdrag i fråga om NAMIC 
(National Academic Mobility Information Center) med anledning av ut
redningen Utlandsstudier och internationella utbildningskontakter. Vad 
ska göras centralt, vem ska göra det och hur? (Ds 1993:76). l avvaktan 
härpå bör ett oförändrat anslag på 4 346 000 kr föras upp för budgetåret 
1994/95. 

Distansutbildning 

Riksdagen beslutade med anledning av förslag i prop. 1992193:150 bil. 7 
om medel för distansutbildning. De avsatta medlen skulle motsvara ut
bildning för 1 500 helårsstudenter. 
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Vissa särskilda utgifter för forskningsändamål 

Medel har beräknats för internationalisering, stöd till forskarutbildning 
av universitets- och högskolelärare utan doktorsexamen, särskilda åtgär
der för stöd till forskarutbildning, åtgärder för jämställdhet inom uni
versitet och högskolor, fora för kvinnliga forskare, forskningsinforma
tion m.m. 

Till regeringens disposition 

Medel har beräknats för behörighetsgivande förutbildning, pedagogisk 
utveckling av lärare vid universitet och högskolor samt för kostnader 
som kan bli aktuella med anledning av de nya avtal som bör slutas med 
enskilda utbildningsanordnare m.m. Vidare har engångsvis beräknats 
10 000 000 kr för inredning och utrustning för Stiftelsen Högskolan i 
Jönköping. (C 43. Enskilda och kommunala högskoleutbildningar 
m.m.) 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
49. till Vissa särskilda utgifter inom universitet och högskolor 

m.m. för budgetåret 1994/95 anvisar ett reservationsanslag på 
468 572 000 kr. 

C 46. Konstnärligt utvecklingsarbete vid vissa 
högskolor 

1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

12 975 000 
13 344 000 

Under detta anslag beräknas medel för konstnärligt utvecklingsarbete 
vid nedan angivna universitet och högskolor. 

Regeringens överväganden 

Övergripande mål 

De riktlinjer för verksamheten och resurserna som riksdagen beslöt om 
med anledning av prop. 1992/93:170 (bet. 1992.193:UbU15, rskr. 
1992/93:388) för treårsperioden 1993/94 - 1995/96 bör ligga fast. 
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Resurser 

Reservationsanslag 1994/95 13 344 000 kr 

Planeringsram 1995/96 13 344 000 kr 

Anslaget har beräknats med utgångspunkt 1 de bedömningar och 
överväganden som redovisats i ovan nämnda proposition. 

Regeringen har vid beräkningen av anslaget utgått från följande be
lopp. 

Anslagspost 1994/95 1995/96 

Stockholms 
universitet (G I/IHR) 1 120 000 of. 
Danshögskolan 2 226 000 of. 
Dramatiska institutet 1 849 000 of. 
Konstfack 2 235 000 of. 
Kungl. Konsthögskolan 937 000 of. 
Kungl. Musikhögskolan i 
Stockholm 2 288 000 of. 
Operahögskolan i 
Stockholm 1 753 000 of. 
Teaterhögskolan i 
Stockholm 936 000 of. 

Summa kronor 13 344 000 

Medel för konstnärligt utvecklingsarbete beräknas även under ansla
gen till Lunds universitet, Göteborgs universitet, Umeå universitet samt 
Högskolan i Luleå. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
50. till Konstnärligt utvecklingsarbete vid vissa uni1•ersitet och 

högskolor för budgetåret 1994/95 anvisar ett reservationsanslag på 
13 344 000 kr. 
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C 47. Forskningsstödjande åtgärder vid mindre och 
medelstora högskolor 

1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

103 733 000 
151 538 000 

Under detta anslag beräknas medel för forskningsstödjande åtgärder 
vid de mindre och medelstora högskolorna. 

Dessa medel är betydelsefulla för att stärka forskningsmiljöerna vid de 
mindre och medelstora högskolorna. 

Regeringen föreslog i propositionen Forskning för kunskap och fram
steg (prop. 1992/93:170, bet. 1992/93:UbU15, rskr. 1992/93:388) en all
män förstärkning av anslaget till forskningsstödjande åtgärder vid de 
mindre och medelstora högskolorna. Regeringen föreslog i samma pro
position dessutom att 40 miljoner kronor skulle avsättas till stöd för 
nätverk för forskning mellan å ena sidan en eller flera mindre och me
delstora högskolor och å andra sidan ett eller flera universitet och hög
skolor med fasta forskningsresurser. Ansökningar om medelstilldelning 
har kommit in från mindre och medelstora högskolor. En beredning 
inom Utbildningsdepartementet med företrädare för forskningsråden 
samt Närings- och teknikutvecklingsverket (NUTEK) har lämnat förslag 
till fördelning av dessa medel. Regeringen avser att besluta om fördel
ning för detta ändamål under perioden 1993/94-1995/96 senast i början 
av 1994. Medel för detta har beräknats under anslagsposten 16. Till re
geringens disposition. 

Regeringen framlade våren 1993 förslag rörande förändringar i utbild
ningsutbudet vid några av de mindre och medelstora högskolorna som 
syftar till att stärka dessas möjligheter att spela en viktig roll för främst 
näringslivets utveckling. Vidare föreslogs att en sådan förändring skulle 
kombineras med ett långsiktigt forskningssamarbete med t ex en grupp 
företag eller annan organisation med egen vetenskaplig kompetens. För 
forskningssamverkan med näringslivet avsattes 40 miljoner kronor 
fr.o.m. budgetåret 1994/95. Riksdagen följde regeringens förslag (prop. 
1992/93:169, bet. 1992/93:UbU14, rskr. 1992/93:363 och 
prop.1992/93: 170, bet. l 992/93:Ub U 15, rskr. 1992/93:388). Även dessa 
medel har beräknats under posten 16. Till regeringens disposition. 

Under anslaget C 45 har medel beräknats för att förstärka tillgången 
på vetenskapligt meriterade lärare. Denna resurs skall fördelas på uni
versitet och högskolor på grundval av redovisad användning av de me
del som anvisats under 1992/93 samt sakliga och kvalitativa bedömning
ar. 
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Regeringens överväganden 

Sammanfattning 

Resurser 

Reservationsanslag 1994/95 151538000kr 

Ans lagsposter 

1. Högskolan i Borås 
2. Högskolan i Falun/Borlänge 

3. Högskolan i Gävle/Sandviken 
4. Högskolan i Halmstad 

5. Högskolan i Kalmar 

6. Högskolan i Karlskrona/ 
Ronneby 

7. Högskolan i Karlstad 

8. Högskolan i Kristianstad 

9. Högskolan i Skövde 
10. Högskolan i Trollhättan/ 

Uddevalla 
11. Högskolan i Växjö 
12. Högskolan i Örebro 
13. Idrottshögskolan i 

Stockholm 
14. Mitthögskolan 
15. Mälardalens högskola 
16. Till regeringens disposition 
Summa 

Belopp 

3 231 000 
3 155 000 
3 197 000 
3 179 000 
3 166 000 

2 065 000 
7 989 000 
3 195 000 
3 170 000 

2 126 000 
8 081 000 
7 828 000 

2 003 000 
9 483 000 
3 230 000 

86 439 000 
151 538 000 

Pbmeringsram 1995/96 151 538 000 kr 

Övrigt 

Från och med budgetåret 1994/95 tillförs anslaget 40 000 000 kr 
för långsiktigt forskningssamarbete med näringslivet. 

För forskning och forskarutbildning vid Stiftelsen Högskolan i 
Jönköping har beräknats JO 000 000 kr under anslagsposten 16. 
Till regeringens disposition. 
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Resultatbedömning 

Medlen för forskningsstödjande åtgärder utgör en viktig resurs i det ar
bete som pågår med att stärka forskningsmiljöerna vid de mindre och 
medelstora högskolorna. 

Vid vissa mindre och medelstora högskolor har nya inriktningar vuxit 
fram som en följd av samarbete mellan högskolorna och ett eller flera 
företag eller organisationer med kvalificerad forskning. Denna typ av 
samarbete medför gynnsamma förändringar som är angelägna för både 
högskolornas och näringslivets fortsatta utveckling. 

Slutsatser 

De profiler som har vuxit fram som en följd av ett samarbete mellan 
vissa högskolor och ett eller flera företag eller organisationer med ve
tenskaplig kompetens skapar en samlad och kraftfull forskningsmiljö. 

Regeringen anser att den förstärkning om 40 000 000 kr som riksda
gen fattat beslut om bör fördelas på långsiktig forskningssamverkan 
mellan å ena sidan högskolor med profiler riktade mot privata sektorn 
och näringslivet och å andra sidan företag och organisationer med kva
lificerad vetenskaplig verksamhet. Fördelningen skall baseras på verk
samhetens kvalitet och angelägenhet ur forskningssynpunkt, näringsli
vets relativa finansieringsbidrag, samt vissa regionala hänsyn. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
51. för forskningsstödjande åtgärder vid mindre och medelstora 

högskolor för budgetåret 1994/95 anvisar ett reservationsanslag på 
151538000 kr. 

C 48. Vissa ersättningar för klinisk utbildning och 
forskning 

1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

1 446 778 000 
1 487 495 000 

Från anslaget utgår ersättning till vissa landsting/kommuner enligt av
tal om samarbete om läkarutbildning och forskning m.m. samt om sam
arbete om tandläkarutbildning och forskning m.m. 

Regeringen har vid beräkning av anslaget utgått från följande belopp. 
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Universitet/ 
högskola 

Medicinsk forskning 
och utbildning 

Uppsala 
universitet 
Lunds 
universitet 
Göteborgs 
universitet 
Umeå 
universitet 
Linköpings 
universitet 
Karolinska 
institutet 

Odontologisk utbildning 
och forskning 

Göteborgs 
universitet 
Umeå 
universitet 

Summa 

1993/94 

168 172 000 

278 020 000 

278 881 000 

133 194 000 

100 766 000 

396 361 000 

Beräknad 
ändring 
1994/95 

5 593 000 

6 589 000 

8 216 000 

4 764 000 

3 995 000 

9 394 000 

Varav Iöne
och pris
omräkning 

3 986 000 

6 589 000 

6 609 000 

3 157 000 

2 388 000 

9 394 000 

53 568 000 1 270 000 1 270 000 

37 816 000 896 000 896 000 

1 446 778 000 40 717 000 34 289 000 

Regeringen föreslår att riksdagen 
52. till Vissa ersättningar för klinisk utbildning och forskning 

m.m. för budgetåret 1994/95 anvisar ett ramanslag på 
1 487 495 000 kr. 

C 49. Kanslersämbetet 

1992/93 
1993/94 
1994/95 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

4 928 270 
25 328 000 
25 861 000 

Kanslersämbetet har till uppgift att på nationell nivå granska kvalite
ten i verksamheten vid universitet och högskolor samt främja utveck
lingen av kvalitet och kvalitetssystem i högskoleverksamheten. Kanslcrs
ämbetets arbetsuppgifter och organisation framgår av förordningen 
(1993:886) med instruktion för Kanslersämbetet. 
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Kanslersämbetet 

Kanslersämbetet har i sin förenklade anslagsframställning redovisat för
slag till verksamhetsmål, som kortfattat kan beskrivas enligt följande. 

Kanslersämbetet bedriver sin verksamhet inom följande fyra program: 
strategiska projekt, nationella utvärderingar, kvalitetsutveckling och 
uppföljning samt examensrätt. Kanslersämbetet redovisar i sin anslags
framställning mål för vart och ett av programmen. 

Kanslersämbetet har till uppgift att utveckla och etablera en nationell 
referensram i fråga om kvalitet samt att tillföra universitet och högsko
lor information, kunskap och kompetens som bidrar till att etablera ett 
system för verksamhets- och kvalitetsutveckling på internationellt kon
kurrenskraftig nivå. 

Syftet med verksamhetsprogrammet Nationella utvärderingar är att 
komplettera universitetens och högskolornas egna utvärderingar genom 
att göra rikstäckande utvärderingar för att ge nationell överblick och 
möjliggöra jämförelser. Programmets mål är att kunna redovisa resultat 
och effekter av genomförda utvärderingar. 

Verksamhetsprogrammet Kvalitetsutveckling och uppföljning har till 
syfte att granska och främja utvecklingen av universitetens och högsko
lornas kvalitetssystem. 

Verksamhetsprogrammet Examensrätt m.m. innefattar prövning av 
frågor om examensrätt och är till skillnad från de övriga programmen 
mer normativ och kontrollerande. 

Kanslersämbetet har avgivit årsredovisning avseende räkenskapsåret 
1992/93. Riksrevisionsverkets granskning av årsredovisningen har inte 
givit anledning till anmärkningar i revisionsberättelsen. 

Regeringens överväganden 

Samman/ attning 

Övergripande mål 

De övergripande målen för verksamheten budgetåren 1994/95 
och 1995/96 som Kanslersämbetet redovisar i sin anslagsfram
ställning är enligt regeringens mening väl avvägda och bör ligga 
fast under den aktuella tvåårsperioden. 

Resurser 

Reservationsanslag 1994/95 25 861 000 kr 

Planeringsram 1995/96 25 861 000 kr 
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Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
53. till Kanslersämbetet för budgetåret 1994/95 anvisar ett reser

vationsanslag på 25 861 000 kr. 

C 50. Verket för högskoleservice 

1992/93 Utgift 
1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

73 992 660 
67 806 000 
70 480 000 

Arbetsuppgifter och organisation för Verket för högskoleservice 
(VHS) framgår av förordningen (1992:397) med instruktion för Verket 
för högskoleservice. 

De övergripande målen för VHS är att i enlighet med de uppdrag som 
lämnas av regeringen samt av universitet och högskolor inom Utbild
ning.~departementets och Jordbruksdepartementets områden. 

- utföra uppgifter, som med fördel kan göras samordnat för universi
tet och högskolor, 

- biträda universitet och högskolor med specialistkunskap, 
- följa upp verksamheten vid universitet och högskolor i samarbete 

med dessa och i anslutning till detta ha beställarkompetens för statistik. 
Verket skall främja internationalisering av den högre utbildningen, 

bedriva ekonomiskt gynnsam upphandling samt informera i samhället 
orn verksamheten vid universitet och högskolor. 

Årsredovisning 

Verket för högskoleservice har lämnat årsredovisning för verksamhets
året 1992/93 enligt förordningen (1993:134) om myndigheters årsredo
visning och anslagsframställning. 

Riksrevisionsverket har granskat årsredovisningen för VHS avseende 
verksamhetsåret 1992/93. Enligt Riksrevisionsverkets bedömning är års
redovisningen rättvisande. 

VHS är en serviceorganisation inom högskolesystemet. Verksamheten 
skall huvudsakligen finansieras genom uppdrag från universitet och 
högskolor. I takt med att den uppdragsfinansierade verksamheten bygg.<; 
ut skall stödet via anslagsfinansiering successivt minska. VHS har det 
första verksamhetsåret analyserat kravet på uppdragsfinansiering och 
vilka åtgärder som behöver vidtas för att leva upp till det samlade upp
draget. 

Utvecklingen av systemet för antagning av studenter till universitet 
och högskolor H 91 har slutförts och systemet har tagits i drift. 

VHS uppföljningsuppdrag har konkretiserats i samarbete med univer
sitet, högskolor och andra intressenter. Uppbyggnaden av en databas 
har påbörjats och beräknas kunna tas i drift under budgetåret 1994/95. 
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Under verksamhetsåret 1992/93 hade VHS en omslutning på ca 780,9 
miljoner kronor, varav transfereringar till EG:s utbildningsprogram 
samt transfereringar och utbe.talningar till leverantörer för utrustning 
till universitet och högskolor m.fl. utgjorde sammanlagt 678,4 miljoner 
kronor. Den totala kostnaden för verksamhetsgrenarna var, inklusive 
avskrivningar, 102,6 miljoner kronor. Intäkterna var 22.S miljoner kro
nor, varav huvuddelen för högskoleprovet. VHS hade 121 anställda den 
1 juli 1993. 

Kostnaderna för verksamheten fördelade sig på programområden med 
ca 59 % på antagning och högskoleprov, ca 15 % på upphandling, ca 10 
% på vardera information och internationalisering, ca 4 % på uppfölj
ning och ca 2 % på juridik. 

VHS var under budgetåret 1992/93 kansli för Högskolans avskiljande
nämnd. Verksamheten har fr.o.m. budgetåret 1993/94 överförts till 
Överklagandenämnden. 

Verkets för högskoleservice fördjupade anslagsframställning 

Resultatanalys för budgetåret 1992193 

VHS har för vart och ett av sina verksamhetsområden redovisat resultat
och omvärldsanalyser vad avser dels uppdrag från regering och riksdag. 
dels uppdrag från universitet och högskolor. 

Uppdrag från regering och riksdag: 

Uppföljning 

En samlad årlig verksamhetsberättelse för universitet och högskolor och 
vissa rapporter har avgivits. 

I omvärldsanalysen framhålls att uppföljningsbehovet ökar till följd 
av decentraliseringen inom högskoleområdet och införandet av presta
tionsrelaterad resursti Ildelning. 

Internationalisering 

Studentutbytet har ökat kraftigt under senare år. VHS har genom ut
bildning och rådgivning stött denna process, bl.a. för EG-programmen 
Comett, Erasmus och Tempus. För ekvivaleringsarbetet redovisar VHS 
minskade handläggningstider och ökat antal avgjorda ärenden per årsar
betskraft. 

I omvärldsanalysen framhålls att den internationella rörligheten san
nolikt kommer att öka och att detta leder till större behov av värdering 
av utländsk utbildning. 

Information 

Förändringar inom högskoleområdet har ställt extra stora krav på infor
mationsinsatser under 1992/93. VHS har börjat bygga upp en informa-
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tionsdatabas. I samverkan med Utbildningsdepartementet har VHS ar
betat med att öka intresset för naturvetenskaplig och teknisk utbildning 
och informerat om 1993 års universitets- och högskolereform. 

I omvärldsanalysen framhålls att den ökade mångfalden och universi
tetens och högskolornas profilering medför större svårigheter för samtli
ga aktörer inom området att skaffa sig överblick. Förutsättningarna för 
VHS att arbeta med studentinformation förändras därmed helt. 

Uppdrag från universitet och högskolor: 

Antagning 

Kostnaden per sökande har minskat kraftigt det senaste året bl.a. genom 
ökad användning av datorstöd. En bred specialistkompetens för att be
döma utländska gymnasiala utbildningar har byggts upp. Förberedelser 
har gjorts för att anpassa verksamheten till uppdragsfinansiering. Uni
versitetens och högskolornas delaktighet i antagningen har ökat. Antag
ningsprocessen har på begäran av universitet och högskolor förkortats 
med en månad samtidigt som antalet ansökningar fortsatt att vara högt. 

Framställningen och administrationen av högskoleprovet har effekti
viserats. Analyser visar på nära samband mellan provresultat och gym
nasiebetyg. Högskoleprovet ger ändock viss omfördelning vid antagning. 

I omvärldsanalysen förutser VHS följande utvecklingslinjer för antag-
n i ngsverksamheten: 

• variation i behörighets- och urvalsregler ökar 
• universitet och högskolor tar en mer aktiv del i antagningsarbetet 
• clearing mellan olika antagningssystem ökar 
• konkurrensen om högskoleplatser från ungdomsstuderande mins
kar 
•. antalet sökande med utländsk förutbildning ökar. 
VHS räknar med att högskoleprovet även i framtiden kommer att ha 

en central roll. 

Upphandling 

Genom upphandling.werksamheten har universitet och högskolor er
hållit bl.a. bättre produkter, tryggare avtalsvillkor och avsevärda rabat
ter. 
I omvärldsanalysen framhålls att: 

• uppdragsfinansiering införs successivt 
• upphandlingsansvaret överförs till universitet, högskolor och forsk

ningsråd 
• ny upphandlingslag kommer att påverka verksamheten. 
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Juridik 

Juristerna vid VHS har en konsultroll. Verksamhetsområdet har vidgats 
från arbets- och förvaltningsrätt till att även omfatta rådgivning inom 
avtals- och immaterialrätt. 

I omvärldsanalysen framhålls att avregleringen och decentraliseringen 
inom högskoleområdet leder till att universitetens och högskolornas be
hov av egna regler och rutiner ökar. Genom att särbestämmelser för 
högskoleområdet minskats har den övergripande juridiken fått en mer 
framträdande roll. Båda dessa faktorer kan positvt påverka efterfrågan 
av juridisk service från VHS. 

Samtidigt framhålls att rätten att föra process, särskilt i arbetsrättsfrå
gor, och att i övrigt företräda staten inte har överlämnats till universitet 
och högskolor. Därmed är det inte möjligt för VHS att bedriva juridisk 
rådgivning på lika villkor som andra myndigheter. 

Resursanalys 

VHS har vidtagit flera åtgärder för att anpassa organisationen till de nya 
uppgifterna. Verket har påbörjat kompetensutveckling och ledningsut
veckling. 

Det ekonomiadministrativa stödet har effektiviserats. De nya lokaler
na har inneburit en omfattande besparing i lokalkostnader. VHS har vi
dare gjort en stor ADB- satsning. 

Verksamhetens inriktning för budgetåret 1994/95 

Uppföljning 

VHS uppföljningsarbete skall vara den främsta källan till en allsidig, 
översiktlig och samlad information om högskolesektorn. Uppföljnings
arbetet skall utföras så att resultatet snabbt blir lätt tillgängligt och åt
komligt för användarna och så att det kan utgöra ett av flera beslutsun
derlag i frågor om högre utbildning och forskning. 

Internationalisering 

Den genomsnittliga handläggningstiden för ekvivaleringsärenden skall 
minska till 4 månader. (EG rekommenderar högst 4 månaders väntetid 
för erkännande av yrkesinriktade högskoleutbildningar.) 

Antalet utländska studenter som kommer till Sverige inom ramen för 
Erasmusprogrammet skall öka till 80 procent av antalet utsända studen
ter. 

Information 

En ny informationsstrategi skall utarbetas. 
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Antagning 

Den tekniska samordningen av antagningen skall öka servicegraden till 
studenterna genom utbyggd clearing och genom modern teknik som 
t.ex. talsvar och öka servicegraden till universitet och högskolor genom 
att öka deras delaktighet i antagningsarbetet. 

Kostnaderna per ansökan skall minska ytterligare. 

Upphandling 

VHS skall tillgodose och stödja universitets, högskolors och forsknings
råds behov av professionell upphandling samt uppnå full uppdragsfi
nansiering under budgetåret 1995/96. 

Anslagsframställning 

VHS har i den fördjupade anslagsframställningen för perioden 1994/95 -
1995/96 hemställt att regeringen 

anvisar VHS ett ramanslag på 35,8 miljoner kronor för vart och ett av 
budgetåren, 

under VHS anslag härutöver beräknar resurser för drift av SUNET i 
enlighet med förslag från syrelsen för SUNET, 

beräknar medel för den tekniska samordningen av antagning under 
universitetens och högskolornas anslag, 

bemyndigar VHS att ta ut avgifter, bestämma avgifternas storlek och 
disponera avgiftsinkomsterna, 

godkänner VHS förslag till vilka verksamhetsområden som skall upp
dragsfinansieras respektive anslagsfinansieras, 

bemyndigar VHS att bygga upp en utredningstjänst inom högskolesek
torn, 

överför rätten att i och utom domstol företräda staten inom det egna 
verksamhetsområdet till respektive universitet eller högskola, 

i övrigt godkänner de riktlinjer som lagts upp för verksamheten vid 
VHS. 

15 Riksdagen 1993/9./. I sam/. Nr 100 Bila[!.a 9 
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Regeringens överväganden 

Sammanfattning 

Övergripande mål 

De övergripande målen för VHS är att i enlighet med de upp

drag som lämnas av regeringen samt av universitet och högsko
lor inom Utbildningsdepartementcts och Jordbruksdepartemen

tets områden, 
- utföra uppgifter, som med fördel kan göras samordnat för 

universitet och högskolor. 
- biträda universitet och högskolor med specialistkunskap, 
- följa upp verksamheten vid universitet och högskolor 

samarbete med dessa och i anslutning till detta ha beställarkom
petens för statistik. 

Verket skall främja internationalisering av den högre utbild
ningen, bedriva ekonomiskt gynnsam upphandling samt infor
mera i samhället om verksamheten vid universitet och hög.~ko
lor. 

Resurser 

Ramanslag 1994/95 70 480 000 kr 

Planeringsram 1995/96 70 480 000 kr 

Resultatbedömning 

Den fördjupade anslag.~framställningen visar att verksamheten under 
verkets första år har bedrivits huvudsakligen enligt de uppsatta målen. 
Eftersom myndigheten är ny har det varit nödvändigt för VHS all ägna 
viss tid åt att analysera förutsättningarna för verksamheten och att tydli
gare klargöra hur arbetsuppgifterna fördelar sig mellan de olika upp
dragsgivarna. Underlag saknas ännu för att göra en bedömning av effek
tiviteten inom de olika verksamhetsområdena. 

Enligt den budgetering som verket redovisat i den fördjupade anslags

framställningen kommer ca 60 % av verksamheten att vara avgiftsfinan
sierad den I juli 1994, vilket med god marginal överstiger de krav som 

regeringen ställt. 

Slutsatser 

De övergripande målen för VHS verksamhet ligger fast. 
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VHS förefaller att för budgetåret 1994/95 kunna uppfylla de krav på
avgiftsfinansiering som regeringen ställt i de myndighetsspecifika direk
tiven. 

För budgetåret 1994/95 föreslår regeringen att kostnaderna för antag
ningen av studenter motsvarande 29 000 000 kr skall föras bort från 
VHS ramanslag. Motsvarande belopp beräknas under universitetens och 
högskolornas grund u tbildningsanslag. 

Övrigt 

Inom den ram som anvisas skall VHS genomföra det utvecklingsarbcte 
rörande uppföljningsverk.samheten som redovisats. 

I enlighet med det principbeslut riksdagen fattat om ansvar för den 
statliga statistiken (prop. 1992/93:101, bet. 1992/93:FiU7, rskr. 
1992/93:122) får VHS beställaransvaret för högskolestatistik och som 
följd härav har 8 399 000 kronor beräknats under VHS ramanslag. 

För att stärka organisationen av SUNET har regering och riksdag 
(prop. 1992/93:170 avsnitt 8, bet. 1992/93:UbU15, rskr. 1992/93:388) be
slutat att VHS skall vara ansvarigt administrativt organ. VHS bör därför 
tilldelas ett driftsanslag för SUNET motsvarande 18 928 000 kronor. Be
loppet motsvarar användaravgiften för berörda universitet och högsko
lor och har förts bort från respektive grundutbildningsanslag och fakul
tetsanslag. Regeringen behandlar under avsnittet D Nationella och in
ternationella forskningsresurser bl.a. frågan om organisation för resur
ser för högpresterande datorsystem. Mellan den verksamheten och 
SUNET finns viktiga beröringspunkter. Regeringen avser att återkom
ma under 1994 till ev. organisatoriska konsekvenser av detta förhållan
de. 

Regeringen kommer att behandla frågan om rätt för universitet och 
högskolor att företräda staten i domstol i särskild ordning. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
54. godkänner att den övergripande målsättningen för verk

samheten inom Verkets för högskoleservice ansvarsområde skall 
vara i enlighet med vad regeringen förordat i avsnittet Slutsatser, 

55. till Verket för högskoleservice för budgetåret 1994/95 anvi
sar ett ramanslag på 70 480 000 kr. 
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C 51. Överklagandenämnden för högskolan 

1992/93 Utgift 
1993/94 
1994/95 

Anslag 
Förslag 

2 655 813 
3 162 000 
3 233 000 

Överklagandenämnden för högskolan inrättades den 1 juli 1992. Se
dan den 1 juli 1993 har nämnden i uppdrag att också fullgöra kansli
funktioner åt Högskolans avskiljandenämnd. Från anslaget bestrids 
kostnader för löner, arvoden till ordförandena och ledamöterna i Över
klagandenämnden och Högskolans avskiljandenämnd samt lokalkostna
der och övriga kostnader. 

Överklagandenämnden har avgivit årsbokslut för budgetåret 1992/93. 
Bokslutet omfattar inte någon resultatredovisning. Riksrevisionsvcrkets 
granskning av årsbokslutet har inte givit anledning till anmärkningar i 
revisionsberättelsen. 

Överklagandenämnden för högskolan 

Överklagandenämnden räknar med en ökad arbetsbelastning för 
nämndkansliet på grund av övertagandet av kanslifunktionen för Hög
skolans avskiljandenämnd och hemställer om en ökning av sitt anslag 
till 3 500 000 kronor. 

Regeringens överväganden 

Mål 

Överklagandenämnden skall handlägga inkommande ärenden 

så snabbt som det är möjligt med iakttagande av kravet på rätts
säkerhet. 

Resurser 

Ramanslag 1994/95 3 233 000 kr 

Planeringsram 1995/96 3 233 000 kr 

Övrigt 

Vid medelsberäkningen för överklagandenämnden för budget
året 1993/94 beaktades den ökade arbetsbelastning som överta
gandet av kanslifunktionen för Högskolans avskiljandenänmd 
skulle medföra. 
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Resultatbedömning 

Mot bakgrund av karaktären i Överklagandenämndens verksamhet och 
de stora förändringar i bestämmelserna om rätt att överklaga beslut 
inom högskolans område som skett under 1993 har regeringen medgivit 
att nämnden inte lämnar någon resultatredovisning i årsbokslutet för 
räkenskapsåret 1992/93. Av anslagsframställningen för 1994/95 framgår 
att nämnden har avgjort så gott som samtliga ärenden som inkom under 
1992/93. 

Slutsatser 

Ö-Yerklagandenämnden förefaller att uppfylla sitt verksamhetsmål på ett 
tillfredsställande sätt. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
56. till Överklagandenämnden för högskolan för budgetåret 

1994/95 anvisar ett ramanslag på 3 233 000 kr. 

C 52. Rådet för grundläggande högskoleutbildning 

1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

40 599 000 
41 871 000 

Rådet för grundläggande högskoleutbildning inrättades som en själv
ständig myndighet den 1 juli 1992. 

Enligt förordningen (1992:817) med instruktion för rådet har rådet 
till uppgift att främja och stödja insatser för att utveckla den grundläg
gande högskoleutbildningens kvalitet och pedagogiska förnyelse. Rådet 
skall särskilt fördela medel till utvccklingsinsatser, inhämta och sprida 
kunskaper om planerade, pågående och avslutade utvecklingsinsatser av 
principiell och nydanande karaktär i Sverige och i utlandet. Rådet skall 
vidare utvärdera de utvecklingsinsatser som rådet har fördelat medel 
till. 

Rådet för grundläggande högskoleutbildning 

Rådet för grundläggande högskoleutbildning har i sin årsredovisning i 
de delar som avser resultatredovisningen redovisat verksamheten i två 
programområden, nämligen experimentbetonade utvecklingsprojekt 
inom den akademiska grundutbildningen och stöd till utveckling av en 
integrerad miljöutbildning. 

Härutöver har rådet förberett två nya programområden för budgetåret 
1993/94. ett program för lärarutbyte och ett program i syfte att perma
nent säkerställa en bättre rekrytering av kvinn.liga studenter till teknisk 
och matematisk/naturvetenskaplig utbildning. För dessa verksamhets-
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områden har följande mål lagts fast. Rådet skall främja utvecklingen av 

den grundläggande högskoleutbildningen genom att fördela anslag till 
experimentbetonade utvecklingsprojekt. som ligger utom ramen för vad 
som normalt kan och bör bekostas. Rådet skall vidare fortsätta att in
hämta och sprida kännedom om avslutade, pågående och planerade ut

vecklingsinsatser av principiell och nydanande karaktär i Sverige och 
utomlands. Härutöver bör särskilda insatser göras på följande fyra om
råden: 

- datorstöd i grundläggande högskoleutbildning. 
- miljöutbildning, 

- jämställdhetsfrågor, 
- ökad internationalisering av utbildningen. 

Resultatredovisningen indikerar att målet när det gäller experiment

betonade utvecklingsprojekt har uppnåtts. Rådet påpekar emellertid att 
endast ca 10 % av det sökta totalbeloppet har kunnat beviljas. Rådet har 

överlämnat en rapport om integration av miljöinslag i högskolans 
grundläggande utbildningar. Av rapporten rramgår alt intresset och en

gagemanget för att integrera miljöinslag i de prioriterade utbildnings

sektorerna varit stort. Rådet framhåller dock att detta arbete måste be

drivas långsiktigt med längre planeringsperioder än ett budgetår. De 

projekt som initierades budgetåret 1991192 kan först hösten 1994 visa 

upp konkreta resultat i form av nya miljöinslag i utbildningarna. 

Riksrevisionsverkets revisionsberättelse innehåller inga invändningar. 
I sin enkla anslagsframställning har rådet redovisat förslag till verk

samhet för budgetåret 1994/95. Rådet har även föreslagit att en ram för 
budgetåret 1995/96 fastställs. 

Regeringens överväganden 

Sammanfattning 

Övergripande mål 

De övergripande mål som gäller hör ligga fast. 

Resurser 

Reservationsanslag 1994/95 41 871 000 kr 

Planeringsram 1995/96 41 871 000 kr 

Resultatbedömning 

Rådets årsredovisning visar att verksamheten bedrivs med en sådan in

riktning att de uppsatta målen kan nås. 
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Slutsatser 

Sammantaget innebär bedömningen att de riktlinjer som lades fast i 
propositionen Högre utbildning för ökad kompetens (prop. 1992/93:169 
bet. 1992/93:UbUl4, rskr. 1992/93:363) bör gälla även för budgetåret 
1994/95. 

Myndighetens verksamhet har utvärderats av en internationell expert 
under 1992/93 och därvid fått positiva omdömen. Det finns goda förut
sättningar för att verksamheten skall kunna bedrivas i nuvarande om
fattning med de resurser som beräknats för budgetåret 1994/95. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
57. till Rådet för grundläggande högskoleutbildning för budget

året 1994/95 anvisar ett reservationsanslag på 41 871 000 kr. 

C 53. Kostnader för Chalmers tekniska högskola 
avvecklingsorganisation 

1994/95 Nytt anslag (förslag) I 000 

På detta anslag bokförs avvecklingskostnader m.m. för Chalmers tek
niska högskola. 

I propositionen om stiftelsehögskolor (prop. 1992/93:231, bet. 
1992/93:UbU18, rskr. 1992/93:405) föreslog regeringen att Chalmers tek
niska högskola (CTH) samt Högskolan i Jönköping fr.o.m. 1 juli 1994 
skulle övergå i stiftelseform. CTH kvarstår som avvecklingsmyndighct 
till dess CTH helt kan avvecklas. 

Under budgetåret 1994/95 kommer vissa avvecklingskostnader att 
uppstå. Det är i första hand fråga om förvaltningskostnader förknippade 
med myndighetens verksamhet hänförliga till budgetåret 1993/94. Det 
kan också uppkomma kostnader för viss personal som inte övergår till 
anställning hos det ombildade lärosätet. 

Regeringens överväganden 

Regeringen föreslår att det för redovisning av Chalmers tekniska hög
skolas avvecklingskostnader uppförs ett särskilt anslag, samt att eventu
ell behållning på räntekontot från den statliga myndigheten Chalmers 
tekniska högskola efter avvecklingen förs över till Chalmers tekniska 
högskola AB. Likaledes amorterar bolaget fullt eventuellt underskott 
på räntekontot. 

Det ankommer på regeringen att fatta de övriga beslut som kan bli 
nödvändiga i samband med avvecklingen. 
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Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
58. till Kostnader för Chalmers tekniska högskolas avvecklings

organisation för budgetåret 1994/95 anvisar ett förslagsanslag på 
1 000 kr. 

C 54. Kostnader för Högskolans i Jönköping 
avvecklingsorganisation 

1994/95 Nytt anslag (förslag) 1 000 

På detta anslag bokförs avvecklingskostnader m.m. för Högskolan i 
Jönköping. 

I propositionen om stiftelsehögskolor (prop. 1992/93:231, bet. 
1992/93:UbU18, rskr. 1992/93:405) föreslog regeringen att Chalmers tek
niska högskola samt Högskolan i Jönköping fr.o.m. 1 juli 1994 skulle 
övergå i stiftelseform. Högskolan i Jönköping kvarstår som avvecklings
myndighet till dess högskolan helt kan avvecklas. 

Under budgetåret 1994/95 kommer vissa avvecklingskostnader att 
uppstå. Det är i första hand fråga om förvaltningskostnader förknippade 
med myndighetens verksamhet hänförliga till budgetåret 1993/94. Det 
kan också uppkomma kostnader för viss personal som inte övergår till 
anställning hos det ombildade lärosätet. 

Regeringens överväganden 

Regeringen föreslår att det för redovisning av Högskolans i Jönköping 
avvecklingskostnader uppförs ett särskilt anslag, samt att eventuell be
hållning på räntekontot från den statliga myndigheten Högskolan i Jön
köping efter avvecklingen förs över till Stiftelsen högskolan i. Jönkö
ping. Likaledes amorterar stiftelsen fullt eventuellt underskott på ränte
kontot. 

Det ankommer på regeringen att fatta de övriga beslut som kan bli 
nödvändiga i samband med avvecklingen. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
59. till Kostnader för Högskolans i Jönköping avvecklingsorgani

sation för budgetåret 1994/95 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 
kr. 
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D Nationella och internationella 
forskningsresurser 
Riksdagen fattade våren 1993 på regeringens förslag beslut om forsk
ningspolitiken. Viktiga förstärkningar gjordes därvid av forskningsinsat
serna, inte minst med avseende på sådan forskning som var av - eller 
hade förutsättningar att nå - högsta internationella klass. Andra viktiga 
områden som gavs prioritet var ett förbättrat kunskapsflöde mellan uni
versiteten och högskolorna å den ena sidan och företagen å den andra, 
forskarrekryteringen, insatser för att öka flexibiliteten i forskningssyste
met, jämställdhet mellan män och kvinnor i högre utbildning och 
forskning samt internationell forskningssamverkan. 

Ett inom Utbildningsdepartementet nyligen inrättat forskningspoli
tiskt sekretariat biträder utbildningsministern i den forskningspolitiska 
samordningen inom regeringskansliet. Internationellt forskning.ssamar
bete är likaså en huvuduppgift för det forskningspolitiska sekretariatet. 
Sekretariatet är ansvarig enhet för anslagen under littera D. 

De samlade nationella resurserna för forskning är en strategisk resurs. 
Forskningsråden, som fördelar resurser för inomvetenskapligt genererad 
forskning med utgångspunkt i nationella prioriteringar, är ett viktigt in
strument för att upprätthålla vetenskapliga kvalitetskrav med utgångs
punkt i internationella jämförelser. Forskningsråden har en viktig roll i 
satsningen för att väsentligt öka antalet forskarutbildade. De riktlinjer 
för forskningsrådens och vissa nationella verksamheter, som riksdagen 
beslutade om med anledning av 1993 års forskningsproposition (prop. 
1992/93:170, bet. 92/93:UbU15, rskr. 388) bör ligga fast. Regeringen fö
reslår en förstärkning av det teknikvetenskapliga forskningsrådets resur
ser. 

Svenska forskares deltagande i internationellt forskningssamarhete 
ökar. Även kostnaderna för detta deltagande förutses öka väsentligt un
der de närmaste budgetåren, främst inom EES-avtalets ram. Det fjärde 
ramprogrammet för forskning beräknas starta under 1995, vilket påver
kar resursbehovet under budgetåret 1994/95. Effekterna av den svenska 
kronans minskade värde är särskilt märkbara inom det internationella 
forskningssamarbetet. För att motverka de negativa konsekvenserna av 
detta, föreslår regeringen en omfördelning av resurser från universite
tens och högskolornas anslag för forskning och forskarutbildning samt 
forskningsrådens ans.lag, till förmån för europeisk forskningssamverkan. 

Regeringen har i det föregående redovisat behovet av en väl utbyggd 
infrastruktur för forskning. Mot denna bakgrund föreslår regeringen en 
ökning av anslagen till de nationella biblioteken, främst Kungl. bibliote
ket (KB). KB föreslås också få en ökad roll för att stimulera samverkan 
mellan de vetenskapliga biblioteken. 

Tillgången på beräkningsresurser för extremt krävande beräknings
problem - högpresterande datorsystem (HPD) - är en strategisk resurs 
för svensk forskning och svenskt näringsliv. Uppbyggnaden av sådana 
system bör ske kontinuerligt och i enlighet med långsiktiga planer. Re-
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geringen föreslår en självständig organisation, knuten till det Naturve
tenskapliga forskningsrådet (NFR), med uppgift att främja samverkan 
mellan producenter, finansiärer och användare av högpresterande da
torsystem. Organisationen, benämnd HPD-rådet, bör få ett övergripande 
ansvar för fördelning av tillgängl.iga medel för högpresterande datorsys
tem. 

Tre nationella anläggningar, som hittills finansierats via resp. univer
sitets och högskolas anslag för forskning och forskarutbildning. föreslås 
fortsättningsvis finansieras av NFR. Regeringen föreslår en överföring 
av resurser för detta ändamål från resp. universitets eller högskolas an
slag till anslaget D 7. Naturvetenskapliga forskningsrådet. 

Resurserna för forskningsråden, de nationella biblioteken, internatio
nellt forskningssamarbete m.m. för budgetåret 1994/95 framgår av föl
jande sammanställning. 

Nationella och internationella 
forskn i ngsresurser (milj. kr) 

D 1. Porskningsrådsnämnden: 88.0 
Forskning och forskningsinformation 

D 2. Forskningsrådsnämndcn: Förvaltning 9.1 
D 3. Hu man ist i sk-sam häl lsvetenska p I iga 212.8 

forskningsrådet: Forskning 
D 4. HSFR: Förvaltning 7.2 
D 5. Medicinska forskningsrådet: Forskning 378.7 
D6. MFR: Förvaltning 12.8 
f) 7. Naturvetenskapliga forskningsrådet: Forskning 584.2 
D 8. NFR: Förvaltning 17.3 
D 9. Teknikvetenskapliga forskningsrådet: Forskning 267.9 
D 10. TFR: Förvaltning 7.3 
D 11. Rymdforskning 42.8 
D 12. Rådet för forskning om universitet och 7.8 

högskolor 
D 13. Kungl. biblioteket 147.1 
D 14. Statens psykologisk-pedagogiska 7.6 

bibliotek 
D 15. Arkivet för ljud och bild 21.5 
D 16. Institutet för rymdfysik 38.4 
D 17. Po larforskn ingssekretariatet 21.1 

D 18. Europeisk forskningssamverkan 477.3 
D 19. Vissa särskilda utgifter för forskning 110.5 
D 20. Vissa bidrag till forskningsverksamhet 36.6 
D 21. Dyrbar vetenskaplig utrustning 112.8 
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Vissa anslagstekniska frågor 

I avsnitt 6.2 redovisar regeringen vissa anslag.~tekniska frågor. nämligen 
avskaffandet av det särskilda lokalkostnadsanslaget för universitet och 
högskolor samt övergång till lånefinansiering av investeringar. Dessa 
förändringar berör forskningsråd och andra externa finansiärer av 
forskning. I det följande har anslagen till Forskningsrådsnämnden 
(FRN), Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR), 
Medicinska forskningsrådet (MFR) och Naturvetenskapliga forsknings
rådet (NFR) justerats med anledning av att lokalkostnaderna för av rå
den finansierade projekt vid universitet och högskolor framgent skall 
betalas av råden som en integrerad del av projektbidragen. Övergången 
till lånefinansiering av investeringar föranleder ingen nivåförändring av 
forskningsrådens medel för vetenskaplig utrustning. Nivån på det sär
skilda anslaget för dyrbar vetenskaplig utrustning påverkas inte heller. 
Den nya ordningen för kapitalförsörjning förutsätter emellertid att uni
versitet och hög.~kolor äger utrustningen. FRN och forskningsråden har 
fr.o.m. hudgetåret 1993/94 överfört äganderätten till rådsfinansierad ut
rustning till de universitet och högskolor där utrustningen är placerad. 

Resurser för högpresterande datorsystem 

Regeringen redovisade i prop. 1992/93:170 (bet. 1992/93:UbU 15, rskr. 
388) behoven av god och samordnad tillgång till avancerad beräknings
kraft. Dessa behov finns inom såväl svensk forskning som industri. 

Naturvetenskapliga forskningsrådet (NFR) har på regeringens upp
drag utarbetat förslag till hur en avsevärd förbättring i detta avseende 
bör åstadkommas och föreslagit en organisation för högpresterande da
torsystem - 1-IPD. NFR påpekar att den hittillsvarande utbyggnaden av 
beräkningsresurser skett utan samordning och till stor del finansierats 
genom donationer. NFR redovisar ett årligt resursbehov på cirka 75 
miljoner kr för att tillgodose behoven av avancerad beräkningsutrust
ning. 

NFR föreslår att en organisation bör skapas som har till uppgift att 
med hänsyn till nationella behov och resurser på bästa sätt förse det 
svenska forskarsamhället med adekvata beräkningsrcsurser för extremt 
krävande beräkningsproblem. Organisationen bör inte ansvara för så
dan utrustning som endast är avsedd att användas lokalt. I organisatio
nens uppgift ingår bl.a. att bevaka teknisk utveckling på området, beva
ka behovsutveckling och utforma strategi samt ansvara för fördelning av 
tillgängliga resurser för högpresterande beräkningsresurser. 

Regeringens överväganden 

Som regeringen tidigare redovisat är svensk forskning och svenskt när
ingsliv beroende av en väl utbyggd och fungerande infrastruktur för 
forskning och utvecklingsarbete. Högpresterande heräkningsresurser är 
en viktig del av denna infrastruktur. 
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En väl avvägd uppbyggnad och ett effektivt utnyttjande av avancerade 
beräkningsresurser kräver dels resurser för investering och drift dels en 
sammanhållen strategi för utbyggnaden av svensk kapacitet. 

Regeringen avser att under Naturvetenskapliga forskningsrådet (NFR) 
inrätta ett råd för högpresterande datorsystem - HPD-rådet. I HPD
rådets uppgifter kommer att ingå att ha ett övergripande ansvar för för
delning av tillgängliga resurser för detta ändamål. 

HPD-rådets organisation, utformning och hemvist bör ordnas så att 
en god samverkan åstadkommes mellan de aktörer som producerar, till
handahåller, finansierar och använder högpresterande datorsystem. I ett 
inledningsskede bör rådet knytas till NFR. Det ankommer på regering
en att utfärda instruktioner för rådet. 

Regeringen avser att under 1994 pröva frågan om eventuella organisa
toriska konsekvenser av en nödvändig samverkan mellan HPD-rådet 
och SUNET-organisationen. 

Regeringen bedömer att HPD-rådet för sin verksamhet under budget
året 1994/95 kommer att behöva disponera medel endast i begränsad 
omfattning. Vissa medel beräknas för detta ändamål under anslaget D 
19. Vissa särskilda utgifter för forskningsändamål. 

Tillgången på HPD-rcsurser är en gemensam angelägenhet för univer
sitet och högskolor, statliga forskningsfinansiärcr och för näringslivet. 
Finansieringsformen för försörjning medHPD-resurser bör konstrueras 
från denna utgångspunkt. Vidare bör finansieringsformen vara sådan att 
uppbyggnad och utveckling av HPD-systemen - till skillnad mot vad 
som hitti.lls ofta varit fallet - kan ske kontinuerligt och i enlighet med 
långsiktiga planer. 

Regeringen avser att uppdra åt HPD-rådet att utarbeta ett förslag till 
finansieringssystem. En utgångspunkt kan vara att en viss andel av det 
s.k. omkostnadspålägg som externa finansiärer av forskning och utveck
lingsarbete erlägger till universitet och högskolor avsätts för utbyggnad 
av högpresterande datorsystem. Denna form av gemensam finansiering 
bör kunna tillämpas fr.o.m. budgetåret 1995/96. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
1. godkänner vad regeringen förordat beträffande svensk forsk

nings försörjning med högpresterande beräkningsresurser. 
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D 1. Forskningsrådsnämnden: Forskning och 
forskningsinformation 

1992/93 

1993/94 

Utgift 

Anslag 

94 957 052 I 

80 073 000 

1994/95 Förslag 88 003 000 
1omfattar såväl forskning som förvaltning 

Reservation 6 703 387 

Från anslaget betalas kostnader för den verksam het som Forsknings

rådsnämnden (FRN) finansierar. 

Regeringens överväganden 

De riktlinjer för verksamheten och resurserna som riksdagen beslutade 

om med anledning av prop. 1992/93: 170 (bet. 92/93:UbU 15. rskr. 388) 
för treårsperioden 1993/94 - 1995/96 bör ligga fast. 

FRN har utförligt redovisat sin verksamhet och hur de av reger.ingen 

angivna målen har uppnåtts, bl.a. det särskilda ansvar för kvinno- och 

jämställdhetsforskning som åvilar FRN. Stöd till yngre forskare, forskar

rörlighet, forskningsinformation och internationellt samarbete ingår i 

betydande omfattning i FRN:s verksamhet. Redovisningen visar på goda 
möjligheter för FRN att intensifiera ansträngningarna på dessa områ

den. 

Resurser 

Ans lagsbelopp 
Planeringsram 

1994/95 88 003 000 
1995/96 of 

Regeringen har vid beräkning av anslaget utgått från följande belopp: 

1. Initiering, samordning 
och stöd av forskning 
2. Forskningsinformation 

1993/94 

71 871 000 

8 202 000 

Beräknad ändring 
1994/95 

+ 7 606 000 

+ 324 000 

Av anslaget skall minst 4 763 000 kr användas för lokalkostnader för 

av FRN finansierade forskningsprojekt vid universitet och högskolor. 

Dessa resurser har beräknats under anslagsposten I. 
Under anslaget har 3 077 000 kr beräknats för finansiering av dyrbar 

vetenskaplig utrustning. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 

2. till Forskningsrådsnämnden: Forskning och forskningsinfor
mation för budgetåret 1994/95 anvisar ett reservationsanslag på 

88 003 000 kr. 
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D 2. Forskningsrådsnämnden: Förvaltning 

1993/94 Anslag (nytt) 8 772 000 
1994/95 Förslag 9 135 000 

Medlen disponeras för Forskningsrådsnämndens (FRN) förvaltning. 

Regeringens Överväganden 

Resurser 

Anslagsbelopp 
Planering>ram 

1994/95 
1995196 

9 135 000 
of 

Riksrevisionsverkets granskning av årsbokslutet har inte givit anledning 
till anmärkningar i revisionsberättelsen. 

Regeringen kommer att fastställa en låneram för FRN. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
3. til.1 Forskningsrådsnämnden: Fön·altning för budgetåret 

1994/95 anvisar ett ramanslag på 9 135 000 kr. 

D 3. Humanistisk-samhällsvetenskapliga 
forskningsrådet: Forskning 

1992/9 3 utgift 
1993/94 
1994/95 

Anslag 
Förslag 

206 085 408 1 Reservation 38 791 666 
202 403 000 
212 816 000 

1omfattar såväl forskning som förvaltning 

Från anslaget betalas kostnader för den verksamhet som Humanistisk
samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR) finansierar. 

Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet 

I enlighet med riksdagens beslut med anledning av prop. 1992/93: 170 
har HSFR lämnat kostnadsberäkningar som underlag för överföring av 
16 tjänster som professor till de universitet och högskolor där tjänsterna 
nu är placerade. 

Regeringens överväganden 

De riktlinjer för verksamheten och resurserna som riksdagen beslöt om 
med anledning av prop. 1992/93:170 (bet. 1992/93:UbU15, rskr. 388) för 
treårsperioden 1993/94 - 1995/96 bör ligga fast. 
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HSFR har i särskild ordning avrapporterat sin verksamhet med ut
gångspunkt i av regeringen angivna mål. Inom HSFR pågår arbete med 
att utveckla och analysera de uppställda verksamhetsmålen. Ett forsk
ningsråds verksamhet bör beskrivas i såväl kvalitativa som kvantitativa 
former. Effekterna av olika stödformer och åtgärder bör analyseras och 
värderas. Det är viktigt alt rådet även fortsättningsvis ägnar dessa frågor 
stor uppmärksam het. 

Resurser 

Ans lagsbelopp 
Planer i ngsram 

1994/95 
1995/96 

212 816 000 
of 

I enlighet med riksdagens beslut om de vid forskningsråden inrättade 
professurerna, föreslås att medel för dessa tjänster fr.o.m. budgetåret 
1994/95 anvisas under respektive universitets eller högskolas anslag till 
forskning och forskarutbildning. Förevarande anslag bör minskas med 
motsvarande belopp (- 11 200 000 kr). 

Överföringen av tjänster föreslås ske i en.lighet med följande uppställ-
ning. 

Innehavare Ämnesinnehåll Univ. 

T. Frängsmyr Vetenskapshistoria Uppsala 
K. Johannesson Retorik Uppsala 
B. Nordberg Sociolingvistik Uppsala 
L. Ryden Bysantinologi Uppsala 
S. Westerlund Miljörätt Uppsala 
K. G. Jöreskog Multivaria! statistisk 

analys Uppsala 
A. Klevmarken Ekonometri Uppsala 
P. Gärdenfors Kognitionsforskning Lund 
R. Söderbergh Barnspråksforsk n ing Lund 
S. Tägil Empirisk konflikt-

forskning Lund 
J. Asplund Kultursociologi Lund 
P. Seipcl Rättsinformatik Stockholm 
J. Hoem Demografi, 

särskilt demometri Stockholm 
L.-G. Tedebrand Historisk demografi Umeå 
B. Hjern Implementations-

forskning Umeå 
M. Nisser I nd ustrim in nes-

forskning KTH 
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Den till rådet knutna professuren i numismatik med penninghistoria, 
placerad vid Stockholms universitet, bekostas helt med donationsmedel. 
Efter samråd med donator, Gunnar Ekströms stiftelse, föreslås att pro
fessuren förs till Stockholms universitet. 

I prop. 1992/93:170 (bet. 1992/93:UbU15, rskr. 388) gavs HSPR ett 
särskilt ansvar för utveckling och uppbyggande av kriminalvetenskaplig 
forskning. I enlighet med riksdagens tidigare fattade beslut beräknas un
der förevarande anslag medel för kriminalvetenskaplig forskning 
( + 1 500 000 kr). 

HSFR har under en följd av år i samråd med Byggforskningsrådet 
(BFR) från anslaget F 11. Byggforskning under tolfte huvudtiteln (Nä
ring.~departementet) fördelat medel till grundforskning av relevans för 
byggforskning. Regeringen förordar i prop. 1993/94:82 om samhällsve
tenskaplig bostads- och byggforskning en ny organisation inom detta 
område. Forskarna kommer i större utsträckning att behöva finansiera 
sina projekt med medel som kvalitetsprövats av forskningsråd och andra 
forskningsfinansierade organ. Forskning.sområdet är nu väl etablerat 
inom ramen för HSFR:s verksamhet. Särskilda medel för byggforskning 
föreslås under förevarande anslag ( + 4 000 000 kr). 

Av anslaget skall minst 11 029 000 kr användas för lokalkostnader för 
av HSFR finansierade forskningsprojekt vid universitet och högskolor. 

Under anslaget har beräknats 6 154 000 kr för finansiering av dyrbar 
vetenskaplig utrustning. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
4. ti Il Humanistisk-samhällsl'etenskapliga forskningsrådet: Forsk

ning för budgetåret 1994/95 anvisar ett reservationsanslag på 
212 816 000 kr. 

D 4. Humanistisk-samhällsvetenskapliga 
forskningsrådet: Förvaltning 

1993/94 
1994/95 

Anslag (nytt) 6 739 000 
Förslag 7 283 000 

Medlen disponeras för Humanistisk-samhällsvetenskapliga forsknings
rådets (HSFR) förvaltning. 

Regeringens överväganden 

Resurser 

Ans lagsbelopp 
Plancringsram 

1994/95 
1995/96 

7 283 000 
of 
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Riksrevisionsverkets granskning av årsbokslutet har inte givit anled
ning till anmärkningar i revisionsberättelsen. 

Regeringen kommer att fastställa en låneram för HSFR. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
5. till Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet: För

valtning för budgetåret 1994/95 anvisar ett ramanslag på 7 283 000 
kr. 

D 5. Medicinska forskningsrådet: Forskning 

1992/93 
1993/94 

Utgift 
Anslag 

342 008 937 I 

351 760 000 
Reservation 31 14 7 1 71 

1994/95 Förslag 378 691 000 
1omfattar såväl forskning som förvaltning 

Från anslaget betalas kostnader för den verksamhet som Medicinska 
forskningsrådet (MFR) finansierar. 

Medicinska forskningsrådet 

Enligt riksdagens beslut med anledning av proposition 1992/93:170 om 
forskning föreslår MFR en överföring av sex tjänster som professor till 
de universitet där tjänsterna nu är placerade. 

Regeringens överväganden 

De riktlinjer för verksamheten och resurserna som riksdagen beslutade 
om med anledning av prop. 1992/93:170 (bet. 1992/93:UbU15, rskr. 
388) för treårsperioden 1993/94 - 1995/96 bör ligga fast. 

MFR har redovisat hur de av regeringen angivna målen har uppnåtts. 
Rådet redovisar vissa nya aktiviteter i syfte att nå dessa mål. Det gäller 
t.ex. programmet för lovande unga forskare, mentorsprogrammet för 
unga kvinnliga forskare och utlandsvistelse inom ramen för forskarassi
stenttjänsterna. Det internationella forskningssamarbete som rådet fi
nansierar inriktas i ökad utsträckning mot Europa. 

Resurser 

Ans lagsbelopp 
Planeringsram 

1994/95 
1995/96 

378 691 000 
of 

I enlighet med riksdagens beslut om de vid forskningsråden inrättade 
professurerna, föreslås att medel för dessa tjänster fr.o.m. budgetåret 
1994/95 anvisas under respektive universitets eller högskolas anslag till 

16 Uiksdagen J993i94. I sam/. Nr 100 Bilaga 9 
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forskning och forskarutbildning. Förevarande anslag bör minskas med 
motsvarande belopp (- 7 200 000 kr). 

Överföringen av tjänster föreslås ske i enlighet med följande uppställ
ning. 

Innehavare 

F. Nyberg 

K. Hemminki 

G. Hermeren 
K. Ohlsson 

B. Siesjö 

A.M. Svennerholm 

Ämncsinnehåll 

Biologisk bero

endeforskning 

Epidemiologi 
särskilt kemiska hälso
risker 
Medicinsk etik 
Kirurgisk pato
fysiologi 

Nervsystemets 

ämnesomsättning 

Infektioner och 
immunitet 

Univ. 

Uppsala 

Kl 
Lund 

Lund 

Lund 

Göteborg 

Av anslaget skall minst 27 554 000 kr användas för lokalkostnader för 
av MFR finansierade forskningsprojekt vid universitet och högskolor. 

Under anslaget har 18 463 000 kr beräknats för finans.iering av dyrbar 
vetenskaplig utrustning. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
6. till Medicinska Forskningsrådet: Forskning för budgetåret 

1994/95 anvisar ett rcservationsanslag på 378 691 000 kr. 

D 6. Medicinska forskningsrådet: Förvaltning 

1993/94 Anslag (nytt) 12 335 000 
1994/95 Förslag 12 770 000 

Medlen disponeras för Medicinska forskningsrådets (MFR) förvalt

ning. 
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Regeringens överväganden 

Resurser 

Anslagsbelopp 
Planeringsram 

1994/95 
1995/96 

12770000 
of 

Riksrevisionsverkets granskning av årsbok.slutet har inte givit anled
ning till anmärkningar i revisionsberättelsen. 

Regeringen kommer att fastställa en låneram för MFR. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
7. till Medicinska forskningsrådet: Förvaltning för budgetåret 

1994/95 anvisar ett ramanslag på 12 770 000 kr. 

D 7. Naturvetenskapliga forskningsrådet: Forskning 

1992/93 Utgift 
1993/94 Anslag 

468 324 775 1 

499 767 000 
1994/95 Förslag 584 169 000 
'omfattar såväl forskning som förvaltning 

Reservation 29 315 624 

Från anslaget betalas kostnader för den verksamhet som Naturveten
skapliga forskningsrådet (NFR) finansierar. 

Naturvetenskapliga forskningsrådet 

NI-R har i särskild ordning avrapporterat sin verksamhet med utgångs
punkt i av regeringen angivna mål. Rådet har funnit dessa ändamålsen

liga för att beskriva NFR:s verksamhet. Därmed finns god grund för att 
formulera relevanta riktlinjer för verksamheten. 

NFR har på regeringens uppdrag i enlighet med prop. 1992/93:170 
(bet. 1992/93:UbU15, rskr. 388) i samråd med respektive värduniversitet 
och högskola bedömt medelsbehoven för de nationella anläggningarna 
samt redovisat en ny form för finansiering av dem. Enligt förslaget hör 
NFR fortsättningsvis ha ansvaret för finansiering av verksamheten vid 
de nationella anläggningarna. Förslag till överföring av medel har även 
framtagits i samråd med berörda universitet och högskola. Därutöver 
bedömer NFR att ett tillskott av medel erfordras för att möjliggöra fort
satt uppbyggnad och drift med tillräcklig kvalitet i verksamheten. 

NFR har vidare redovisat kostnaderna för tre naturvetenskapliga labo
ratorier av intresse för den humanistiska forskningen. s. k. nationella 
forskning.<>resurser. I ett av Humanistisk-samhällsvetenskapliga forsk
ningsrådet utarbetat avsnitt i utredningen har föreslagits att dessa labo
ratorier förs in i organisationen för de nationella anläggningarna. 
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Regeringens överväganden 

De riktlinjer för verksamheten och resurserna som riksdagen beslutade 
om med anledning av prop. 1992/93:170 (bet. 1992/93:UbU15. rskr. 
388) för treårsperioden 1993/94 - 1995/96 bör ligga fast. 

NFR har genom att beskriva sin verksamhet med kvantifierbara mått 
på kvalitet och kvantitet lagt god grund för ytterligare utveckling mot 
målstyrning. Denna utveckling bör fortsätta. 

Rådets förslag till former för finansiering av de nationella anlägning
arna innebär ett effektivare utnyttjande av dessa. Som ett första steg bör 
NFR från den I ju \i 1994 få ansvaret för finansiering av MAX
laboratoriet, The Svedberg-laboratoriet samt Onsala rymdobservatori
um. NFR bör sålunda svara för den vetenskapliga bedömningen, sam
ordna utarbetandet av och inlämna anslagsframställning för anläggning
arna samt fördela medlen. Verksamheten vid anläggningarna bör regle
ras genom avtal mellan NFR och respektive värduniversitet eller hög
skola. 

Tandemacceleratorn vid The Svedberg-laboratorict bör dock i enlig
het med NFR:s förslag även fortsättningsvis tillhöra Uppsala universitet. 
Regeringen har i det föregående redovisat förslag till uppbyggnad av ett 
system för svensk forsknings försörjning med högpresterande beräk
ningsresurser. Nationellt superdatorcentrum i Linköping bör behandlas 
i detta sammanhang. 

Formerna för finansiering av Manne Sieghahnlaboratoriet (CRY
RING) hör avgöras i samband med fortsatta överväganden om resurser 
för fysik i Stockholm. Det ankommer på Stockholms universitet att sva
ra för att Manne Siegbahnlaboratoriet ges tillräckliga resurser. 

Frågan om de nationella forskningsresurserna bör ytterligare övervä
gas. Det gäller miljöarkeologiska laboratoriet i Umeå samt laboratorier
na för keramisk forskning och för vedanatomi och dendrokronologi i 
Lund. Det ankommer på respektive värduniversitet att tillföra laborato
rierna de resurser som erfordras för att en verksamhet med god kvalitet 
skall kunna upprätthål\as. 

Resurser 

Anslagsbelopp 
Planeringsram 

1994/95 
1995/96 

584 169 000 
of 

I enlighet med riksdagens beslut om de vid forskningsråden inrättade 
professurerna föreslås att medel för dessa tjänster fr.o.m. budgetåret 
1994/95 anvisas under resp. universitets eller högskolas anslag till forsk
ning och forskarutbildning. Förevarande anslag bör minskas med mot
svarande belopp (-13 900 000 kr). Överföringen av tjänster föreslås ske i 
enlighet med följande uppställning. 

Prop. 1993/94: 100 
Bil. 9 
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Innehavare Ämne Universitet 

P. Martin-Löf Logik Stockholm 
B. Andersson Teor. elementar-

partikelfysik Lund 
C. Jarlskog Teor. partikel-

fysik Lund 
H. Bennich Molekylär 

immunologi Uppsala 
D. Gee Orogen dynamik Uppsala 
B. Johan~son Kondenserade 

materiens teori Uppsala 
A. T. Jones Strukturell 

molekylärbiologi Uppsala 
S. Saxena Teoretisk geokemi Uppsala 
G. Vidal Mikropaleontologi Uppsala 
T. Edlund Molekylär genetik Umeå 
L. Brink Teor. elementar-

partikelfysik CTII 
P-0. Nilsson Kondenserade materiens 

elektronstruktur CTH 

Regeringen föreslår att NFR fr.o.m. budgetåret 1994/95 övertar ansva
ret för de nationella anläggningar som ovan redovisats. För detta ända
mål överföres för budgetåret 1994/95 till förevarande anslag 8 016 000 
kr från anslaget till Lunds universitet, 18 720 000 kr från anslaget till 
Uppsala universitet samt 10 686 000 kr från anslaget till Chalmers tek
niska högskola. 

Kostnader för lokaler, el, värme och vatten för de nationella anlägg
ningarna betalas för närvarande av respektive värduniversitet och hög
skola. Regeringen avser att återkomma i denna fråga. 

Av anslaget skall minst 37 784 000 kr användas för lokalkostnader för 
av NFR finansierade forsk.ningsprojekt. 

Under anslaget har 47 182 000 kr beräknats för finansiering av dyrbar 
vetenskaplig utrustning. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
8. till Naturvetenskapliga forskningsrådet: Forskning för budget

året 1994/95 anvisar ett reservationsanslag på 584 169 000 kr. 

Prop. I 993/94: 100 
Bil. 9 
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D 8. Naturvetenskapliga forskningsrådet: Förvaltning 

1993/94 Anslag (nytt) 17 716 000 
1994/95 Förslag l7 341 000 

Medlen disponeras för Naturvetenskapliga forskningsrådets (NFR) 
förvaltning. 

Regeringens överväganden 

Resurser 

Anslagsbelopp 
Planeringsram 

1994/95 
1995/96 

17 341 000 
of 

Riksrevisionsverkets granskning av årsbokslutet har inte givit anled
ning till anmärkningar i revisionsberättelsen. 

Regeringen kommer att fastställa en låneram för NFR. 

Förslag till regeringsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
9. till Natzuvetenskapliga forskningsrådet: Förvaltning för bud

getåret 1994/95 anvisar ett ramanslag på 1 7 341 000 kr. 

D 9. Teknikvetenskapliga forskningsrådet: Forskning 

1992/93 Utgift 177 800 741 I Reservation 24 293 500 
1993/94 Anslag 224 778 000 
1994/95 Förslag 26 7 936 000 
1ornfattar såväl forskning som förvaltning 

Från anslaget betalas kostnader för den verksamhet som Teknikveten
skapliga forskningsrådet (TFR) finansierar. 

Teknikvetenskapliga forskningsrådet 

Inom TFR pågår arbete för att utveckla mått som enligt rådets mening 
på ett relevant sätt beskriver dess verksamhet. 

TFR har i sin förenklade anslagsframställning understrukit att rådets 
möjligheter att ge medel till nya projekt starkt begränsats. Bakgrunden 
är att den uppbyggnad av rådets resurser som förutsågs vid bildandet 
1990 inte fullt ut genomförts. TFR redovisar att endast 20 procent av in
komna ansökningar kan ges stöd. Jämfört med övriga forskningsråd är 
denna andel mycket låg. 

Prop. 1993/94: 100 
Bil. 9 
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Regeringens överväganden 

De riktlinjer för verksamheten som riksdagen beslutade om med anled
ning av prop. 1992/93: 170 (het. l 992/93:UbU 15. rskr. 388) för treårspe
rioden 1993/94 - 1995/96 bör ligga fast. 

De av regeringen fastställda målen bör, tillsammans med av TFR ut
vecklade mått på kvalitet och kvantitet. användas för att följa upp och 
avrapportera verksamheten. 

Genom FES-avtalet och genom deltagande i EG:s fjärde ramprogram 
från 1995 ökar den andel av svensk forskning, i första hand teknisk, 
som sker i samverkan med EG. EG:s FoU-program har till övervägande 
del andra motiv än vetenskapliga: industriell konkurrenskraft. stöd för 
sektorsutveckling, exempelvis miljö. jordbruk, transport. Bl.a. mot den
na bakgrund är det angeläget att den grundläggande tekniska forskning
en stärks. 

TFR bör i sitt fortsatta arbete tillse att den framtida förmågan att satsa 
på nya projekt inte äventyras. 

Resurser 

Ans lagsbelopp 
Planer i ngsram 

1994/95 
1995/96 

267 936 000 
of 

Under anslaget har 34 874 000 kr beräknats för finansiering av dyrbar 
vetenskaplig utrustning. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
10. till Teknikvetenskapliga forskningsrådet: Forskning för bud

getåret 1994/95 anvisar ett reservationsanslag på 267 936 000 kr. 

D 10. Teknikvetenskapliga forskningsrådet: 
Förvaltning 

1993/94 Anslag (nytt) 7 028 000 
1994/95 Förslag 7 303 000 

Medlen disponeras för Teknikvetenskapliga forskningsrådets (TFR) 
förvaltning . 

Regeringens överväganden 

Resurser 

Anslagsbelopp 
Planeringsram 

199'1/95 
1995/96 

7 303 000 
of 

Prop. 1993/94:100 
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Riksrevisionsverkets granskning av årsbokslutet har inte givit anled
ning till anmärkningar i revisionsberättelsen. 

Regeringen kommer att fastställa en låneram för TFR. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
11. till Teknikvetenskapliga forskningsrådet: Förvaltning för 

budgetåret 1994/95 anvisar ett ramanslag på 7 303 000 kr. 

D 11. Rymdforskning 

1992/93 Utgift 
1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

26 211 403 
41 722 000 
42 815 000 

Reservation 17 462 934 

Från anslaget betalas kostnader för forskning inom Rymdstyrelsens 
verksamhetsområde. 

Regeringens överväganden 

De riktlinjer för verksamheten och resurserna som riksdagen beslutade 
om med anledning av prop. 1992/93:170 (bet. 1992/93:UbU15, rskr. 
388) för treårsperioden 1993/94 - 1995/96 bör ligga fast. 

Regeringen förutsätter att de av regeringen angivna målen, tillsam
mans med mått på kvantitet och kvalitet som Rymdstyrelsen därutöver 
finner lämpliga, används för att följa upp och avrapportera verksamhe
ten. 

Resurser 

t\nslagsbclopp 1994195 42 815 000 
Planeringsram 1995/96 of 

Under anslaget har 3 077 000 kr beräknats för finansiering av dyrbar 
vetenskaplig utrustning. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
12. till Rymdforskning för budgetåret 1994/95 anvisar ett reser

vationsanslag på 42 815 000 kr. 

Prop. 1993/94: 100 
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D 12. Rådet för forskning om universitet och 
högskolor 

1993/94 Anslag (nytt) 7 556 000 
1994/95 Förslag 7 846 000 

Rådet har till uppgift att främja och stödja forskning och utvecklings
arbete rörande universitet och högskolor. 

Regeringens överväganden 

De riktlinjer för verksamheten och resurserna som riksdagen beslutade 
om med anledning av prop. 1992/93:170 (bet. 1992/93:UbU15, rskr. 
388) för treårsperioden 1993/94 - 1995/96 bör ligga fast. 

Rådet för forskning om universitet och högskolor har redovisat hur 
de av regeringen angivna målen för verksamheten har uppfyllts. Rådet 
och rådets forskare är engagerade i ett omfattande internationellt samar
bete. Rådet avser att i högre utsträckning initiera forskning inom sitt 
verksamhetsområde vilket torde stärka sambandet mellan forskningen 
om och verksamheten vid universitet och högskolor. 

Resurser 

Ans lagsbelopp 
Planeringsram 

1994/95 7 846 000 
1995/96 of 

Riksrevisionsverkets granskning av årsbokslutet har inte givit anled
ning till anmärkningar i revisionsberättelsen. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
13. till Rådet för forskning om uni1'Crsitet och högskolor för 

budgetåret 1994/95 anvisar ett reservationsanslag på 7 846 000 kr. 

D 13. Kungl. biblioteket 

1992/93 Utgift t 83 487 260 Reservation 2 441 602 
1993/94 Anslag! 89 866 000 
1994/95 Förslag 14 7 132 000 
I I anslagen för budgetåren 1992/93 och 1993/94 ingår ej lokalkostnader. 

Kungl. biblioteket (KB) är Sveriges nationalbibliotek. För KB gäller 
förordningen (1988:678) med instruktion för Kungl. biblioteket. KB 
skall bl.a. samla, förvara och tillhandahålla svenska böcker och annat 
tryck enligt lag (1993:1392) om pliktexemplar av dokument (prop. 
1993/94:10, bet. 1993/94:KrU8, rskr. 25). 

Prop. 1993/94: 100 
Bil. 9 
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Kungl. biblioteket 

KR har i särskild ordning avrapporterat sin verksamhet med utgångs
punkt i av regeringen angivna mål. KB:s slutsats är att verksamheten väl 
svarar mot de krav som kan ställas på ett nationalbibliotek. Den påbör
jade om- och tillbyggnaden av biblioteket har satt sin prägel på verk
samheten under det senaste budgetåret. 

Regeringens överväganden 

De riktlinjer för verksamheten och resurserna som riksdagen beslutade 
med anledning av prop. 1992/93:170 (bet. 1992/93:UbU15, rskr. 388) för 
treårsperioden 1993/94 - 1995/96 hör ligga fast. 

KB:s roll vad avser svensk vetenskaplig och teknisk informationsför
sörjning har tidigare berörts. I egenskap av nationalbibliotek har KB 
bl.a. ett övergripande ansvar för samordning och utveckling av det 
svenska forskningshiblioteksväsendct. KB skall även upprätthålla en 
kvalitativt högtstående samling utländsk vetenskaplig litteratur. Prisut
vccklingen för utländsk vetenskaplig litteratur har under en följd av år 
varit större än för böcker i allmänhet. Valutakursförändringarna har 
påverkat KB:s möjligheter när det gäller utländska förvärv särskilt nega
tivt, eftersom KR till skillnad från universitetsbibliotcken inte kan få 
del av omfördelningar inom en större ekonomisk ram. 

Regeringen anser det angeläget att KB tar ett ökat nationellt ansvar 
för såväl litteraturförsörjning som utveckling av samverkan mellan 
forskningsbihliotekcn hl.a. vad avser fortsatt utnyttjande och utveckling 
av informationsteknologi. 

Mot denna bakgrund föreslår regeringen därför att anslaget förstärks 
med 4 600 000 kr. 

Resurser 

Anslagsbelopp 1994/95 14 7 132 000 
Planer i ngsram 1995/96 of 

Regeringen har under anslaget beräknat medel för Stiftelsen svenska 
barnboksinstitutet (3 714 000 kr). 

Under KB:s om- och tillbyggnad måste stora delar av bibliotekets 
verksamhet tillfälligt bedrivas inom andra lokaler. Vid beräkningarna 
av anslaget har hänsyn tagits till detta. 

Hyreskostnaderna till följd av om- och tillbyggnad för Kil i Humle
gården ökar stegvis även under nästa treårsperiod. 

Övrigt 

Riksrevisionsverkets granskning av årsbokslutet har inte givit anledning 
till anmärkningar i revisionsberättelsen. 

Prop. 1993/94: 100 
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Regeringen kommer att fördela särskilda medel i enlighet med del 
ramavtal om löner m.m. som gäller för kulturmyndigheter. 

Regeringen kommer att fastställa en låneram för Kungl. biblioteket. 
Regeringen kommer att justera anslaget i regleringsbrevet vad avser 

viss kompensation för räntor och amorteringar. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår all riksdagen 
14. till Kungl. biblioteket för budgetåret 1994/95 anvisar ett 

ramanslag på 147 132 000 kr. 

D 14. Statens psykologisk-pedagogiska bibliotek 

1993/94 Anslag' (nytt) 5 819 000 
1994/95 Förslag 7 598 000 
I I anslaget för budgetåret 1993/94 ingår ej lokalkostnader. 

Statens psykologisk-pedagogiska bibliotek (SPPil) har ett nationellt 
ansvar inom ämnesområdena psykologi och pedagogik. 

Statens psykologisk-pedagogiska bibliotek 

SPPB har begärt ökade resurser för ett biblioteksdatasystem. SPPB begär 
även ökade medel för att trots prisutveeklingen kunna uppfylla sitt na
tionella ansvar när det gäller den utländska vetenskapliga litteraturför
sörjningen. 

Regeringens överväganden 

De riktlinjer för verksamheten och resurserna som riksdagen beslutade 
med anledning av prop. 1992/93:170 (bet. 1992/93:UbU15, rskr. 388) för 
treårsperioden 1993/94 - 1995/96 bör ligga fast. Vid beräkningen av an
slaget har hänsyn tagits till de fördyringar som uppkommit genom de
precieringen av den svenska kronan. 

Resurser 

Anslagsbelopp 1994/95 
Planeringsram 1995/96 

Övrigt 

7 598 000 
of 

Riksrevisionsverkets granskning av årsbokslutet har inte givit anledning 
till anmärkningar i revisionsberättelsen. 

Regeringen kommer att fördela särskilda medel i enlighet med det 
ramavtal om löner m.m. som gäller för kulturmyndigheter. 

Prop. 1993/94: 100 
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Regeringen kommer att fastställa en låneram för SPPB. 

Förslag till riksdagbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
15. till Statens psykologisk-pedagogiska bibliotek för budgetåret 

1994/95 anvisar ett ramanslag på 7 598 000 kr. 

D 15. Arkivet för ljud och bild 

1992/93 Utgift! 
1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

15 986 700 
20 794 000 

21 478 000 
I Omfattar såväl förvaltningskostnader som insamlingsverksamhet m.m. 

Arkivet för ljud och bild (ALB) har i första hand till uppgift att beva
ra och tillhandahålla sådana ljud- och bildupptagningar som anges i lag 

( 1993: 1392) om pliktexemplar av dokument (prop. 1993/94:10, het. 
I 993/94:KrU8. rskr. 25). 

Arkivet för ljud och bild 

Den nya lagen om pliktleverans av dokument innebär nya uppgifter 
och ett utökat ansvarsområde för ALH. ALE ser emellertid ingen anled
ning att föreslå förändringar av målen. Verksamhetens omfattning kom
mer dock att öka. 

Regeringens överväganden 

/\LB har i särskild ordning avrapporterat sin verksamhet med hänsyn 
till av regeringen angivna mål. ALU har arbetat med såväl kvantitativa 
som kvalitativa mått. Genomgången visar att det svenska systemet för att 
bevara och tillgängliggöra ljud och rörliga bilder håller en hög interna
tionell nivå. 

De riktlinjer för verksamheten och resurserna som riksdagen besluta
de med anledning av prop. 1992/93:170 (bet. 1992/93:UbU15, rskr. 388) 
för treårsperioden 1993/94 - 1995/96 bör Ligga fast. 

Resurser 

Anslagsbclopp 

Plancringsram 

Övrigt 

1994/95 21 478 000 
1995/96 of 

Riksrcvisionsverkcts granskning av årsbokslutet har inte givit anledning 
till anmärkningar i revisionsberättelsen. 

Prop. 1993/94: I 00 
Bil. 9 
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Regeringen kommer att fördela särskilda medel i enlighet med det 
ramavtal om löner m.m. som gäller för kulturmyndigheter. 

Regeringen kommer att fastställa en låneram för ALI3. 

Förslag till riksdagbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
16. till Arkivet för ljud och bild för budgetåret 1994/95 anvisar 

ett ramanslag på 21 478 000 kr. 

D 16. Institutet för rymdfysik 

1992/93 Utgift 
1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

36 948 515 
37 584 000 
38 405 000 

Reservation 357 591 

Institutet för rymdfysik (IRF) bedriver och främjar forskning och 
mätning inom området rymdfysik. 

Regeringens Överväganden 

De riktlinjer för verksamheten och resurserna som riksdagen beslutade 
om med anledning av prop. 1992/93:170 (bet. l 992/93:UbU15. rskr. 
388) för treårsperioden 1993/94 - 1995/96 bör ligga fast. 

De av regeringen angivna målen bör, tillsammans med av lRF utveck
lade mått på kvalitet och kvantitet, användas för att följa upp och avrap
portera verksamheten. 

Resurser 

Anslagsbelopp 1994/95 38 405 000 
Plancri ngsrarn 1995/96 of 

Riksrevisionsverkets granskning av årsbokslutet har inte givit anled
ning till anmärkningar i revisionsberättelsen. 

Regeringen kommer att fastställa en låneram för Institutet för rymdfy
sik. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
17. till Institutet för rymdfvsik för budgetåret 1994/95 anvisar 

ett ramanslag på 38 405 000 kr. 
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D 17. Polarforskningssekretariatet 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

1992/93 
1993/94 
1994/95 

4 244 775 
20 557 000 
21 100 000 

Reservation 6 658 392 

Från anslaget betalas kostnader för planering, genomförande och 
främjande av svensk polarforskning i Arktis och Antarktis. 

Polarforskningssekretariatet 

Polarforskningssekretariatet (PFS) framhåller att de två expeditionerna -
antarktisexpeditionen och den arktiska tundraexpeditionen - 1993/94 
och 1994/95 kommer att ta i anspråk huvudparten av resurserna under 
treårsperioden. PFS anhåller därför om att få ta i anspråk en större del 
av resterande planeringsram redan under budgetåret 1994/95. PFS hän
visar vidare till ökat medelsbehov på grund av de fördyringar som upp
stått genom deprecieringen av den svenska kronan. 

Regeringens överväganden 

De riktlinjer för verksamheten och resurserna som riksdagen beslutade 
om med anledning av prop. 1992/93:170 (bet. 1992/93:UbU15, rskr. 
388) för treårsperioden 1993/94 - 1995/96 bör ligga fast. 

Regeringen kommer att i särskild ordning pröva frågan om hur kost
naderna för verksamheten fördelas mellan budgetåren 1994/95 och 
1995/96 med anledning av arktiska tundraexpeditioner. Eventuellt ökat 
behov av medel under budgetåret 1994/95 motsvaras av ett minskat be
hov under budgetåret 1995/96. Sådana förskjutningar kan tillgodoses ge
nom tillfälliga omdispositioner av nationella och internationella forsk
ningsresurser. 

Resurser 

Anslagsbelopp 1994/95 21 100 000 
Planering..~ram 1995/96 of 

Riksrevisionsverkets granskning av årsbokslutet har inte givit anled
ning till anmärkningar i revisionsberättelsen. 

Regeringen kommer att fastställa en låneram för Polarforskningssek
retariatet. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
18. till Polarforskningssekretariatet för budgetåret 1994/95 anvi

sar ett ramanslag på 21 100 000 kr. 

Prop. 1993/94: 100 
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19. bemyndigar regeringen att genom tillfälliga omdispositio
ner av nationella och internationella forskningsresurser täcka de 
eventuellt ökade kostnader som uppstår under budgetåret 1994/95 
och som motsvaras av minskade kostnader under budgetåret 
1995/96. 

D 18. Europeisk forskningssamverkan 

1992/93 
1993/94 
1994/95 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

326 249 858 
445 895 000 
477 355 000 

Anslaget skall täcka kostnader för svenskt deltagande i sådan europe
isk forskningssamverkan som regleras genom regeringsavtal. 

Från anslagspost l. betalas kostnader för svenskt deltagande i dels den 
europeiska rymdorganisationen ESA:s vetenskapliga program dels sond
raketprojekt vid Esrange. Rymdstyrelsen disponerar medlen. 

Från anslag.~post 2. betalas kostnader för Sveriges bidrag till den euro
peiska kärnforskningsorganisationen (CERN), elen europeiska organisa
tionen för astronomisk forskning rörande södra stjärnhimlen (ESO). 
det allmänna programmet inom den europeiska konferensen för mole
kylärbiologi (CEBM), CEBM:s program för ett europeiskt laboratorium 
för molekylärbiologi (EMBL) samt den europeiska synkrotronljuskällan 
(ESRF). 

Vidare betalas från anslagspost 2. kostnader för svenskt deltagande i 
EG:s ramprogram för forskning. främst särprogrammen Biotcchnology, 
Human Capita! and Mobility samt Thermonuclear Fusion. Naturveten
skapliga forskningsrådet disponerar medlen under anslagspost 2. 

Från anslagspost 3. betalas kostnader för svenskt deltagande i EG:s 
forskningsprogram Biomedicine and Health. Medicinska forskningsrå
det disponerar medlen. 

Från anslagspost 4. betalas kostnader enligt EES-avtalet för Sveriges 
bidrag till EG:s Joint Research Centre. Kammarkollegiet utbetalar med
len efter särskilda beslut av regeringen. 

Från anslagspost 5. betalas kostnader för Sveriges bidrag till Interna
tionella institutet för tillämpad systemanalys (llASA). Forskningsråds
nämnclen disponerar medlen. 

Från anslagspost 6. betalas kostnader för tull och mervärdesskatt på 
varor och tjänster för European Incoherent Scatter Facility (EISCAT). 
Länsstyrelsen i Norrbottens län disponerar medlen. 

Medel från anslagspost 7. utbetalas av Kammarkollegiet efter särskilda 
beslut av regeringen. 
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Ans lagspost 

1. Rymdforskning 
2. Samarbete inom NFR:s område 
3. Samarbete inom MFR:s område 
4. EG:s Joint Research Centre 
5. HASA 
6. EISCAT 
7. Till regeringens disposition 

Summa 

Regeringens överväganden 

Anslag 
1993/94 

99 200 000 
303 600 000 

10 100 000 
10 500 000 

4 900 000 
1 410 000 

16 185 000 

445 895 000 

Verksamheten regleras av avtal mellan regeringar. Budget och verksam
het beslutas i internationell samverkan. En dominerande del av kostna
derna betalas i utländsk valuta. De svenska bidragen till de olika organi
sationerna påverkas således av variationer i kronans värde vilket i sin 
tur, om än med betydande eftersläpning, påverkar den svenska betal
ningsandelen. 

Medelsbehovet för det svenska EG-samarbetct påverkas dessutom av 
osäkerheterna i vad gäller omfattning och innehåll i EG:s fjärde ram
program för forskning och utveckling vilket avses träda i kraft vid bör
jan av 1995. 

Vid beräkning av medelsbehoven har förutsatts att EES-avtalet träder 
i kraft i början av 1994 samt att EG:s fjärde ramprogram får omfattning 
och utseende i enl.ighet med föreliggande av kommissionen utarbetade 
planer. Det fjärde ramprogrammet kommer att vara mer omfattande än 
det nu löpande tredje ramprogrammet. Med hänsyn till nämnda osäker
heter har medel för programavgifter som enligt EES-avtalet skall betalas 
under budgetåret 1994/95 beräknats under anslagsposten 7. Detta inne
bär att ansvariga myndigheter under budgetåret från anslag.~posten 7 
tillförs ytterligare medel när programavgifterna kan fastställas. 

Mot denna bakgrund föreslår regeringen att förevarande anslag ökas 
med 20 miljoner kr. Denna ökning finansieras genom omfördelning 
från berörda forskningsråd och fakulteter. Verksamheter inom dessa 
områden kommer framledes att ha möjligheter till finansiering ur EG:s 

budget. 
Ansvariga myndigheter bör, med utgångspunkt i de av regeringen an

givna målen, utveckla metoder för att redovisa resultaten av verksamhe
ten. 

Resurser 

Anslagsbelopp 1994/95 477 355 000 
Planeringsram 1995/96 of 
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Ans lagspost 

1. Rymdforskning 
2. Samarbete inom NFR:s område 
3. Samarbete inom MFR:s område 
4. EG:s Joint Research Centre 
5. HASA 
6. EISCAT 
7. Till regeringens disposition 

Summa 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 

Förslag 
1994/95 

106 100 000 
274 200 000 

4 800 000 
27 000 000 

5 000 000 
1 400 000 

58 855 000 

477 355 000 

20. till Europeisk forskningssamverkan för budgetåret 1994/95 
anvisar ett ramanslag på 477 355 000 kr. 

D 19. Vissa särskilda utgifter för forskningsändamål 

1992/93 Utgift 
1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

136 417 556 
305 650 000 
110 517 000 

Regeringens överväganden 

Ändamål 

1. Forskarutbyte med utlandet 
2. Bilateralt forskningssamarbete 
3. Till regeringens disposition 

Summa 

Reservation 149 239 760 

1994/95 

16 240 000 
7 573 000 

86 704 000 

110 517 000 

Anslagspost 1. Forskarutbyte med utlandet avser medel för forskarsti
pendier. Medlen disponeras av Svenska institutet. 

Anslagspost 2. Bilateralt forskningssamarbete avser medel för bilate
ralt forskningssamarbete med främst länderna i Central- och Östeuropa. 
Medlen disponeras av Svenska institutet. 

Under anslagspost 3. Till regeringens disposition, betalas vissa kostna
der för infrastrukturella åtgärder samt lokalkostnader för Nordiska in
stitutet för samhällsplanering. 

Vidare betalas kvarstående kostnader för aktiekapital i de bolag som 
instiftas för att etablera nya former för samverkan mellan universitet 
och högskolor å den ena sidan och näringslivet å den andra. Under 

17 Riksdagen 1993194. 1 sam/. Nr 100 Bilaga 9 

Prop. 1993/94:100 
Bil. 9 

257 



denna anslagspost föreslås slutligen vissa medel som efter särskilda be
slut ställs till förfogande för inköp av vetenskaplig utrustning. 

Resurser 

Anslagsbelopp 1994/95 
Planeringsram 1995/96 

110 517 000 
of 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
21. till Vissa särskilda utgifter för forskningsändamål för budget

året 1994/95 anvisar ett reservationsanslag på 110 517 000 kr. 

D 20. Vissa bidrag till forskningsverksamhet 

1992/93 
1993/94 
1994/95 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

32 325 000 
35 678 000 
36 595 000 

Regeringens överväganden 

De riktlinjer för verksamheten och resurserna som riksdagen beslutade 
med anledning av prop. 1992/93:170 (het. 1992/93:UbU15, rskr. 388) för 
treårsperioden 1993/94 - 1995/96 hör ligga fast. 

Resurser 

Anslagsbelopp 1994/95 36 595 000 
Planeringsram 1995/96 of 

Ändamål 

1. Bidrag till Vetenskapsakademien 
2. Bidrag till Svenska institutet i Rom 
3. Bidrag till Svenska institutet i Athen 
4. Bidrag till Svenska forskningsinstitutet i Istanbul 
5. Nämnden för svensk-amerikanskt forskarutbyte 

Summa 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 

1994/95 

27 920 000 
4 281 000 
I 282 000 

590 000 
2 522 000 

36 595 000 

22. till Vissa bidrag till forsk11i11gsvcrksamhet för budgetåret 
1994/95 anvisar ett reservationsanslag på 36 595 000 kr. 
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D 21. Medel för dyrbar vetenskaplig utrustning 

1993/94 Anslag (nytt) 110 000 000 
1994/95 Förslag 112 827 000 

Medlen disponeras och fördelas av Forskningsrådsnämnden (FRN) 
för dyrbar vetenskaplig utrustning framför allt i anslutning till projekt 
finansierade av forskningsråd. 

Forskningsrådsnämnden 

FRN hemställer att nämnden och övriga forskningsråd för budgetåret 
1994/95, utöver tidigare anvisade medel, tillförs 17 700 000 kr som ett 
engångsanslag för anskaffning av dyrbar vetenskaplig utrustning. Med
len avses täcka kostnader för utrustning som beslutats före den 1 juli 
1993, då ett nytt system för beslut om och finansiering av dyrbar veten
skaplig utrustning infördes. Vidare anhåller FRN att rullande treårsan
slag införs för förevarande anslag. 

Regeringens överväganden 

I enlighet med riksdagens beslut med anledning av proposition 1992/93 
om forskning ändrades systemet för finansiering av dyrbar vetenskaplig 
utrustning den 1 juli 1993. Systemförändringen innebar att det tidigare 
samlade ansvar för dyrbar vetenskaplig utrustning som åvilade FRN nu
mera delas av FRN, forskningsråden under utbildningsdepartementet 
och Rymdstyrelsen. 

Förändringen innehar dessutom att de tidigare kostnadsramarna av
skaffades och ersattes med årliga utrustningsanslag till FRN och till rå
den. Detta innebar att ännu ej upphandlad utrustning, för vilken fördel
ningsbeslut fattats inom tidigare års kostnadsramar, skulle belasta FRN:s 
och forskningsrådens utrustningsanslag för budgetåret 1993/94 och, vid 
behov, följande budgetår. 

FRN. forskningsråden och Rymdstyrelsen har i regleringsbrevet för 
innevarande budgetår ålagts att betala kostnaderna för beslutade men 
ännu inte slutbetalda inköp av dyrbar vetenskaplig utrustning i propor
tion till respektive organs andel av det tidigare anslaget för dyrbar ve
tenskaplig utrustning. Det sammanlagda beloppet uppgår till 141,7 mil
joner kr. 

De problem som FRN redovisar i samband med övergången till ett 
nytt system för finansiering av dyrbar vetenskaplig utrustning avser 
framför allt innevarande budgetår. Samtidigt har deprecieringen av den 
svenska kronan bidragit till en fördyring av den vetenskapliga utrust
ningen. I syfte att upprätthålla en god försörjning av forskningsutrust
ning kommer regeringen i annat sammanhang som ett engångsanslag att 
anvisa ytterligare medel för dyrbar vetenskaplig utrustning innevarande 
budgetår. 
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Regeringen har under avsnittet 6.2 redovisat förslag till tillämpning av 
gällande regler för lånefinansiering av investeringar. Detta innebär att 
dyrbar vetenskaplig utrustning fr.o.m. budgetåret 1994/95 lånefinansie
ras. 

Förslaget i övrigt innebär ingen förändring i medelstilldclningcn eller 
anslagsnivån för den vetenskapliga utrustningen. 

Resurser 

Anslagsbelopp 1994/95 112 827 000 
Planeringsram 1995/96 of 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
23. till Medel för dyrbar vetenskaplig utrustning för budgetåret 

1994/95 anvisar ett reservationsanslag på 112 827 000 kr. 
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E Studiestöd m.m. 

1 Anpassning av svensk 
studiestödslagstiftning till EES-avtalet 
Inom EG har utvecklats en rättspraxis rörande rätt till studiestöd för 
vissa personer från ett annat medlemsland. Denna praxis utgår från 
Romfördragets artikel 48 och rådets förordning (EEG) nr 1612/68 av 
den 1 S oktober 1968 om arbetskraftens fria rörlighet inom gemenska
pen. I samband med att EES-avtalet träder i kraft införlivas också 
nämnda EG-förordning med svensk rätt genom lagen (1992:1163) och 
förordningen ( 1992: 1164) om arbetskraftens fria rörlighet inom Euro
peiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Det åligger enligt EES
avtalet svenska myndigheter och domstolar att tolka de införlivade be
stämmelserna i enlighet med avgöranden som meddelats av EG
domstolen före undertecknandet av avtalet i maj 1992 (artikel 6). Detta 
har föranlett en översyn av om ändringar behöver göras i svensk stu
d iestödsregleri ng. 

Svenska bestämmelser om studiestöd före EES-avtalet 

Bestämmelser om rätt till olika former av studiestöd ges huvudsakligen 
i studiestödslagen (1973:349) och studiestödsförordningen (1973:418). 
Det finns också bestämmelser i lagen (1983:1030) och förordningen 
(1983:1031) om särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa. 

Enligt studiestödslagen utgår studiehjälp, studiemedel och särskilt 
vuxenstudiestöd för studier vid en svensk läroanstalt till svensk stude
rande samt till annan studerande som är bosatt i riket. Motsvarande gäl
ler för särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa. Till studerande som inte 
är svensk medborgare utgår nämnda studiestöd dock endast om han el
ler hon har bosatt sig i riket huvudsakligen i annat syfte än att här vin
na utbildning (3 kap. 2 §, 4 kap. 4 § och 7 kap. 2 § studiestödslagen 
samt 2 § lagen om särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa). 

Syftet bakom bestämmelserna är att rätten till svenskt studiestöd skall 
vara beroende av den studerandes anknytning till Sverige. Föredragan
den anförde i prop. 1971:81 angående studiesocialt stöd till utländska 
studerande följande. "Huvudprincipen bör alltjämt vara att endast den 
som är inlemmad i det svenska samhället bör ha rätt till svenskt studie
stöd. Den utlänning som bosatt sig här i landet huvudsakligen i syfte att 
skaffa sig utbildning bör däremot inte ha rätt till studiestöd. En tillämp
ning av det sagda innebär att utlänning som mottagits under sådana om
ständigheter att det klart kan förutsättas att han kommer att stanna i 
Sverige bör kunna få studiestöd. Till denna kategori bör hänföras flyk
tingar, statslösa personer eller utländska medborgare som utan att vara 
flyktingar av humanitära skäl får fristad i Sverige samt icke asylsökande 
flyktingar som uttas eller överförs hit av svenska myndigheter i samråd 
med internationella flyktingorgan. Här avses sålunda grupper som bort
sett från studie- och studiefinansieringsfrågan har fått tillstånd att vistas 
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i Sverige. I övriga fall bör som villkor för rätt till studiestöd gälla att 
personen med vederbörliga tillstånd vistats och förvärvsarbetat i Sverige 
under en sammanhängande period av två år, om ej särskilda omständig
heter föreligger, Lex. en nära familjeanknytning. Givetvis bör studeran
de som är under 20 år och är barn till invandrare som fått arbetstill
stånd liksom hittills omedelbart få rätt till studiestöd." 

Allmänna råd från Centrala studiestödsnämnden om utländska med
borgares principiella rätt till svenskt studiestöd för studier i Sverige har 
utformats i överensstämmelse med dessa riktlinjer. 

För andra former av studiestöd än som nämnts saknas bestämmelser 
om medborgarskap som förutsättning för rätt till studiestöd. 

Mellan de nordiska länderna har träffats en särskild överenskommelse 
om samarbete såvitt gäller studiestöd. 

När det gäller rätt till svenskt studiestöd (studiehjälp och studiemedel) 
för studier i utlandet ställs enligt studiestödslagen krav på svenskt med
borgarskap för rätt till stöd (3 kap. 22 § och 4 kap. 36 § studiestödsla
gen). Dessutom krävs enligt studiestödsförordningen för studier i land 
utanför Norden att den studerande har varit folkbokförd i Sverige un
der de senaste två åren. Andra begränsningar i rätten till studiestöd för 
studier utomlands berörs inte här. 

Rätten till studiestöd inom EG 

frågor 001 studiestöd som sådana omfattas inte direkt av bestämmelser
na i Romfördraget. Rätt till studiestöd har Lex. inte ansetts falla under 
det allmänna diskrimineringsförbudct i artikel 7 i Romfördraget (som 
motsvaras av artikel 4 i EES-avtalct) utom i sådana fall då studiestödet 
är avsett att täcka avgifter för tillträde till yrkesutbildning Ufr domsto
lens mål C 293/83 Gravier och C 39/86 Lair). 

EG-dornstolen har dock inom området för personers fria rörlighet ut
vecklat en rättspraxis rörande studiestöd för migrerande arbetstagare 
och deras familjer som grundar sig på förbudet mot diskriminering av 
arbetstagare på grund av nationalitet i artikel 48 (som motsvaras av arti
kel 28 i EES-avtalet) och därtill hörande sekundärlagstiftning, främst 
rådets förordning (EEG) nr 1612/68 av den 15 oktober 1968 om arbets
kraftens fria rörlighet inom gemenskapen (ändrad genom rådets förord
ning (EEG) nr 312/76). Denna rättspraxis omfattar dock inte sådana 

personer, som kommer till ett annat land direkt i syfte att studera. Såda
na studerande har liksom andra s.k. icke-ekonomiska personer rätt att 
bo i ett annat land, under förutsättning att de kan försörja sig själva, 
men de saknar rätt till studiestöd från värdmedlemsstaten. 

Enligt artikel 48 i Romfördraget innefattar den fria rörligheten för ar
bet~tagare rätt att anta faktiska erbjudanden om anställningar, att för
flytta sig fritt inom medlemsstaternas territorium för detta ändamål, att 
uppehålla sig i en medlemsstat för att inneha anställning där i överens
stämmelse med landets bestämmelser för medborgare i den staten och 
att stanna kvar i staten efter att ha innehaft anställning där. Åliggandena 
för medlemsstaterna preciseras i sekundärlagstiftning om rätt till bosätt-
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ning, uppehållstillstånd m.m. I nämnda förordning (EEG) nr 1612/68 
stadgas att en arbetstagare inte på grund av sin nationalitet får behandlas 
annorlunda än värdlandets egna medborgare när det gäller anställnings
och arbetsvillkor. Han eller hon skall åtnjuta samma sociala och skatte
mässiga förmåner och skall ha tillgång till utbildning i yrkesskolor och 
omskolningscentra (artikel 7). Med arbetstagaren har vissa familjemed
lemmar oavsett nationalitet rätt att bosätta sig, bl.a. make samt barn 
som är under 21 år eller som är beroende av föräldrarna för sin försörj
ning (artikel 10). Värdstaten skall ge barnen rätt att gå i landets skolor 
utan diskriminering och skall främja alla bemödanden att göra det möj
ligt för dessa barn att delta i utbildningen under bästa möjliga förhållan
den (artikel 12). Sambor omfatta~ inte formellt av förordningen. EG
domstolen har dock uttalat att om en medlemsstat tillåter utländska 
sambor till medborgare i det egna landet att bosätta sig i landet bör mot
svarande gäl.la för utländska sambor till migrerande arbetstagare (C 
59185 Reed ). 

Den rättspraxis som EG-domstolen har utvecklat innebär i huvudsak 
följande. Studiestöd för en arbetstagare eller dennes barn kan utgöra en 
sådan social förmån som en arbetstagare enligt artikel 7 i förordn.ing 
(EEG) nr 1612/68 har rätt till. Rätt till studiestöd för en arbetstagares 
barn kan också härledas från värdlandets skyldigheter enligt artikel 12 i 
förordningen att göra allt det kan för att underlätta barnens tillgång till 
uthildning. Rätten till förmåner av detta slag anknyter således till be
greppet arbetstagare och principen att alla hinder för en arbetstagares 
fria rörlighet skall undanröjas, särskilt när det gäller möjligheterna till 
integrering i värdlandet och social utveckling för arbetstagaren med fa
milj. 

Som arbetstagare anses kort uttryckt den som under någon annans 
ledning utför arbete mot betalning, om det är fråga om en faktisk verk
samhet som inte är av så obetydlig omfattning att den är rent marginell. 
Begreppet arbetstagare har en gemenskapsrättslig betydelse och får inte 
tolkas ensidigt av varje land. Som förutsättning för olika förmåner kan 
därför t.ex. inte uppställas några genere.lla krav på viss minsta tids arbe
te eller vistelse i landet. En arbetstagare som påbörjar en yrkesutbild
ning behåller sin status som arbetstagare och har därmed rätt till stu
diestöd under förutsättning att det finns ett samband mellan det tidigare 
arbetet och studierna. Enligt EG-domstolen kan bedömningen i varje 
enskilt fall av om ett sådant samband föreligger avse såväl den tidigare 
verksamhetens och studiernas art och innehåll som tidsrymden mellan 
verksamhetens avslutande och tidpunkten för studiernas påbörjande (C 
3190 Bernini). Krav på ett sådant samband uppställs dock inte om ar
betstagaren ofrivilligt har blivit arbetslös. 

Rättsfallen från EG-domstolen har behandlat frågan om rätt till stu
diestöd för tillträde till s.k. yrkesutbildning Qfr artikel 128 Romfördra
get). Detta begrepp har av domstolen tolkats vitt och anses numera om
fatta utbildning som oberoende av studenternas ålder och nivå på stu
dierna leder fram till en examen eller annars förbereder för ett visst yr-
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ke eller anställning (profession, trade or employment). Universitetsut
bildning skall i allmänhet anses som yrkesutbildning med undantag för 
sådan utbildning som mer är avsedd för personer som snarare vill ut
veckla sitt allmänna kunnande än att förbereda sig för ett visst yrke (C 
293/83 Gravier och C 24/86 Blaizot). 

Av några rättsfall från senare år, vilka utgår från en tolkning av arti
kel 7 och 12 i förordning (EEG) nr 1612/68, får dras slutsatsen att en 
arbetstagare och dennes barn inte bara har rätt till lika behandling med 
inländska medborgare såvitt avser rätt till studiestöd för studier inom 
värdlandet utan också bör kunna få stöd för studier utomlands om värd
landets egna medborgare har rätt till det samt att detta gäller även om 
studierna bedrivs i den studerandes tidigare hemland (bl.a. C 308/89 
Carmina di Leo och C 3/90 Bernini). 

Förslag till förändring av svenska studiestödsbestämmelser 

Våra bestämmelser om studiestöd är inte i alla delar förenliga med våra 
förpliktelser enligt EES-avtalet. Visserligen följer av EES-lagen att rätts
akter som införlivas med svensk rätt skall tillämpas utan hinder av vad 
som föreskrivs i svenska bestämmelser på motsvarande nivå. Det är 
emellertid naturligt och avsevärt enklare att direkt anpassa bestämmel
serna i studiestödsförfattningarna. De regler som berörs är de som för 
utländska medborgare ställer krav på en viss tids arbete eller vistelse i 
Sverige för rätt till studiestöd eller på svenskt medborgarskap för stöd 
vid studier utanför Sverige. Såvitt avser rätt till stöd för studier i Sverige 
har kraven på viss tids arbete eller vistelse inte kommit till uttryck i lag
textens ordalydelse utan i tillämpningen grundad på uttalanden i lagens 
förarbeten, men en anpassning bör ändå tydliggöras i en lagändring. 
Kravet på svenskt medborgarskap vid studier utomlands kräver att stu
diestödslagen ändras. 

Rätten till likabehandling med svenska medborgare när det gäller stu
diestöd bör inte nu utsträckas längre än som direkt betingas av EES
avtalet. I förhållande till utländska medborgare som inte berörs finns 
det inte anledning att ändra de nuvarande svenska studiestödsbestäm
melserna. Den lämpligaste lösningen är därför att i studiestödslagen in
föra en regel i vilken anges att vissa utländska medborgare som härleder 
rättigheter från EES-avtalet under vissa förutsättningar skall ha rätt till 
studiestöd på samma villkor som svenska medborgare. Det bör sedan 
ankomma på regeringen eller den myndighet som regeringen bestäm
mer att med hänsyn till den praxis som kan utläsas av EG-domstolens 
domar och kommande domstolsavgöranden närmare precisera villko
ren. 

Utifrån det rättsläge som hitintills etablerats inom EG torde huvud
punkterna i denna precisering få innebära följande. 

De personer som kan komma i fråga för studiestöd på samma villkor 
som svenska medborgare är för det första EES-medborgarc som enligt 
EES-avtalet har bosatt sig i Sverige och här har utövat eller utövar så
dan verksamhet att han eller hon kan betraktas som en arbetstagare. 
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Personer som kommit hit i syfte att studera skall således liksom hittills 
inte kunna få svenskt studiestöd. Det är inte möjligt att som en förut
sättning för stöd uppställa något generellt krav på att en person skall ha 
vistats eller arbetat i Sverige en viss tid. I stället får de närmare reglerna 
ta sikte på att ange sådana faktorer som bör vägas in i en helhetshe
dömning av om personen utövar en sådan verksamhet att han eller hon 
är att betrakta som arbetstagare. Den tid arbetet varat är bara en sådan 
faktor. 

För att en arbetstagare skall vara berättigad till studiestöd bör det i det 
enskilda fallet finnas ett såväl innehållsmässigt som tidsmässigt samband 
mellan det tidigare arbetet och studierna. I sådana fall då arbetstagaren 
ofrivilligt har blivit arbetslös kan dock även utbildningar utan ett sådant 
samband med det tidigare arbetet kunna komma i fråga. 

När det gäller frågan om vilka studier som skall berättiga till studie
stöd gäller enligt hittillsvarande rättspraxis inom EG att stöd till en ar
bet~tagare skall kunna utgå för alla slag av utbildningar som leder fram 
till en examen eller på annat sätt är inriktade mot ett visst yrke eller an
ställning. Det torde i praktiken innebära att de flesta slag av utbildning
ar kan komma i fråga. 

Studiestöd skall vidare kunna lämnas till arbetstagarens närmaste fa
milj, nämligen barn och rimligen också make. Med make bör jämställas 
en person som lever i ett dokumenterat etablerat och stabilt samboför
hållande med arbetstagaren och som har rätt att vistas i landet. En fa
miljemedlem behöver inte vara medborgare i ett EES-land. 

Barn och andra familjemedlemmar bör kunna ha rätt till studiestöd 
för alla studiestödsberättigande utbildningar i Sverige och som regel 
också för studier i utlandet. Även arbetstagaren själv bör kunna få stu
clera utomlands med svenskt stöd. Rätten till studiestöd bör dock upp
höra om arbetstagaren vid flyttningen till ett annat land helt släpper sin 
anknytning till Sverige och således inte längre kan anses vara etablerad 
här som arbetstagare. 

Avslutningsvis kan nämnas att det i Maastrichtöverenskommelsen 
görs en uppdelning mellan begreppen utbildning och yrkesuthildning 
som inte synes svara mot EG-domstolens sätt hitintills att använda be
greppet yrkesutbildning. I vad mån förändringen som utvidgar EG:s 
kompetens på utbildningsområdet kan komma att påverka domstolens 
uttolkning av rätten till studiestöd för de migrerande arbetstagarna och 
deras familjer är dock inte möjligt att nu bedöma. 

Övrigt 

Förslag till ändringar i studiestödslagen och lagen om särskilt vuxenstu
diestöd för arbetslösa finns samlade under anslaget E 8. Särskilt vuxen
studiestöd till studerande vid vissa lärarutbildningar. 
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E 1. Centrala studiestödsnämnden m.m. 

1992/93 
1993/94 
1994/95 

Utgift 1 

Anslag 
Förslag 

46 211 819 
167 072 000 
159 058 000 

1 I bokslutet 1992/93 har hänsyn tagits till ett antal faktorer som inte bokförts 

tidigare. Orsaken till de ändrade redovisning.~principerna är en anpassning till 

den statliga bokföringsförordningen. För E 1 betyder det att de fordringar som 

finns av administrativa avgifter per den 30 juni 1993 har uppbokats för samtliga 

lån. De periodiserade avgifter som därvid uppbokats uppgår till 95 605 291 kr. 

Om samma redovisningsprincip som tidigare år tillämpats skulle utgiften ha 

varit 141817 291 kr. 

Centrala studiestödsnämnden (CSN) är enligt förordningen (1992:813) 
rncd instruktion för Centrala studiestödsnämnden (CSN) central förvall
ningsmyndighet för studiesociala frågor. CSN fullgör också uppgifter 
enligt förordningen (1990: 1361) om lån till hemutrustning för flykting
ar och vissa andra utlänningar, lagen (1993:719) om särskilt studielån 
för den som genomgår arbetsmarknadsutbildning, förordningen 
( 1993:722) om särskilt studielån och särskild dagpenning för den som 
genomgår arbetsmarknadsutbildning och förordningen (1987:406) om 
arhetsmarknadsutbild ni ng. 

CSN får vidare mot ersättning åta sig vissa uppdrag av en kommun 
enligt lagen (1992:1068) om introduktionsersättning för flyktingar och 
vissa andra utlänningar. 

CSN består av ett huvudkontor och en regional organisation. Den re
gionala organisationen består av sex regioner med ett lokalkontor i var
je län. 

De övergripande målen för CSN är att som förvaltningsmyndighet för 
studiesociala frågor 

- följa upp och utvärdera de skilda studiestödssystemen, 
- ta fram underlag och förslag för utveckling av det studiesociala 

området, 
- på ett rationellt och ekonomiskt ansvarsfullt sätt svara för hante

ringen av beviljning och återbetalning av studiestöd, 
- fullgöra uppgifter enligt förordningen (1990:1361) om lån till hem

utrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar, 
- fullgöra uppgifter enligt förordningen ( 1993:722) om särskilt stu

dielån och särskild dagpenning för den som genomgår arbetsmarknads
uthildning. 

Inkomster vid CSN, som redovisas på statsbudgetens inkomstsida un
der inkomsttiteln 2552 Övriga offentligrättsliga avgifter, beräknas till 
64,5 m i I joner kronor för nästa budgetår. 
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Centrala studiestödsnämnden 

I. Pris- och löncomräkning sker i regeringskansliet. 
2. Centrala studiestödsnämnden (CSN) anmäler förändringar och kom
pletteringar av verksamhetsinriktning och plan för den administrativa 
och organisatoriska utvecklingen t.o.m. budgetåret 1995/96. 
3. CSN föreslår att en särskild överklagandenämnd inrättas för överkla
gande av beslut om studiestöd enligt studiestödslagen ( 1973:349). 

Regeringens överväganden 

Sammanfattning 

Övergripande mål 
Det har inte funnits skäl att förändra de övergripande mål som 
gäller för treårsperioden 1993/94- 1995/96. 

Resurser 
Ramanslag 1994/95 

Planeringsram: 
1994/95 
159 058 000 kr 

R esultatbed ömn ing 

159 058 000 kr 

1995/96 
159 058 000 kr 

CSN anger i sin anslagsframställning att våren och sommaren 1993 varit 
den mest arbetstyngda i organisationens historia. Utvecklingsarbetet har 
trots detta kunnat genomföras inom den tid som stått till förfogande 
och behandlingstiderna i allt väsentligt kunnat hållas inom uppsatta 
mål. Det största problemet har varit att upprätthålla en tillfredsställande 
telefonservice. Målsättningen för telefonservicen till kunderna har inte 
kunnat uppnås trots att tekniken har moderniserats och fler linjer öpp
nats. CSN arbetar med detta problem med ambitionen att uppnå målen 
snarast möjligt. Bland annat har väsentligt mera resurser avsatts för det
ta ändamål samt har vissa organisatoriska anpassningar gjorts. Samtliga 
kontor har sammanbundits i ett eget telenät, med möjligheter till en 
flexibel styrning av samtal mellan kontoren. CSN bedömer att nu gjor
da och planerade åtgärder skall möjliggöra en förbättrad servicegrad i 
telefon. 

I samband med förändringen av utbildningsbidraget och de kraftigt 
ökade medlen för det särskilda vuxenstudiestödet för arbetslösa (svuxa) 
har nyanställningar gjorts motsvarande ca 40 årstjänster, fördelat på 
samtliga kontor. Vidare har ca 40 årstjänster rekryterats för att minime
ra behovet av övertid och korttidsanställningar. 
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CSN gör den samlade bedömningen att organisationen står väl rustad 
för framtida nya och förändrade arbetsuppgifter. 

Regeringen delar CSN:s bedömning av resultatet av verksamheten. 

Slutsats 

Regeringen anser att de riktlinjer som lades fast i 1993 års budgetpropo
sition bör gälla även för budgetåret 1994/95. 

Övrigt 

Regeringen biträder inte nu CSN:s förslag om införande av en särskild 
överklagandenämnd för överklaganden av beslut om studiestöd enligt 
studiestödslagen. 

Från anslaget har förts bort 11 miljoner kronor som anvisats som för
stärkning av CSN:s organisation för hantering främst av den ökade 
ärendemängden svuxa under budgetåret 1993/94 (prop. 1992/93:150 bil. 
7, bet. 1992/93:FiU30, rskr. 1992/93:447). Regeringen avser att senare i 
samband med komplettering.<>propositionen för budgetåret 1994/95 prö
va behovet av förstärkningar vid CSN för budgetåret 1994/95. Den sam
manlagda belastningen på anslaget beräknas till 159 058 000 kr. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
1. till Centrala studiestödsnämnden m.m. anvisar ett ramanslag 

på 159 058 000 kr. 

E 2. Centrala studiestödsnämndens 
återbetalningsverksamhet 

1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

1 000 
1 000 

Kostnaderna för återbetalning av studiestöd skall i princip täckas genom 
avgifter. Bestämmelserna om avgifter för administrativa kostnader finns 
angivna i 8 kap. l § studiestödslagen (1973:349) och i 8 kap. 1 § studie
stödsförordningen (1973:418) samt i övergångsbestämmelser till studie
stödslagen. 

Bestämmelser finns också om avgifter för administrativa kostnader i 
samband med återkrav i 9 kap. 2 § studiestödslagen och 9 kap. 1 § stu
diestödsförordningen. 

Centrala studiestödsnämnden 

Centrala studiestödsnämnden (CSN) beräknar inkomsterna från avgif
terna till ca 125 miljoner kronor och kostnaderna för återbetalnings-
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verksamheten till ca 122 miljoner kronor för budgetåret 1994/95. CSN 
föreslår inte nu några förändringar av avgifternas storlek. 

CSN upprepar sitt förslag om att införa en kravavgift på 240 kr som 
skall tas ut vid krav i stället för en andra påminnelse. CSN redovisar 
också ett förslag till inriktning av den fortsatta kravverksamheten. 

Regeringens överväganden 

I likhet med CSN beräknar regeringen att inkomsterna från avgifterna i 
stort sett täcker kostnaderna för återbetalningsverksamheten under näs
ta budgetår. Mot den bakgrunden är det inte nu motiverat att införa en 
kravavgift på 240 kr som ersätter en andra påminnelse. Såvitt gäller att 
ersätta den andra påminnelsen med ett krav avser regeringen att pröva 
den frågan i samband med översynen av studiestödssystemet. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
2. till Centrala studiestödsnämndens återbetalningsverksamhet 

anvisar ett anslag på 1 000 kr. 

E 3. Studiehjälp m.m. 

1992/93 
1993/94 
1994/95 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

2 605 343 489 
2 350 780 000 
2 209 357 000 

Från anslaget betalas utgifter enligt 3 kap. studiestödslagen (1973:349) 
för studiehjälp i form av studiebidrag, inackorderingstillägg och extra 
tillägg. Vidare betalas från anslaget, enligt särskild förordning (CSNFS 

1983: 17), ersättning till svenska elever utomlands för dagliga resor. 
Riksrevisionsverkets budgetprognos 2 för budgetåret 1993/94 visar på 

en utgiftsutveckling som överstiger det belopp med vilket anslaget förts 
upp i statsbudgeten för budgetåret 1993/94. Det prognosticerade utfallet 
är 2 397 miljoner kronor, vilket skulle innebära att anslaget överskrids 
med ca 2 %, eller 46 miljoner kronor. 

Centrala studiestödsnämnden 

Centrala studiestödsnämnden föreslår att inkomstgränserna för det extra 
tillägget skall höjas med 5 000 kr till respektive 85 000, 105 000 och 
125 000 kr per år. Vidare föreslås att beloppen höjs till 855, 570 respek
tive 285 kr per månad. 

Det statliga inackorderingstillägget föreslås Jämnas med lägst 1 200 
och högst 2 400 kr per månad. 

CSN föreslår att studiehjälp skall utgå generellt vid studier på indi
viduella program i gymnasieskolan. 
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CSN hcräknar det totala mcdclsbehovet under anslaget till 
2 210 800 000 kr för budgetåret 1994/95. 

Regeringens överväganden 

Swdiebidrag 

Studiebidraget är beloppsmässigt samordnat med det allmänna barnbi
draget. Studiebidraget är 750 kr per månad och utgår under högst tio 

månader per år. 
Regeringen har vid sin bedömning, i enlighet med CSN, beräknat 

kostnaderna utifrån 308 600 elever. Kostnaden för studiebidraget beräk
nas till 2 083 100 000 kr under budgetåret 1994/95. 

Regeringen biträder inte CSN:s förslag om att studiehjälp skall lämnas 
generellt vid studier på individuella program i gymnasieskolan. Försla
get som innebär ökade kostnader för staten bör inte genomföras i det 
nu rådande statsfinansiella läget. Frågan har tidigare prövats av riksda
gen våren 1992 i samband med ställningstagande till prop. 1991/92: 157 
om vissa gymnasie- och vuxenutbildningsfrågor m.m. (bet. 
J991/92:UbU26, rskr. 1991/92:311). 

Extra Li/lägg 

CSN lämnade i samband med sin anslagsframställning för budgetåret 
1992/93 en rapport Från studiehjälp till ungdomsstudiebidrag. I rappor
ten föreslogs bl.a. att det extra tillägget i studiehjälpen skulle avskaffas 
och att ett motsvarande stöd i stället skulle föras in i bostadshidraget. 
Regeringen biträdde inte detta förslag (prop. I 992/93:100 bil. 9 s. 96). 
Riksdagen för sin del gav regeringen till känna att ytterligare försök att 
samordna det extra tillägget borde göras i anslutning till de pågående 
övervägandena beträffande stödet till ensamföräldrarna (bet. 1992/93: 
SfU I 3, rskr. 1992/93:208). 

Regeringen avser att senare i samband med sina överväganden med 
anledning av Underhålls- och bidragsutrcdningens - 93 (S 1993:09) för
slag även pröva möjligheterna att samordna det extra tillägget. I avvak
tan härpå anser regeringen att extra tillägg under nästa budgetår bör be
kostas under detta anslag. 

CSN bedömer att antalet elever med extra tillägg kommer att uppgå 
till ca 14 000 under nästa budgetår. Regeringen gör samma bedömning. 

Enligt nuvarande regler beviljas extra tillägg med 825, 550 respektive 
275 kr per månad. I enlighet med CSN:s förslag föreslår regeringen att 
extra tillägg beviljas med 855, 570 respektive 285 kr per månad. Försla
get kräver ändring av 3 kap. 11 § studiestödslagen ( 1973:349). 

Vidare anser regeringen, liksom CSN, att det ekonomiska underlaget 
bör höjas med 5 000 kr. Detta innebär att maximalt tillägg kommer att 
beviljas om det ekonomiska underlaget är lägre än 85 000 kr, medan 
inget tillägg beviljas om underlaget överstiger 125 000 kr per år. Det an
kommer på regeringen att utfärda närmare bestämmelser om detta. 
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Utgiften för extra tillägg beräknas till 82,057 miljoner kronor under 
budgetåret 1994/95. 

lnackorderingstillägg 

Enligt nu gällande regler beviljas inackordering.~tillägg med lägst 1 150 
kr och högst 2 300 kr per månad. Regeringen föreslår att inackorde
ringstillägget lämnas med lägst 1 170 och högst 2 350 kr per månad. 
Förslaget kräver en ändring av 3 kap. 13 § studiestödslagen. 

Medelsbehovet för inackorderingstillägg beräknas till 43,7 miljoner 
kronor. Tillägget beräknas uppbäras av ca 3 500 elever under budgetåret 
1994/95. 

Dagliga resor till studerande utomlands 

I likhet med CSN beräknas kostnaderna för dagliga resor till och från 
skolan för studerande utomlands till 500 000 kr. 

Övrigt 

Regeringen avser att i samband med kompletteringspropositionen för 
1994/95 överväga behovet av ytterligare medel för studiehjälp för nästa 
budgetår. 

Förslag till ändringar av studiestödslagen finns samlade under anslaget 
E 8. Särskilt vuxenstudiestöd till studerande vid vissa lärarutbildningar. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
3. till Studiehjälp m.m. för budgetåret 1994/95 anvisar ett för

slagsanslag på 2 209 357 000 kr. 

E 4. Studiemedel m.m. 

1992/93 
1993/94 
1994/95 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

5 637 116 457 
6 389 095 000 
6 631 000 000 

Från anslaget betalas utgifter för studiebidrag enligt 4 kap. samt ränte
subventioner för och avskrivning av studielån enligt 3, 4 och 7 kap. stu
diestödslagen (1973:349) samt lagen (1983: 1030) om särskilt vuxenstu
diestöd för arbetslösa. 

Återbetalning av studielån regleras i 8 kap. studiestödslagen. 
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 varit varaktigt betalningsoförmögen. 
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Riksrevisionsverkets budgetprognos nr 2 för budgetåret 1993/94 visar 
på en budgetutveckling som understiger det belopp med vilket anslaget 
förts upp i statsbudgeten för budgetåret 1993/94. Det prognosticerade ut
fallet är 6 240 miljoner kronor, vilket skulle innebära att anslaget inte 
kommer att utnyttjas fullt ut. 

Centrala studiestödsnämnden 

Centrala studiestödsnämnden (CSN) föreslår en ändrad minimigräns för 
beviljning av studiemedel för att minska vissa problem vid avskrivning 
på grund av vuxenstudier. 

Beträffande återbetalning av äldre studiemedel föreslås en höjd mini
miavgift till 500 kr för preliminär avgift samt motsvarande differens för 
ändring av preliminär till slutlig avgift. 

Höjd gräns till 10 000 kr föreslås vidare för omräkning av årsbelopp i 
det gamla systemet vid frivillig betalning, avskrivning eller beslut om 
återkrav. 

För återbäring av studiemedelsavgift bör enligt CSN krävas ansökan 
på samma sätt som för vanliga anståndsärenden även efter beslut om an
stånd på grund av studier eller anstånd tills vidare. 

CSN beräknar det totala medelsbehovet under anslaget för budgetåret 
1994/95 till 7 143 200 000 kr, fördelat på utbetalning av studiebidrag 
med 3 550 100 000 kr och räntesubventioner och avskrivningar med 
3 593 100 000 kr. 

Regeringens överväganden 

Studiestödssystemet är för närvarande föremål för en översyn inom re
geringskansliet. Regeringen föreslår därför inte nu några förändringar 
av studiemedels- eller återbetalningsreglerna. 

Studiemedel beviljas för år 1994 med ett belopp på 6 864 kr per må
nad. Av beloppet utgörs 1 908 kr av bidrag. 

Regeringen beräknar att ca 229 000 studerande kommer att uppbära 
studiemedel under höstterminen 1994 och ca 227 000 under vårtermi
nen 1995. Utgiften för studiebidrag beräknar vi mot denna bakgrund 
till 3 723 miljoner kronor och kostnaden för avskrivningar och ränte
subventioner till 2 908 miljoner kronor. Därvid har beräknats att stu
dielån kommer att utbetalas med sammanlagt 7 191 miljoner kronor. I 
detta belopp inkluderas studielån som del av särskilt vuxenstudiestöd. 

Övrigt 

Regeringen avser att i samband med kompletteringspropositionen för 
1994/95 överväga behovet av ytterligare resurser för studiemedel för näs
ta budgetår. 

Frågan om bl.a. framtida avskrivningar av studiemedel övervägs för 
närvarande inom ramen för den ovan angivna studiestödsöversynen. 
Den av CSN föreslagna ändringen av minimigränsen för beviljning av 
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studiemedel för att minska vissa problem med avskrivning på grund av 
vuxenstudier bör prövas i det sammanhanget. 

CSN föreslår vidare vissa ändringar i 8 kap. studiestödslagen i dess ly
delse före den 1 januari 1989. Inom regeringskansliet övervägs för när
varande en teknisk omarbetning av den reglering som gäller för återbe
talning av dessa äldre studielån. Regeringen är mot den bakgrunden in
te beredd att för närvarande biträda de av CSN framlagda förslagen till 
ändringar. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
4. till Studiemedel m.m. för budgetåret 1994/95 anvisar ett för

slagsanslag på 6 631 000 000 kr. 

E 5. Vuxenstudiestöd m.m. 

1992/93 Utgift 
1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

1 365 730 187 
3 867 435 000 
1 084 500 000 

Reservation 122 456 522 

Från anslaget betalas utgifter för korttidsstudiestöd, internatbidrag och 
särskilt vuxenstudiestöd i form av vuxenstudiebidrag enligt 5, 6 och 7 
kap. studiestödslagen (1973:349). 

Från anslaget betalas också utgifter för särskilt vuxenstudiestöd för ar
betslösa enligt lagen (1983:1030) om särskilt vuxenstudiestöd för arbets
lösa. 

Centrala studiestödsnämnden 

Centrala studiestödsnämnden (CSN) föreslår införande av ett nytt sam
ordnat studiestöd i form av timstudiestöd för studerande i grundläggan
de vuxenutbildning, svenskundervisning för invandrare och särvux. 
Timstudiestödet föreslås utgå för varje timme som en studerande på 
grund av studierna förlorar arbetsinkomst, ersättning från arbetslöshets
kassa eller kontant arbetsmarknadssstöd. Stödet skall ersätta andra stu
diestöd som utges för studier på denna nivå. 

Beloppet i timstudiestöd föreslås vara 61 kr per timme. För en hel
tidsstuderande innebär det 10 736 kr per månad före skatt. Utgiften för 
budgetåret 1994/95 beräknas till 1 412 miljoner kronor. Som delfinan
siering föreslår CSN att resurserna för särskilt vuxenstudiestöd (svux) 
och särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa (svuxa) sänks. 

CSN föreslår att 50 miljoner kronor av resurserna för svux används 
till ett nytt statsbidrag för rekrytering av korttidsutbildade till kompe
tenshöjande studier. Bidrag skall kunna lämnas till exempelvis intresse
organisationer och ideella föreningar. 

18 Riksdagen 1993194. I sam/. Nr 100 Bilaga 9 
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CSN föreslår att nämnden skall få större frihet att fördela medlen för 
korttidsstudiestöd, internatbidrag och svux mellan länen. 

CSN föreslår att korttidsstudiestödet höjs från 70 till 81 kr per timme. 
Det motsvarar den genomsnittliga timlönen för industriarbetare. Inter
natbidraget bör anpassas till kostnadsutvecklingen och höjas från 315 
till 390 kr per dygn. Det kollektiva ansökningsförfarandet bör återinfö
ras. 

Svuxa kan enligt nuvarande regler beviljas för studier som beräknas 
pågå under högst två terminer. CSN föreslår att svuxa skall kunna bevil
jas också för längre utbildningar. 

CSN föreslår att klarare hänvisningar görs mellan återbetalningsreg
lerna i 8 kap. studiestödslagen och reglerna för särskilt vuxenstudiestöd 
för arbetslösa (svuxa) samt för utbildningsbidrag med lånedel. Enligt 
nämndens mening bör lagarna för de nämnda studiestödsformerna tas 
in som egna kapitel i studiestödslagen. 

Regeringens överväganden 

Fördelning av medel 

Enligt principer som godkänts av riksdagen fördelas resurserna för vux
enstudiestöd med hänsyn till utbildningsstrukturen i länen. CSN har 
begärt att föreskrifterna härom skall upphöra. 

Det är stora variationer mellan länen när det gäller konkurrens om 
vuxenstudiestöden, beroende på bl.a. arbetsmarknadsläget. I en del län 
är antalet sökande med kort tidigare utbildning inte så stort i förhållan
de till medelstillgången. Det medför att stöd kan beviljas även till sö
kande med jämförelsevis god utbildningsbakgrund. I andra län däremot 
måste man på grund av otillräckliga resurser avslå ansökningar från 
personer med stort behov av utbildning och stöd. Genom de handlägg
ningsrutiner som CSN nu utvecklat är det möjligt att basera fördelning
en efter mer enhetliga kriterier för hela landet, vilket innebär att man 
uppnår ett rättvisare utnyttjande av resurserna. Möjligheten att få stöd 
påverkas alltså inte av var i landet man är bosatt. Regeringen anser att 
CSN bör få bestämma om den regionala fördelningen av anvisade me
del. Det ankommer på regeringen att meddela bestämmelser i frågan. 

Korttidsstudiestöd och internatbidrag 

Regeringen förordar att korttidsstudiestödet höjs från 70 till 73 kr per 
timme och att internatbidraget räknas upp från 315 till 327 kr per dygn. 
Förslagen kräver en ändring i 5 kap. 5 § och i 6 kap. 5 § studie
stödslagen. 

Särskilt vuxenstudiestöd och särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa 

Särskilt vuxenstudiestöd (svux) kan beviljas för studier på grundskole
och gyrnnasieskolenivå. På högskolenivå kan svux beviljas för s.k. YTH-
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utbildning, dvs. utbildningsprogram som leder fram till en yrkesteknisk 
examen med inriktning mot områdena byggnadsteknik, industriell tek
nik, handel, kontor samt storhushåll och restaurang. 

Uppföljningsundersökningar visar att flertalet av dem som genomgått 
YTH-utbildning har fått mer kvalificerade arbetsuppgifter och högre in
komster än om de stannat kvar i tidigare sysselsättning. Det finns alltså 
anledning anta att en YTH-utbildning ger lika god ekonomisk avkast
ning för den enskilde som många andra högskoleutbildningar. Mot den
na bakgrund och med hänsyn till behovet av besparingar i statens utgif
ter anser regeringen att vuxenstudiestöd inte längre skall lämnas till stu
derande vid YTH. Den som börjat utbildningen före den 1 juli 1994 bör 
emellertid erhålla fortsatt vuxenstudiestöd för slutförande av studierna. 
Enligt 7 kap. 1 § studiestödslagen ankommer det på regeringen att be
sluta om vilka utbildningar som skall berättiga till särskilt vuxenstudie
stöd. 

Belastningen på anslaget beräknas minska med 36 miljoner kronor 
under 1994/95 och med 36 miljoner kronor under 1995/96. I stället 
ökar utgifterna under anslaget E 4. Studiemedel m.m. med ca 11 miljo
ner kronor. 

Regeringen föreslår att resurser avsätts till särskilt vuxenstudiestöd för 
studier på grundskole- och gymnasieskolenivå med 951 miljoner kro
nor. 

CSN:s förslag om att de nuvarande studiestöden till studerande i 
grundläggande vuxenutbildning i form av studiemedel och vuxenstu
diestöd skall ersättas med ett timstudiestöd är regeringen inte beredd att 
biträda. 

När det gäller särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa har särskilda re
surser anvisats under innevarande budgetår. Regeringen avser att i sam
band med kompletteringspropositionen för 1994/95 överväga behovet av 
sådana riktade åtgärder under nästa budgetår. 

Medelsdisposition 

Under anslaget för budgetåret 1994/95 bör tas upp 1 084,S miljoner kro
nor med följande fördelning: 

Korttidsstudiestöd och internatbidrag 
Särskilt vuxenstudiestöd 
Särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa 

Summa 

Mkr 
63,4 

951,0 
70,1 

1 084,5 

Förslag till ändring av studiestödslagen finns samlade under anslaget 
E 8. Särskilt vuxenstudiestöd till studerande vid vissa lärarutbildningar. 
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Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
5. till Vuxenstudiestöd m.m för budgetåret 1994/95 anvisar ett 

reservationsanslag på 1 084 500 000 kr, 
6. godkänner vad regeringen förordat om fördelning av medel 

för vuxenstudiestöd. 

E 6. Timersättning vid vissa vuxenutbildningar 

1 992/93 utgift 
1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

55 049 640 
76 925 000 
71 000 000 

Från anslaget betalas utgifter för timersättning till deltagare i svensk
undervisning för invandrare (sfi) och vuxenutbildning för utvecklings
störda (särvux) enligt förordningen (1986:395) om timersättning vid vis
sa vuxenutbildningar. 

Från anslaget betalas även studiesocialt stöd vid vissa kurser i tecken
språk. 

Centrala studiestödsnämnden 

Centrala studiestödsnämnden (CSN) föreslår att ett nytt timstudiestöd 
införs för studerande i grundläggande vuxenutbildning omfattande även 
deltagare i sfi och särvux. 

CSN har i en särskild rapport redovisat verksamheten med studiesoci
alt stöd vid vissa kurser i teckenspråk. CSN föreslår att nämndens hand
läggning av stöd upphör och att medlen fördelas till organisationerna 
Riksförbundet för döva och hörselskadade barn (DHB), Hörselskadades 
riksförbund (HRF) och Sveriges Dövas Riksförbund (SDR). 

Regeringens överväganden 

Beloppet i timersättning bör räknas upp från nuvarande 70 kr till 73 kr 
per timme. Det ankommer på regeringen att utfärda bestämmelser om 
detta. 

Kostnaden för timersättning till studerande i sfi beräknas till 58,4 mil
joner kronor och för studerande i särvux till 3,1 miljoner kronor. 

För försöksverksamhet med studiesocialt stöd vid vissa kurser i teck
enspråk är beräknat 9,5 miljoner kronor. Stödet är avsett för föräldrar 
till döva eller gravt hörselskadade barn som deltar i sådana kurser. Av 
resurserna anvisas 6,3 miljoner kronor för koncentrerad teckenspråks
utbi ldni ng som anordnas av Sveriges Dövas Riksförbund. Resterande 
3,2 miljoner kronor handhas av CSN för korttidsstudiestöd, internatbi
drag och resekostnadsersättning till deltagare i kurser som anordnas av 
vissa folkhögskolor och landsting. Myndigheten föreslår att dessa medel 
fördelas direkt till berörda organisationer. 
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De båda formerna av försöksverksamhet redovisades i propositionen 
om stöd och service till vissa funktionshindrade (prop. 1992/93:159 bil. 
2, bet. l 992/93:SoUl 9, rskr. 1992/93:321 ). Regeringen anser att de paral
lella systemen bör fortgå under ytterligare någon tid innan ställning tas 
till den framtida verksamheten. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
7. till Timersättning vid vissa vuxenutbildningar för budgetåret 

1994/95 anvisar ett förslagsanslag på 71 000 000 kr. 

E 7. Bidrag till vissa studiesociala ändamål 

Inom regeringskansliet bereds för närvarande frågor som gäller Bidrag 
till vissa studiesociala ändamål. Avsikten är att dessa frågor skall be
handlas i en särskild proposition som skall föreläggas riksdagen under 
våren 1994. 

Medelsanvisningen under anslaget Bidrag till vissa studiesociala ända
mål uppgår under innevarande budgetår till 105 060 000 kr, varav 
750 000 kr anvisats som engångsanvisning till Talboks- och punktskrifts
biblioteket (TPB) för ett projekt med ny talboksteknik. För att slutföra 
arbetet med detta projekt har, i enlighet med TPB:s förslag, beräknats 
125 000 kr som engångsanvisning under nästa budgetår. I avvaktan på 
att beredningen av den särskilda propositionen slutförs, föreslås att an
slaget förs upp med ett i förhållande till nuvarande budgetår oförändrat 
belopp, minskat med 625 000 kr, dvs. l 04 435 000 kr. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
8. i avvaktan på särskild propos1t1on i ämnet, till Bidrag till 

l'issa studiesociala ändamål för budgetåret 1994/95 beräknar ett 
förslagsanslag på 104 435 000 kr. 

E 8. Särskilt vuxenstudiestöd till studerande vid vissa 
lärarutbildningar 

1992/93 Utgift 
1993/94 Anslag 
1994195 Förslag 

180 892 858 
100 000 000 
57 000 000 

Från anslaget betalas utgifter för särskilt vuxenstudiestöd i form av 
vuxenstudiebidrag vid utbildning till gymnasielärare med inriktning på 
yrkesämnen inom områdena handel och kontor, industri och hantverk. 
eller vård, vid specialpedagogisk utbildning samt vid praktisk-

19 Riksdagen 1993194. I sam/. Nr 100 Bilaga 9 
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pedagogisk utbildning som utgör en del av utbildning till gymnasielä
rarexamen och som genomgås av forskarutbildade studerande eller stu
derande som har civilingenjörsexamen. 

Riksrevisionsverkets budgetprognos för budgetåret 1993/94 visar på en 
utgiftsutveckling som överstiger det belopp med vilket anslaget förts 
upp i statsbudgeten. Utgiften för året beräknas till 129 miljoner kronor, 
vilket skulle innebära att anslaget överskrids med 29 miljoner kronor. 

Centrala studiestödsnämnden 

CSN beräknar att utflödet av vuxenstudiebidrag under budgetåret 
1993/94 kommer att uppgå till 129 miljoner kronor. För 1994/95 beräk
nas utgiften till 135,4 miljoner kronor vid ett oförändrat studerandean
tal. 

Regeringens överväganden 

Enligt 7 kap. 1 § studiestödslagen (1973:349) får regeringen föreskriva 
om rätt till särskilt vuxenstudiestöd för studerande vid sådana lärarut
bildningar till vilka det finns ett behov av att förbättra rekryteringen. 
Särskilt vuxenstudiestöd lämnas för närvarande till studerande vid gym
nasielärarutbildningar med inriktning på yrkesämnen inom områdena 
handel och kontor, industri och hantverk och vård. Stödet lämnas även 
för specialpedagogisk utbildning samt för den praktisk-pedagogiska de
len av gymnasielärarutbildning som genomgås av forskarutbildade stu
derande eller studerande som har civilingenjörsexamen. 

Vid oförändrat studerandeantal beräknas utgifterna under anslaget 
uppgå till 134 miljoner kronor under budgetåret 1994/95. 

När det gäller områdena handel och kontor, industri och hantverk 
samt vård gör regeringen den bedömningen att en god rekrytering kan 
upprätthållas även om de studerande erbjuds studiemedel som finansie
ringsform. Avsikten är därför att rätten till särskilt vuxenstudiestöd för 
studerande vid dessa utbildningar skall upphöra. Detsamma avses gälla 
för forskare och civilingenjörer som genomgår den praktisk
pedagogiska delen av gymnasielärarutbildningen. Den som börjat ut
bildningen före den 1 juli 1994 bör emellertid få vuxenstudiestöd för att 
slutföra studierna. 

Belastningen på anslaget beräknas minska med 77 miljoner kronor. 
En ökning av utflödet av studiemedel har beräknats under anslaget E 4. 
Studiemedel m.m. 

Medelsbehovet för 1994/95 beräknas uppgå till 57 miljoner kronor. 

Upprättade lagförslag 

De förslag som regeringen nu lagt fram under inledningen av littera E 
om anpassning av studiestödsreglerna till EES-avtalet samt förslagen un
der anslagen E 3. Studiehjälp m.m. och E 5. Vuxenstudiestöd m.m. krä
ver ifråga om studiestödslagen (1973:349) dels ändring av 3 kap. 11 och 
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13 §§, 5 kap. 5 § samt 6 kap. 5 §, dels att det införs en ny paragraf, I 
kap. 8 § samt i fråga om lagen (1983:1030) om särskilt vuxenstudiestöd 
för arbetslösa ändring av 2 §. Förslag om detta har upprättats inom Ut
bildningsdepartementet. Lagförslagen bifogas som underbilagor 9.2 och 
9.3. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
9. antar regeringens förslag till lag om ändring i studiestödsla

gen (1973:349), 
10. antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen 

(1983:1030) om särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa, 
11. till Särskilt vuxenstudiestöd till studerande ~·id vissa lärarut

bildningar anvisar ett förslagsanslag på 57 000 000 kronor. 
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F Övriga ändamål 
F 1. Kostnader för Sveriges medlemskap i Unesco 
m.m. 

1992/93 Utgift 
1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

26 174 000 
22 370 000 
23 982 000 

År 1950 anslöt sig Sverige till Förenta Nationernas organisation för 
utbildning, vetenskap och kultur, Unesco (Sveriges överenskommelse 
med främmande makter 1950:114). 

Enligt förordningen (1988:1462) med instruktion för Svenska unesco
rådet har rådet till uppgift att för Sveriges del vara ett sådant nationellt 
samarbetsorgan enligt stadgan för Förenta Nationernas organisation för 
utbildning, vetenskap och kultur (Unesco) som förutsätts finnas för att 
samordna de viktigaste nationella organen inom Unescos område med 
organisationens verksamhet. Rådet skall främja Unescos verksamhet i 
Sverige och stödja svenska insatser inom ramen för organisationens pro
gram. 

Medel för den upplysningsverksamhet i Sverige om Unesco, för vil
ken svenska FN-förbundet ansvarar, anvisas över tredje huvudtiteln. 

1993/94 

1. Årsbidrag till Unesco 21 000 000 
2. Svenska unescorådet 

för utrednings- och 
program verksamhet, 
inkl. möten 

3. Avgift till konven-
tionen om världens kultur-
och naturarv 

4. Medlemsavgift till 
lnternational Centre for 
the Study och Preservation 
and the restoration of 
Cultural Property in Rome, 

850 000 

210 000 

ICCROM 210 000 
5. Bidrag tilJ Unescos 

Internationella 
kulturfond 

Summa 

100 000 

22 370 000 

Beräknad ändring 
1994/95 

+ 1 520 000 

+ 62 000 

+ 15 000 

+ 15 000 

of 

+ 1 612 000 
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Svenska unescorådet 

Medlemsländernas bidrag till Unescos reguljära budget fastställs av ge
neralkonferensen. Vid Unescos 27:e generalkonferens hösten 1993 fast
ställdes organisationens budget för 1994-95 till ca US$ 460 miljoner. 
Den svenska andelen kalenderåret 1994 kommer enligt nu föreliggande 
uppgifter att utgöra drygt 1 %. Unescorådet uppskattar medelsbehovet 
för Sveriges årsbidrag till Unesco med hänsyn till de flytande växelkur
serna till 22 520 000 kr. 

Avgiften till konventionen om världens natur och kulturarv uppgår 
till 1 % av Sveriges årsbidrag till Unesco, 225 000 kr. Bidraget till 
ICCROM föreslås uppgå till 1 % av årsbidraget, 225 000 kr. Bidraget till 
Unescos Internationella kulturfond föreslås uppgå till 100 000 kr. 

Svenska unescorådet begär en ökning av bidraget för utrednings- och 
programverksamhet för bl.a. höjda resekostnader och för att fortsätta en 
kampanj för att öka antalet prenumeranter i Sverige av den internatio
nella versionen av UNESCO - Courier. 

Regeringens överväganden 

Regeringen har prisomräknat anslaget med hänsyn till de flytande väx
elkurserna. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
1. till Kostnader för Sveriges medlemskap i Unesco m.m. för 

budgetåret 1994/95 anvisar ett förslagsanslag på 23 982 000 kr. 

F 2. Sametinget 

1993/94 
1994/95 

Anslag 
Förslag 

7 500 000 
9 677 000 

Fr.o.m. budgetåret 1994/95 övergår reservationsanslagct A 4. Same
tinget till att vara ramanslag. 

Sametinget är en ny statlig förvaltningsmyndighet. Enligt sametingsla
gen (1992:1433), som trädde i kraft den 1 januari 1993, har Sametinget 
till uppgift att verka för en levande samisk kultur och därvid ta initiativ 
till verksamheter och föreslå åtgärder som främjar denna kultur. Same
tinget skall bl.a. medverka i samhällsplaneringen och bevaka att samis
ka behov beaktas. 

Det första valet till Sametinget genomfördes i maj månad 1993. Same
tinget invigdes den 26 augusti 1993. 
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Anslagsframställning 

Sametinget beräknar i sin anslagsframställning följande anslagsförstärk
ningar 

1. 4 miljoner kronor till samiskt språkarbete, 
2. 2 580 000 kr i ytterligare medel för produktion av informationsma

terial, utredningar, utbildning, arkivkostnader samt partistöd. 

Regeringens överväganden 

Eftersom myndigheten bedrivit verksamheten under så kort tid att nå
gon egentlig resultatredovisning inte har kunnat Jämnas, saknar reger
ingen underlag för att göra en bedömning av verksamheten. 

Sametinget skall tillämpa kapitalförsörjningsförordningen (1992:406). 
För investeringar i anläggningstillgångar för förvaltningsändamål har 
därför regeringen beräknat en låneram i Riksgäldskontoret för Same
tinget till 150 000 kronor. 

Anslaget har justerats med hänsyn till konsekvenser av införande av 
låneram, Statens arbetsgivarverks ombildning till uppdragsmyndighet 
samt upphörandet av trygghetsåtgärdsanslag. 

Under anslaget har regeringen gjort en prisomräkning. Vidare har an
slaget tillförts 2 miljoner kronor för att stärka det samiska språket 
(Prop. 1992/93:32, bet. 1992/93:Kul7, rskr. 1992/92:114). Det står Same
tinget fritt att pröva olika vägar för att utveckla och stödja det samiska 
språket med dessa medel. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
2. till Sametinget för budgetåret 1994/95 anvisar ett ramanslag 

på 9 677 000 kr. 

F 3. Utvecklingsarbete inom 
Utbildningsdepartementets område 

1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

15 700 000 
16 538 000 

Regeringens överväganden 

Myndigheterna inom Utbildningsdepartementets område arbetar allt
mer med utvecklings- och rationaliseringsfrågor. Det gäller t.ex. utveck
ling av system som skall leda till effektiviseringar och kostnadsminsk
ningar i myndigheternas verksamhet eller av system som ger ökad till
gång till information nationellt och internationellt. Anslaget avser me
del till tillfälliga förstärkningar för sådana ändamål. 
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I enlighet med det principbeslut riksdagen fattat om ansvar för den 
statliga statistiken (prop. 1992/93:101, bet. 1992/93:FiU7, rskr. 
1992/93: 122) har 419 000 kr beräknats under anslaget för statistik vad 
gäller utbildningsstatistisk årsbok och fickskolan i stället för under sjun
de huvudtiteln anslaget D 8. Statistiska centralbyrån: Statistik, register 
och prognoser. Regeringens överväganden avseende ansvarsfördelningen 
mellan Statistiska centralbyrån och andra myndigheter återfinns i bilaga 
8 anslaget D 8. Statistiska centralbyrån: Statistik, register och prognoser. 

Anslaget har prisomräknats. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
3. till Utvecklingsarbete inom Utbildningsdepartementets område 

för budgetåret 1994/95 anvisar ett reservationsanslag på 
16 538 000 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 7 kap. 7 § skall ha följande lydelse, 
dels att det i lagen skall införas två nya paragrafer, 2 kap. 4 a § och 

8 kap. 7 §.av följande lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

2 kap. 

4a§ 
Beslut av Verket för högskoleser

vice i ärenden som avses i 4 §första 
stycket 2 får inte överklagas. 

7 kap. 

7 § 

Hemkommunen skall betala er
sättning till staten för vissa kostna
der för den som är elev i special
skolan. Detta gäller dock inte om 
eleven går i en sådan särskild klass 
av specialskolan som är förlagd till 
hemkommunens grundskola. 

Regeringen eller den myndighet 
som regeringen bestämmer får 
meddela föreskrifter om ytterligare 
undantag samt om ersättningens 
storlek. 

Hemkommunen skall betala er
sättning till staten för vissa kostna
der för den som är elev i special
skolan. 

Regeringen eller den myndighet 
som regeringen bestämmer får 
meddela föreskrifter om undantag 
från bestämmelsen i första stycket 
samt om ersättningens storlek. 

8 kap. 

7§ 
Hemkommunen skall betala er

sättning till staten för vissa kostna
der för den som är elev i samesko
lan. 

Regeringen eller den myndighet 
som regeringen bestämmer får med
dela föreskrifter om ersättningens 
storlek. 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994. 

I Lagen omtryckt 1991:1111. 
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Förslag till Rilaga 9.2 

Lag om ändring i studiestödslagen (1973:349) 

Härigenom föreskrivs i fråga om studiestödslagen (1973:349) 1 

dels att 3 kap. 11 och 13 §§, S kap. S § och 6 kap. S § skall ha följan
de lydelse, 

dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, I kap. 8 §, av följande 
lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

1 kap. 

8 § 
Utländska medborgare som på 

grund av anställning här i landet 
kan härleda rättigheter från avtalet 
om Europeiska ekonomiska samar
betsområdet (EES) i fråga om socia
la förmåner skall när det gäller räu 
till studiestöd enligt denna lag jäm
ställas med s11enska medborgare un
der de förutsättningar som anges i 
föreskrifter a11 regeringen eller den 
myndighet som regeringen bestäm
mer. Detsamma gäller make, sambo 
och barn till sådana utländska med
borgare. 

3 kap. 

11 §2 

Extra tillägg utgår med 825, 550 
eller 275 kronor i månaden. 

Extra tillägg lämnas med 855, 
570 eller 285 kronor i månaden. 

Närmare bestämmelser om extra tillägg meddelas av regeringen. 

13 §3 

Inackorderingstillägg utgår med 
lägst 1 150 och högst 2 300 kronor 
i månaden. Närmare föreskrifter 
om inackorderingstillägg meddelas 
av regeringen eller den myndighet 
regeringen bestämmer. 

'Lagen omtryckt 1987:303. 
2 Senaste lydelse 1993:220. 
3 Senaste lydelse 1993:220. 

Inackorderingstillägg lämnas 
med lägst I I 70 och högst 2 350 
kronor i månaden. Närmare före
skrifter om i nackorderingsti I lägg 
meddelas av regeringen eller den 
myndighet regeringen bestämmer. 

20 Riksdagen 199319./. l sam/. Nr 100 Bila~a 9 
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

5 kap. 
5 §4 

Korttidsstudiestöd utgör 70 kro
nor för varje timme. 

Korttidsstudiestöd utgör 73 kro
nor för varje timme. 

6 kap. 
5 §5 

Internatbidrag utgör 315 kronor 
för varje dygn. 

Internatbidrag utgör 327 kronor 
för varje dygn. 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994. 

4 Senaste lydelse 1993:220. 
s Senaste lydelse 1993:220. 
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Förslag till Bilaga 9.3 

Lag om ändring i lagen ( 1983: 1030) om särskilt 
vuxenstudiestöd för arbetslösa 

Härigenom föreskrivs att 2 § lagen (1983:1030) om särskilt vuxenstu
diestöd för arbetslösa skall ha följande lydelse. 

Nuvarande lydelse 

Särskilt vuxenstudiestöd för ar
betslösa lämnas enligt bestämmel
serna i 7 kap. 7 a-7 c §§ studie
stödslagen ( 1973:349) vare sig den 
studerande är medlem i en arbets
löshetskassa eJler inte. I övrigt 
skall bestämmelserna i 7 kap. I, 2, 
4-5 a, 8 b-9 och 16-20 §§ samt 
9 kap. 1-3 och 7 §§ studiestödsla
gen tillämpas på särskilt vuxenstu
diestöd för arbetslösa. 

Föreslagen lydelse 

2 §' 

Särskilt vuxenstudiestöd för ar
betslösa lämnas enligt bestäm mel
serna i 7 kap. 7 a-7 c § § studie
stödslagen (1973:349) vare sig den 
studerande är medlem i en arbets
löshetskassa eller inte. I övrigt 
skall bestämmelserna i I kap. 8 §, 

7 kap. 1, 2, 4-5 a, 8 b-9 och 16-20 
§§ samt 9 kap. 1-3 och 7 §§ stu
diestödslagen tillämpas på särskilt 
vuxenstudiestöd för arbetslösa. 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994. 

' Senaste lydelse 1993:871. 
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Bilaga 9.4 

Sammanfattning av och remissyttranden över 
betänkandet (SOU 1993:64) Frågor för 
folkbildningen 
Efter remiss har yttranden över betänkandet kommit in från Statskonto
ret. Statistiska centralbyrån (SCB), Statens kulturråd, Universitetet i 
Linköping, Högskolan för lärarutbildning i Stockholm (HLS), Högsko
lan i Jönköping, Svenska kommunförbundet. Landstingsförbundet, 
Folkbildningsrådet, Folkbildningsförbundet, Rörelsefolkhögskolornas 
intresseorganisation (RIO), De handikappades riksförbund (DHR), Lu
leå kommun, Stockholms stad, Örebro kommun och Halmstads kom
mun. 

Dessutom har yttranden inkommit från Svenska folkhögskolans lärar
förbund (SFHL), Synskadades riksförbund (SRF) samt Handikappför
bundens samarbetsorgan. 

1 Allmänt 
De flesta remissinstanserna är i huvudsak positiva till betänkandet. I en 
del frågor har dock remissopinionen varit splittrad. Detta gäller framför 
allt utredarens prioriteringslista över utvärderingsförslagen och vad ut
värderingen bör omfatta. 

Förutom att flera remissinstanser har olika invändningar och påpe
kanden av varierande slag, finns en allmän oro över att dubbelarbete 
och överlappande redovisning kommer att uppstå mellan Folkbild
ningsrådets utvärdering och den utvärdering som staten skall ta initiativ 
till. 

2 Förslagens räckvidd. Vissa avgränsningar 
2.1 Folkbildningen i dess helhet under en 
treårsperiod 

Utredaren föreslår i sitt betänkande att den nationella utvärderingen i 
första hand bör avse folkbildningen i dess helhet, inte de enskilda delar
na. Utvärderingen bör också avse treårsperioden 1994/95-1996/97 och 
ligga till grund för fortsatt verksamhet. 

Folkbildningsrådet, Folkbildningsförbundet och RIO har kommenterat 
och tillstyrkt förslaget. 

2.2 Kvalitativ utvärdering av verksamheten 

I betänkandet föreslås att utvärderingen bör vara kvalitativt inriktad och 
att den endast bör avse sådan verksamhet som får del av statsbidraget i 
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enlighet med förordningen (1991 :977) om statsbidrag till folkbildning
en. 

En betydande del av de remissinstanser som yttrat sig i frågan om 
kvalitativ utvärdering har tillstyrkt förslaget. Högskolan i Jönköping, 
Folkbildningsförbundet, Folkbildningsrådet, RIO, SFHL samt Svenska 
kommunförbundet delar utredarens uppfattning att utvärderingen bör 
vara av kvalitativ art. 

SFHL beklagar att de flesta av de föreslagna projekten är mer kvanti
tativt än kvalitativt inriktade. 

Uni1•ersitetet i Linköping framhåller vikten av att utredarens synpunk
ter vad gäller kvalitativa studier förverkligas. Universitetet påpekar även 
att nationella utvärderingar alltför ofta givit prov på en glidning i in
riktningen; ambitioner att fånga en verksamhet i kvalitativa termer ten
derar mycket lätt att ersättas av det lätt mätta och objektivt beskrivbara. 

Vad gäller förslaget om att utvärderingen bör avse verksamhet som får 
del av statsbidrag i enlighet med förordningen (1991:977) om statsbidrag 
till folkbildningen är remissopinionen mer splittrad. Folkbildningsrådet 
och Folkbildningsförbundet samt Svenska kommunförbundet instämmer i 
att utvärderingen bör avse verksamhet som bedrivs med statsbidrag. 
Svenska kommunförbundet understryker att offentligt obundet stöd till 
folkbildningen i hög grad är en fråga om förtroende för folkbildningens 
fria ställning och inriktning på just fritt bildningsarbete. Förekomsten 
av annan verksamhet, dess karaktär och omfattning i förhållandet till 
bildningsarbetet, bör därför vara en del av utvärderingen. 

Statskontoret, SCB och Landstingsförbundet delar inte utredarens för
slag. Enligt Statskontoret bör den statliga utvärderingen av folkbildning
en främst inriktas mot hur riksdagens och regeringens intentioner och 
målsättning fullgjorts under treårsperioden. Utgångspunkten bör vara 
de mål som staten angett för verksamheten. 

SCB ställer sig tveksam till avgränsningen i betänkandet till att bara 
gälla effekter av det statliga stödet, eftersom deltagarna i folkbildningen 
rimligen inte kan skilja på om stat, landsting eller någon annan finan
siär bekostar den utbildning de är intresserade av. Landstingsförbundet 
menar att den statliga utvärderingen bör omfatta även sådan verksamhet 
som i framtiden kan komma att bedrivas med statsbidrag från andra de
partement. 

3 K valitetsutvärdering och genomförande 
3.1 Perspektivet 

Utredaren föreslår i sitt betänkande att den statliga kvalitctsutvärdering
en av folkbildningen bör utgå från deltagarens perspektiv. 

En övervägande del av de remissinstanser som yttrat sig över detta för
slag är positiva. Några remissinstanser anser att förslaget får ett mycket 
litet genomslag i de konkreta förslag till och prioriteringar av studier 
som föreslås ingå i utvärderingen. 
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Örebro kommun menar att man med utgångspunkt i verksamheten 
och deltagarnas uppfattning om denna kan arbeta fram ny kunskap om 
området. Kommunen anser också att rådande kvantitativa mätmetoder 
som främst redovisar antal studiecirkeldeltagare, antal studietimmar el
ler antal kulturprogram endast ger en ytlig bild av folkbildningens 
funktion i samhället. 

Handikappförbundens samarbetsorgan tycker att det är positivt att del
tagarnas uppfattning om verksamheten förs fram i fokus. Samarbetsor
ganet anser att de prioriterade gruppernas uppfattning bör ägnas sär
skild uppmärksamhet, dvs. personer med olika typer av funktionsned
sättn i ngar. 

SCB anser att det behövs en modell att arbeta utifrån som anger vilka 
faktorer som man är intresserad av och hur de påverkar verksamheten 
på individnivå men också på organisationsnivå. SCB menar att en sådan 
överblick sakna~ i utredningen. SFHL och HLS delar utredarens upp
fattning att utvärderingen bör utgå från den enskildes perspektiv men 
uttrycker sitt missnöje över att så få av de föreslagna forskningsprojek
ten uppfyller detta krav. 

3.2 Genomförande 

I betänkandet föreslås att den statliga utvärderingen av folkbildningen 
hör genomföras av en statlig kommitte eller en enmansutredning. 

SCB, HLS, Folkbildningsförbundet och RIO anser att utvärderingen 
bör genomföras av en statlig kommitte i stället för en enmansutredning. 
flera av de remissinstanser som yttrat sig vill själva delta i den föreslag
na kommitten. 

SCB anser det viktigt att verka för en nära samverkan mellan de olika 
aktörerna i en utvärdering och förordar därför en arbetande kommitte 
med tvärvetenskaplig kompetens i stället för en enmansutredning. 
Halmstads kommun ser det som nödvändigt men också mycket positivt 
att företrädare för bl.a. kommunerna föreslås delta i eller få insyn i ar
betet med utvärderingen. Halmstads kommun föreslår att detta biir gö
ras i form av att kommunerna får bli företrädda i den föreslagna 
utvärderingskommitten. 

Svenska kommunförbundet anser att det är mycket viktigt att företräda
re för kommunerna får möjlighet att följa och delta i utvärderingen. 
SRF och Handikappförbundens samarbetsorgan anser att det är nödvän
digt att de får vara med i en kommande kommitte som skall utvärdera 
folkbildningen eftersom människor med funktionshinder är en av de 
prioriterade grupperna för folkbildningen. 
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3.3 Kostnadsramen 

Utredaren föreslår att utvärderingen av folkbildningen bör till sitt förfo
gande få en kostnadsram om 5-6 miljoner kronor, motsvarande en pro
mille av anslagen till statsbidragen under en treårsperiod. 

De få remissinstanser som yttrat sig i frågan är negativa till förslaget. 
Statskontoret menar att först när man fastställt vilka områden som skall 
belysas i utvärderingen är det möjligt att ange en kostnadsram för arbe
tet. Statskontoret menar vidare att utredningen inte har angett hur ut
redningsarbetet skall finansieras. Statskontoret utgår ifrån att medlen tas 
från anslaget för folkbildning. Folkbildningsförbundet anser att det inte 
klart framgår av betänkandet att medel för utvärderingen skall tas av 
folkbildningsanslaget. Folkbildningsförbundets uppfattning är att folk
bildningen inte skall betala statens utvärdering samtidigt som Folkbild
ningsrådet årligen har avsatt fem miljoner kronor till utvecklings- och 
utvärderingsprojekt inom folkbildningen. 

RIO hänvisar i sitt yttrande till betänkandet Organisationernas bidrag 
(SOU 1993:71) där det föreslås att statsmakterna skall bekosta och bygga 
ut sin egen utvärderingskapacitet och att kostnaderna för utvärderingen 
inte skall räknas in i bidraget till organisationerna. 

4 Prioritetslista över utvärderingsf örslagen 
I betänkandet sammanfattas och angelägenhetsgraderas de olika försla
gen i en prioritetslista. Dessutom lämnas förslag om vilka delprojekt 
som lämpligen kan sammanföras. Angelägenhetsgraderingen görs i en 
tregradig skala, där 11 1" betecknar de mest angelägna projekten och "3" 
de projekt som bedömts att ha lägst prioritet. 

Remissopinionen är i denna fråga splittrad. En knapp majoritet av de 
instanser som yttrat sig tillstyrker förslaget. Det är främst de instanser 
som företräder folkbildningen som tillstyrker prioriteringslistan. 

Folkbildningsrådet har inte några invändningar mot enskilda delar i 
utredarens förslag om vilka områden som skall omfattas av den natio
nella utvärderingen. Folkbildningsrådet vill däremot starkt understryka 
utredarens förslag att den statliga utvärderingen till stora delar bör be
gränsas till att inhämta uppgifter från ett urval av lokala anordnare. 
Svenska kommunförbundet anser att de frågor utredaren föreslår att ut
värderingen skall omfatta är bra. Förbundet tycker dock att folkbild
ningens förhållande till folkrörelserna är en central fråga som, enligt 
förbundets uppfattning, inte kan avgränsas till ett visst ämnesområde 
som gjorts i utredarens förslag. Folkbildningsförbundet tillstyrker försla
gen angående vilka områden inom studieförbundens verksamhet som 
skall ingå i den statliga utvärderingen, men vill liksom Luleå och Halm
stads kommuner göra en omprioritering mellan projekten. 

Statens kulturråd förordar att en omprioritering görs så att man tar 
större hänsyn till kulturområdet vid valet av utvärderingprojekt. HLS 
konstaterar att man i betänkandet i förvånansvärt liten utsträckning 
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uppmärksammar den viktiga frågan huruvida folkbildningen åstadkom
mer förändringar av de slag som ställts upp som mål för verksamheten 
enligt ovan. 

SFHL anser att det saknas ett forskningsprojekt i utvärderingen kring 
folkhögskolans inre demokrati, speglat i bl.a. olika dokument, samråds
organ och beslutsorgan på skolorna. SFHL vill också starkt poängtera 
vikten av att bitarna "Erfarenheter från tidigare folkhög.~koleelever" 

och "deltagare i studiecirklar" prioriteras om från prioritetsgrupp 3 till 
grupp l om man vill åstadkomma det deltagarperspektiv man förordar i 
betänkandet. SRF menar att det klart bör framgå vilka som avses när 
man talar orn "prioriterade grupper", dvs. handikappade och invandra
re. Handikappförbundens samarbetsorgan föreslår ett antal ompriorite
ringar och anser att en viktig uppgift är att redovisa i vilken utsträck
ning studieförbunden engagerar sig i cirkelverksamheten för människor 
med funktionsnedsättningar och vad de gör för att göra sitt ordinarie ut
bud tillgängligt för denna grupp. 
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Rättsdatablad 

Författn ingsruhri k 

Lag om ändring i 
skollagen 
(1985:1100) 

Lag om ändring i 
studiestödslagen 
(1973:349) 

Bestämmelser 
som inför, 
ändrar, upphäver 
eller upprepar ett 
normgivnings
hemyndigande 

7 kap. 7 §. 
8 kap. 7 § 

1 kap. 8 §, 
3 kap. 11 och 13 §§ 

Celexnummcr för 
bakomliggande 
EG-regler 
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VIII. U tbildningsdepartementet Prop. 1993/94: 100 
Bil. 9 

Sid. 
3 Anmälan till budgetpropositionen 1994 
3 Inledning 
6 2 Skolområdet och folkbildningen 

10 3 Den högre utbildningen 
12 4 Forskningen 
14 5 Nya utbildningsinitiativ 
16 6 EES-avtalet. utbildning och forskning 

Anslag kr 
19 A Skolväsendet 

Inledning 
19 1 Utvecklingsplan för skolväsendet 
19 2 Genomförande av läroplansreformerna 
20 3 Kontinuerlig översyn av kursplaner 
21 4 Ändring av bestämmelser 
24 5 Kompletteringskurser inom gymnasieskolan 
26 6 Viss utbildning i landstingsregi 
26 7 Förutsättningar att anordna gymnasial vuxenutbildning och 

påbyggnadsutbildning 
28 8 Kunskaper i och intresse för naturvetenskaplig och teknisk 

utbildning 
29 9 Riksrekryterande idrottsgymnasier 

Afyndigheter 
30 I. Statens skolverk, ramanslag 242 922 000 
37 2. Statens institut för handikappfrågor 

i skolan, ramanslag 106 966 000 

Utveckling av sko/väsendet m.m. 
42 3. Skol utveckling och produktion av läromedel 

för elever med handikapp, reservationsanslag 17 712 000 
44 4. Stöd för utveckling av skolväsendet, 

reservationsanslag 76 728 000 
48 5. Forskning inom skolväsendet, reservations-

anslag 26 134 000 
49 6. Fortbildning m.m., reservationsanslag 98 416 000 
52 7. Genomförande av skolreformer, 

reservationsanslag 128 975 000 
53 8. Särskilda insatser på skolområdet, 

förslags anslag 230 170 000 

Verksamhetsbidrag 
56 9. Ridrag till viss verksamhet inom det 

kommunala sko!väsendet,förslagsanslag 48 187 000 
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59 10. Sameskolor, ramanslag 31 058 000 Prop. 1993/94: 100 
62 11. Specialskolor m.m., ramanslag 376 839 000 Bil. 9 
65 12. Statens skola för vuxna i Härnösand, ramanslag *19 025 000 
65 13. Statens skola för vuxna i Norrköping, ramanslag*18 667 000 
66 14. Ridrag till svensk undervisning i utlandet 

m.m., förslagsanslag 78 080 000 
72 15. Ridrag till driften av fristående skolor, 

förslagsanslag 181 965 000 
Summa littera A 1 681 844 000 

76 B Folkbildning 

76 1. Bidrag till folkbildningen, anslag 1 865 328 000 
81 2. Bidrag till vissa handikappåtgärder inom 

folkbildningen, anslag 63 959 000 
Summa littera B 1 929 287 000 

84 C Universitet och högskolor m.m. 

Inledning 
84 Organisationsfrågor m.m. 
86 2 Anslagen till vissa utbildningsområden 
88 3 Examensrätt m.m. 
90 4 Professurer vid forskningsråd 
91 5 Jämstä lid het 
92 6 Fullföljande av nya resurstilldelningssystcm för grundutbild-

ning samt forskning och forskarutbildning 
100 7 Kapitalförsörjning 
102 8 Kostnadsansvar och ansvar för gemensamma system 
104 9 Sammanfattning av förslaget till budget för universitet och 

högskolor m.m. (litt. C) 

Universitet och högskolor m.m. 
108 I. Uppsala universitet: Grundutbildning, 

reservationsanslag 705 191 000 
110 2. Uppsala universitet: Forskning och 

forskaru tbi Id ni ng, reser11aJionsanslag 868 152 000 
114 3. Lunds universitet: Grundutbildning, 

reservationsanslag l 165 472 000 
117 4. Lunds universitet: Forskning och 

forskarutbildning, reservationsanslag 895 383 000 
120 5. Göteborgs universitet: Grundutbildning, 

reservationsanslag 864 062 000 
123 6. Göteborgs universitet: Forskning och 

forskarutbi Id n ing, reservationsanslag 671 353 000 
126 7. Stockholms universitet: Grundutbildning, 

reservationsanslag 582 914 000 
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128 8. Stockholms universitet: Forskning och Prop. 1993/94: 100 
forskarutbildning, reservationsanslag 692 595 000 Bil. 9 

131 9. Umeå universitet: Grundutbildning, 
reservationsanslag 594 723 000 

133 10. Umeå universitet: Forskning och 
forskarutbildning, reserl'ationsanslag 484 066 000 

136 11. Linköpings universitet: Grundutbildning, 

reservationsanslag 511 845 000 
138 12. Linköpings universitet: Forskning och 

forskarutbildning, reservationsanslag 276 737 000 
140 13. Karolinska Institutet: Grundutbildning, 

resen ·ationsanslag 324 374 000 
143 14. Karolinska Institutet: Forskning och 

forskarutbildning, reserl'ationsanslag 466 321 000 
145 15. Kungl. Tekniska högskolan: 

Grund u tbi Id ning, reservationsanslag 552 840 000 
148 16. Kungl. Tekniska högskolan: 

Forskning och forskarutbildning, 

reservations anslag 465 045 000 
150 17. Högskolan i Luleå: Grundutbildning, 

reservationsanslag 283 136 000 
153 18. Ilögskolan i Luleå: Forskning och 

forskarutbildning m.m., reservationsanslag 159 279 000 
155 19. Danshögskolan: Grundutbildning, 

reservationsanslag 18 220 000 
157 20. Dramatiska institutet: Grundutbildning, 

reservation.sans/ag 41 832 000 
159 21. Högskolan i Borås: Grundutbildning, 

reservationsanslag 97 472 000 
161 22. Högskolan i Falun/Borlänge: 

Grund utbildning, reservations anslag 130 529 000 
163 23. Högskolan i Gävle/Sandviken: 

Grund ut bi Id ni ng, reservationsanslag 123 318 000 
165 24. Högskolan i Halmstad: Grundutbildning. 

resen·alionsanslag 68 306 000 
167 25. Högskolan i Kalmar: Grundutbildning, 

reservationsanslag 134 962 000 
169 26. Högskolan i Karlskrona/Ronneby: 

Grund utbildning, reservationsanslag 56 157 000 
171 27. Högskolan i Karlstad: Grundutbildning, 

reservationsanslag 212 235 000 
173 28. Högskolan i Kristianstad: Grundutbildning, 

reservationsanslag 87 976 000 
175 29. Högskolan i Skövde: Grundutbildning, 

rescn·ationsanslag 64 784 000 
177 30. Högskolan i Trollhättan/Uddevalla: 

Grundutbildning, reservationsanslag 50 942 000 
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179 31. Högskolan i Växjö: Grundutbildning, Prop. 1993/94:100 
reservationsanslag 149 020 000 Bil. 9 

181 32. Högskolan i Örebro: Grundutbildning, 
reservationsanslag 189 055 000 

183 33. Högskoleutbildning på Gotland: 
Grundutbildning, reservationsanslag 15 007 000 

185 34. Idrottshögskolan i Stockholm: 
Grundutbildning, reservationsanslag 31 847 000 

187 35. Konstfack: Grundutbildning, reservationsanslag 69 169 000 
189 36. Kungl. Konsthögskolan: Grundutbildning, 

reser11ationsanslag 34 267 000 

191 37. Lärarhögskolan i Stockholm: 
Grund utbildning, reservationsanslag 278 576 000 

193 38. Mitthögskolan: Grundutbildning, 
reservations anslag 237 919 000 

195 39. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: 
Grundutbildning, reservationsanslag 61 751 000 

197 40. Mälardalens högskola: Grundutbildning, 
reservationsanslag 145 417 000 

199 41. Operahögskolan i Stockholm: 
Grundutbildning, reservationsanslag 10 133 000 

201 42. Teaterhög<>kolan i Stockholm: 
Grund utbildning, reservationsanslag 17 377 000 

203 43. Enskilda och kommunala högskoleut-
bildningar m.m., reservationsanslag 1 240 936 000 

210 44. Europeisk utbildningssamverkan, ramanslag 58 767 000 
212 45. Vissa särskilda utgifter inom universitet 

och högskolor m.m., reservationsanslag 468 572 000 
214 46. Konstnärligt utvecklingsarbete vid vissa 

högskolor, reservationsanslag 13 344 000 
216 47. Forskning<>stödjande åtgärder vid mindre 

och medelstora högskolor, reservationsanslag 151 538 000 
218 48. Vissa ersättningar för klinisk utbildning 

och forskning, ramanslag 1 487 495 000 
219 49. Kanslersämbetet, reservationsanslag 25 861 000 
221 50. Verket för hög<>kolcscrvice, ramanslag 70 480 000 
228 51. Överklagandenämnden för högskolan, 

ramanslag 3 233 000 
229 52. Rådet för grundläggande högskoleutbildning, 

reservationsanslag 41 871 000 
231 53. Kostnader för Chalmers tekniska 

högskola avvecklingsorganisation, 
förs lagsanslag 1 000 

232 54. Kostnader för Högskolans i Jönköping 
avveckl ing<>organisation, förslagsanslag 1 000 
Summa littera C 16 451 858 000 
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233 D Nationella och internationella forskningsresurser Prop. 1993/94: 100 
Bil. 9 

Forskningsråd m.m. 
237 1. Forskningsrådsnämnden: Forskning och 

forskningsi n formation, reservationsanslag 88 003 000 

238 2. Forskningsrådsnämnden: Förvaltning, 
ramanslag 9 135 000 

238 3. Hu man ist isk-samhäl lsvetenska p 1 iga 
forskningsrådet: Forskning. reservationsanslag 212 816 000 

240 4. Humanistisk-samhällsvetenskap 1 iga 
forskningsrådet: Förvaltning, ramanslag 7 283 000 

241 5. Medicinska forskningsrådet: Forskning, 
reservationsanslag 378 691 000 

242 6. Medicinska forskningsrådet: Förvaltning, 
ramanslag 12 770 000 

243 7. Naturvetenskapliga forskningsrådet: 
Forskning, reservationsanslag 584 169 000 

246 8. Naturvetenskapliga forskningsrådet: 
Förvaltning, ramanslag 17 341 000 

246 9. Teknikvetenskapliga forskningsrådet: 
Forskning, reservationsanslag 267 936 000 

247 10. Teknik vetenskapliga forskningsrådet: 
Förvaltning, ramanslag 7 303 000 

248 11. R ymdforskning, reservationsanslag 42 815 000 

249 12. Rådet för forskning om universitet 
och högskolor, resen·ationsanslag 7 846 000 

249 13. Kungliga biblioteket, ramanslag 147132000 
251 14. Statens psykologisk-pedagogiska 

bibliotek, ramanslag 7 598 000 
252 15. Arkivet för ljud och hild, ramanslag 21 478 000 
253 16. Institutet för rymdfysik, ramanslag 38 405 000 
254 17. Polarforskn ingssekretariatet, ramanslag 21 100 000 
255 18. Europeisk forskningssamverkan, ramanslag 477 355 000 
257 19. Vissa särskilda utgifter för forsknings-

ändamål, reservationsanslag 110 517 000 
258 20. Vissa bidrag till forskningsverksamhet, 

reservationsanslag 36 595 000 
259 21. Medel för dyrbar vetenskaplig utrustning, 

reservationsanslag 112 827 000 
Summa littcra D 2 609 115 000 
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261 E Studiestöd m.m. Prop. 1993/94:100 
Bil. 9 

Inledning 
261 Anpassning av svensk studiestödslagstiftning till EES-avtalet 

Studiestöd m.m. 
266 l. Centrala studiestödsnämnden m.m., 

ramanslag 159 058 000 
268 2. Centrala studiestödsnämndens 

återbetalningsverksamhet, anslag I 000 
269 3. Studiehjälp m.m., förslagsanslag 2 209 357 000 
271 4. Studiemedel m.m., förslagsanslag 6 631 000 000 
273 5. Vuxenstudiestöd m.m., reservationsanslag I 084 500 000 
276 6. Timersättning vid vissa vuxenutbildningar, 

förs lagsanslag 71 000 000 
277 7. Bidrag till vissa studiesociala ändamål, 

förslagsanslag *104 435 000 
277 8. Särskilt vuxenstudiestöd till studerande vid 

vissa lärarutbildningar, förslagsanslag 57 000 000 
Summa littera E 10 316 351 000 

280 F Övriga ändamål 

280 1. Kostnader för Sveriges medlemskap i 
UNESCO m.m., förslagsanslag 23 982 000 

281 2. Sametinget, ramanslag 9 677 000 
282 3. Utvecklingsarbete inom Utbildningsdepar-

tementets område, reservationsanslag 16 538 000 
Summa littera F 50 197 000 

SUMMA VIII - Utbildningsdepartemcntct 33 038 652 000 

Bilagor 

284 9.1 Förslag ti Il 
Lag om ändring i skollagen (1985:1100) 

285 9.2 Förslag till 
Lag om ändring i studiestödslagen (1973:349) 

287 9.3 Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1983:1030) om särskilt vuxenstudie-
stöd för arbetslösa 

288 9.4 Sammanfattning av och remissyttranden över betänkan-
det (SOU 1993:64) Frågor för folkbildningen 

293 Rättsdatablad 

* Särproposition under 1994 
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Regeringens proposition 
1993/94:100 Bilaga 10 

Jordbruksdepartementet 
(nionde huvudtiteln) 

I Riksdagen 1993194. I sam/. Nr 100 Bilaga JO 





Bilaga 10 till budgetpropositionen 1994 

Jordbruksdepartementet 
(nionde huvudtiteln) 

Inledning 

1 Allmänt 

Jordbruket skall producera livsmedel av hög kvalitet och av rena råvaror. De 

areella näringarna spelar en viktig roll som en resurs i miljöarbetet. Det öppna 

och varierade kulturlandskapet liksom det mångskiftande skogslandskapet är 

beroende av det personliga engagemang som visas av de som verkar inom 

dessa näringar. 
Sverige siktar på en fullständig integrering med EG:s gemensamma jord

brukspolitik frän den dag Sverige blir medlem i EU. Ambitionen är att inga 

övergångsåtgärder skall behöva tillämpas. Sveriges avsikt är också att delta i 

den gemensamma fiskepolitiken frän medlemskapets första dag. 

I de pågående medlemskapsförhandlingarna med EU utgör jordbruks- och 

fiskefrågorna en betydande del. Viktiga mål i förhandlingarna är bl.a. att slå 
vakt om det goda svenska miljö-, djurhälso- och djurskyddsläget och att ska

pa ett tillräckligt produktionsutrymme för det svenska jordbruket genom de 

kvoter m.m. som finns inom den gemensamma jordbrukspolitiken. 

På det regionalpolitiska området är det väsentligt att kunna behålla möjlig

heterna att ge norrlandsjordbruket stöd på nuvarande nivå och att kunna ge 

stöd till södra Sveriges skogs- och mellanbygder samt till Öland och Gotland. 
Dessa stöd bör i största möjliga omfattning finansieras genom EG:s fonder. 

På fiskets område är det av särskilt intresse för Sverige att fullt ut bevara 

de traditionella fiskemönstren, införa EG:s marknadsorganisation frän med
lemskapets första dag samt upprätthålla och utveckla de regionalpolitiska åt
gärderna. 

Sveriges ansökan om medlemskap i EU förändrade förutsättningarna som 
låg till grund för det jordbrukspolitiska beslutet i riksdagen år 1990. Den 

svenska politiken måste därför stämmas av mot EG:s gemensamma jord

brukspolitik. Regeringen har således lämnat förslag till justeringar av 1990 

års livsmedelspolitiska beslut. Riksdagen har nyligen beslutat i dessa frågor. 

I huvudsak går politiken ut på att sänka kostnaderna inom produktionen, 

sänka priser och minska det ekonomiska stödet. Sänkningar av produktions

kostnaderna skall kunna leda till lägre livsmedelspriser för konsumenterna. 
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Deprecieringen av den svenska kronan har gjort att en del av de skillnader 

som tidigare fanns mellan Sverige och närliggande länder har utjämnats. 

Ett kommande svenskt medlemskap i EU stimulerar en ökad handel mellan 

Sverige och EU-länderna. För att förbereda livsmedelsindustrin på den nya 

situationen som det innebär att agera på en mera konkurrensutsatt marknad, 

har riksdagen under det gångna året anslagit medel till stöd av export av för

ädlade livsmedel. Sedan tidigare finns också ett stöd till marknadsföringsåt

gärder inom livsmedelsområdet. 

Konsumentpriserna inom livsmedelssektorn steg från december 1992 till 

oktober 1993 med 2,0 %, medan KPI totalt steg med 4,4 %. För jordbruks

prisreglerade varor sjönk priserna med 0,3 %. Den momshöjning på livsme

del som skedde den 1 januari 1993 motsvarar en prisökning på 2,5 %. Om 

momshöjningen räknas bort har alltså livsmedelspriserna totalt sett sjunkit 

med 0,5 % och priserna för jordbruksprisreglerade varor sjunkit med 2,8 %. 

Det innebär att det trendbrott i p1isutvecklingen för jordbruksreglerade och 

övriga livsmedel som skedde under år 1992 består. En viktig orsak till detta 

är att den livsmedelspolitiska reformen har brutit automatiken i prisökningar

na. Prisutvecklingen i olika led följer inte samma mönster som tidigare. Mark

nadskrafterna har fått större betydelse i konsumentledet. Konkurrensen har 

ökat och nya försäljningskanaler i form av lågprisbutiker har tillkommit. För 

konsumenterna har reformen medfört relativt sett lägre livsmedelspriser. 

Regeringen har även vidtagit olika åtgärder för att sänka kostnaderna i pro

duktionen. Så t.ex. har proteinfoderregleringen tagits bort. Som en följd av 

dessa kostnadssänkande åtgärder har också gränsskyddet sänkts för flera jord

bruksprodukter. Detta skall kunna leda till kostnadssänkningar i konsument

ledet. De led i livsmedelskedjan som ligger efter det prisreglerade ledet har 

dock ett stort ansvar för att åtgärder som vidtagits i prisregleringsledet faktiskt 

kommer konsumenterna till del. Regeringen har bedömt att det finns behov av 

att följa livsmedelskedjans olika le.d. Livsmedelsekonomiska samarbetsnämn

den (LES) har därför fätt i uppdrag att redovisa prisutvecklingen i olika led 

och bedöma vilka faktorer som kan ha påverkat denna. LES har även fått i 

uppdrag att se över gränsskyddets funktion. Bl.a. skall översynen innehålla 

en analys av om tillämpningen av gränsskyddet medför att också syftet med 

skyddet uppnås. 

Regeringen har för avsikt att återkomma till riksdagen i fråga om stödet till 

jordbruket och livsmedelsindustrin i norra Sverige under våren 1994. 

Det ekologiska lantbruket är en spjutspets i arbetet med att utveckla lant

bruket i en miljövänlig riktning. Genom den forskning och utveckling som 

bedrivs inom denna odlingsform tillförs hela jordbruket nya viktiga kun

skaper. För budgetåren 1993/94 och 1994/95 har anvisats 10 miljoner kronor 

årligen för tillämpad forskning och utveckling, marknadsföringsinsatser och 

kontroll. Den utredning (dir. 1993:129) som skall utreda ett svenskt kom

pletterande miljöstöd inom ramen för EG:s gemensamma jordbrukspolitik har 

också till uppgift att lämna förslag om stöd till omläggning till ekologisk pro

duktion. För budgetåret 1994/95 bör stödet till ekologisk odling förstärkas 
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ytterligare. Regeringen bereder för närvarande frågan om hur ett ökat stöd bör Prop. 1993/94: 100 

utformas. Bilaga 10 

Jordbruket har en avgörande roll för bevarandet av ett öppet och varierat 

kulturlandskap. De goda möjligheter som finns att använda åkermark till pro

duktion av miljövänliga råvaror för energi- och industriproduktion skall tas 

tillvara. En utredning har tillsatts för att se över förutsättningarna för en ökad 
produktion och användning av biologiska råvaror (dir. 1993:124). Den skall 

redovisa sina förslag senast i juni 1994. 

En minskad användning av fossila bränslen är positiv för miljön och mot

verkar växthuseffekten. De skador som fossila bränslen ger upphov till måste 

speglas i deras pris. Ekonomiska styrmedel bör utnyttjas för att tillgodose 

detta. Regeringen föreslår att det under budgetåret anvisas närmare 75 miljo

ner kronor till forskning och utveckling av miljövänlig bioenergi. Till investe

ringsstöd avsätts 200 miljoner kronor. Åkermark som inte används för pro

duktion av livsmedel kan utnyttjas för produktion av andra miljövänliga rå

varor för energi- och industriändamål. 

Statens jordbruksverk har presenterat ett förslag om en ny organisation av 

den veterinära verksamheten. Förslaget bygger på att behålla den statliga 

distriktsveterinärorganisationen och att göra besparingar i denna. För när

varande handläggs ansvarsfrågor rörande veterinärer bl.a. i en särskild 

nämnd inom Jordbruksverket. Ett förslag rörande en ny behörighetslagstift

ning för veterinärer samt inrättande av en fristående nämnd för veterinära 

ansvarsfrågor bereds för närvarande. Regeringen kommer under våren 1994 

att förelägga riksdagen ett förslag på dessa områden. 

Den nya skogspolitiken ger skogsägaren en ökad frihet och ett ökat an

svar. Ett miljömål har formulerats med samma tyngd som produktionsmålet. 

Sektorsansvaret för naturVården har utvecklats och förstärkts. 

Utredningen om fiskerinäringens utvecklingsmöjligheter har presenterat 

sitt slutbetänkande (SOU 1993: 103) Svenskt fiske under hösten 1993. För

slagen remissbehandlas för närvarande. Regeringen avser att presentera för

slag under våren 1994. 

En utredning har tillsatts som skall kartlägga förutsättningarna för en 

levande skärgård (dir. 1993:62). Utredningen skall bedöma behovet av och 

föreslå de förändringar som är angelägna för att underlätta bosättning och 
företagande i skärgårdsområdena. 

Det förslag till utgiftsram för Jordbruksdepartementets verksamhetsområde 

för budgetåret 1994/95 som läggs fram i budgetpropositionen omfattar 

6 252 miljoner kronor. De ökningar av anslag som föreslås är finaniserade ge

nom omprioriteringar inom huvudtiteln samt överföringar fr11.n andra huvud

titlar. 

Anslaget till direktbidrag till jordbruket för budgetåret 1994/95 reduceras 

med 500 miljoner kronor. Sammanlagt kommer därmed budgetmedlen till di
rektbidragen an uppgå till l 050 miljoner kronor. Minskningen möjliggörs ge

nom att det generella bidraget till mjölkkor tas bon budgetåret 1994/95 samt 

att tillgängliga regleringsmedel tas i anspråk för att täcka kostnaderna för di-
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rektstöden till jordbruket. Vidare föreslås minskningar av beredskapslagring- Prop. 1993/94: 100 
en av livsmedel m.m. samt ett genomförande av de förslag som lämnats av Bilaga 10 
utredningen om sociala åtgärder inom jordbruket Sammanlagt blir besparings-

effekten av dessa åtgärder ca 300 miljoner kronor. Det sistnämnda förslaget 

ger besparingseffekt fullt ut först budgetåret 1996/97. 

Sammanställning m.m. 

Anslagsförändringar totalt inom Jordbruksdepartementets verksamhetsområ

de i förhållande till anvisat belopp för budgetåret 1993/94 framgår av följande 

sammanställning uttryckt i miljoner kronor. 

A. Internationellt samarbete 
B. Jordbruk och trädgårds-

näring 
C. Skogsbruk 
D. Fiske 
E. Rennäring m.m. 
F. Djurskydd och djurhälsovård 
G. Växtskydd och jordbrukets 

miljöfrågor 
H. Livsmedel 
I. Utbildning och forskning 
J. Biobränslen 

Totalt för Jordbruks-
departementet 

Anvisat 
enligt regle
ringsbrev 
1993/94 

136,0 

3 850,7 
469,9 

89,3 
61,3 

230,4 

41,0 
623,5 

1 264,7 
276,4 

6 943,3 

Förslag 
1994/95 

36,0 

3 169,5 
438,4 

93,4 
77,6 

252,6 

47,8 
556,3 

1 305,9 
274,7 

6 252,0 

1 Exkl. anslagen Jordbruksdepartementet. Lantbruksräd och Utredningar m.m. 

2 Den internationella utvecklingen 

Föränd
ring 

681,2 
31,5 

+ 4,1 
+ 16,3 
+ 22,2 

+ 6,8 
67,2 

+ 41,2 
1,7 

- 691,3 

2.1 Svenskt jordbruk och fiske i ett europasamarbete 

Avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) beräknas träda i 

kraft den 1 januari 1994. För jordbruket innebär EES att t.ex. livsmedelsbe

stämmelser samt veterinär-, fodermedels- och växtskyddsregler med vissa un

dantag blir gemensamma. Möjligheterna till handel med bearbetade jordbruks

produkter förbättras. Den svenska jordbrukspolitiken och fiskepolitiken be

rörs dock inte av EES-avtalet. 

Ett bilateralt jordbruksavtal mellan Sverige och EG trädde i kraft den 

15 april 1993. Det ger möjligheter till tullfri handel med bl.a. nötkött, ost och 

frysta grönsaker inom vissa begränsade kvoter. Andra bilaterala avtal om vis

sa lättnader i handeln med jordbruks- och trädgårdsprodukter har ingåtts med 

Estland, Lettland, Litauen, Finland, Tjeckien, Slovakien, Israel och Turkiet. 
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Liknande avtal har också slutits med Polen, Ungern, Bulgarien och Ru

mänien. 
Vid ett EU-medlemskap skall Sverige delta i EG:s gemensamma jord

brukspolitik som inkluderar trädgärdssektom och EG:s gemensamma fiskeri

politik. Medlemskapsförhandlingarna för jordbruk och fiske är omfattande 

och utgör för närvarande den viktigaste arbetsuppgiften för Jordbruksdeparte

mentet. 
Mer än hälften av EG:s gemensamma budgetmedel används för den ge

mensamma jordbrukspolitiken. Stödet är i produktomfång och former mer 

omfattande än Sveriges. Den sammanvägda stödnivån har dock legat något 

högre i Sverige, en skillnad som bl.a genom deprecieringen av svenska kro

nan tenderar an utjämnas. Detta underlättar anpassningen av det svenskajord
bruket. I förhandlingarna med EU är ett viktigt krav att Sverige tilldelas 

kvoter och basareal som tar hänsyn till svenska förhållanden. Centrala frågor 

för förhandlingarna är också möjligheterna an bevara vårt stöd till jordbruket i 

norra Sverige samt att upprätthålla hög svensk standard på områdena livs
medelskontroJl, livsmedelskvalitet och djurhälsa. I samband med EG:s senas

te reform av den gemensamma jordbrukspolitiken infördes s.k. komplette

rande stöd sorn bl.a. syftar till ett miljövänligt jordbruk och till att bevara land
skapet. Regeringen har tillsatt en utredning med uppgift att utforma ett 

svenskt program för sådant stöd. Behovet och utformningen av insatserna 

skall analyseras mot bakgrund av konsekvenserna av ett svenskt EU-med

lemskap, särskilt med hänsyn till den gemensamma jordbrukspolitikens effek

ter på de svenska miljömålen. I utredningsuppdraget ingär också att ta fram 

förslag till stöd för omläggning till ekologiskt jordbruk. 
På fiskets område är det av särskilt intresse för Sverige att fullt ut bevara 

de traditionella svenska fiskemönstren, införa EG:s marknadsorganisation för 

fiske och vattenbruk från och med anslutningsdagen och inom ramen för 

EG:s politik upprätthålla och utveckla regionalpolitiska åtgärder. Sverige har 
presenterat förhandlingspositioner för EG-kommissionen som omfattar bl.a. 

svenska krav på fasta andelar av fiskeresurserna, avskaffande av tullar och bi
behållande av det betydelsefulla svenska foderfisket. 

2.2 Samarbetet med länder i Central- och Östeuropa 

Sverige har vidareutvecklat och fördjupat kontakterna och samarbetet med de 

central- och östeuropeiska staterna på jordbruks-, skogs- och fiskeområdena 

under det senaste året. Det har främst skett med de baltiska staterna men 
också med andra länder i Central- och Östeuropa. Önskemål om en närmare 

samarbete med Sverige har också framförts från länder som inte tillhör vårt 

närområde, t.ex. Vitryssland och Ukraina. 

Regeringen har sålunda på olika sätt under det gångna året stött såväl de 

baltiska statema som andra länder i närområdet i anpassningen av jordbruks-, 

skogs- och fiskesektorema till ett marknadsekonomiskt system. Liksom un-
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der tidigare år har detta skett genom de bilaterala handelsavtalen, besöks ut- Prop. 1993/94: 100 

byte, utbildningsprogram och stöd till reformeringen och uppbyggnaden av Bilaga 10 

en effektiv förvaltning. Kontakterna och erfarenhetsutbytet mellan myndig-
heter, utbildningsinstitutioner, organisationer och företag i Sverige och grann-

länderna har ökat i omfattning under året. Det väntas intensifieras under det 

kommande året. Bl.a. är Skogsvårdsorganisationen engagerad i arbetet med 

utfonnningen av en ny skogspolitik för flera länder liksom i arbetet med att in-

föra nya metoder för skogsbruket. Ett samarbete har också etablerats med den 

ryska skogsförvaltningen. 

Utbildnings- och forskarkontakterna har utvecklats ytterligare. Sveriges 

lantbruksuniversitet har fått särskilda medel för miljöinsatser på jordbruks

området i de baltiska staterna inom ramen för programmet för Östersjöns 

miljö. 

Samarbete med länderna i Central- och Östeuropa sker också via mellan

statliga organisationer som OECD, FN:s ekonomiska kommission för Europa 

och FAO. Verksamheten planeras fortsätta i liknande former under det kom

mande budgetåret. 

2.3 Kontakter med utomeuropeiska länder 

Även om den internationella verksamheten på jordbruksområdet under året i 

hög grad dominerats av EU-medlemskapsförhandlingama, har de bilaterala 

kontakterna med länder utanför närområdeskretsen och Europa vidmakthållits 

och befästs. 

På skogsområdet har kontakterna intensifierats både med länder med bo

reala skogstillgångar och med länder i Asien, Afrika och Latinamerika med 

andra typer av skogar. Det har delvis skett som ett led i uppföljningen av de 

skogsprinciper som antogs vid FN-konferensen om miljö och utveckling 

(UNCED). Dessa kontakter planeras fortsätta under det kommande verksam

hetsåret. 

2.4 FAO 

FAO fick en ny generaldirektör i november 1993. FAO väntas fortsätta sitt 

operativa och normativa arbete utan någon markant kursförändring, åtminsto

ne inte på kort sikt. Jordbrukskommitten kommer att följa upp besluten som 

togs vid UNCED. Fiskerikommitten kommer bl.a. att diskutera en uppföran

dekod för ansvarsfullt fiske. Ett första steg var avtalet mot utflaggning av 

fiskefartyg. Skogskommitten skall förstärkas och kommer bl.a. att intensi

fiera uppföljningen av UNCED:s skogsprinciper. Likaså intensifieras för

beredelserna för 1995 års konferens om växtgenetiska resurser. Vidare skall 

FAO följa upp den deklaration och det handlingsprogram för ett förbättrat 

näringstillstånd hos världens befolkning som antogs vid FAO:s och WHO:s 

gemensamma nutritionskonferens (ICN). 
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2.5 OECD 
Tre områden ges ökat utrymme inom OECD:s jordbrukskommitte, nämligen 

jordbruksproblemen i Öst- och Centraleuropa och deras effekter på OECD

länderna, varaktig jordbruksutveckling och jordbruksproduktionens miljö

effekter samt landsbygdsutveckling. 
Den centrala uppgiften för jordbrukskommitten är dock att övervaka och 

underlätta jordbrukspqlitiska refonner i medlemsländerna i enlighet med 1987 

års åtaganden. Således fortsätter ansträngningarna att förbättra metoderna för 

att mäta jordbruksstödets storlek, att ytterligare belysa strukturanpassnings

och sysselsättningseffekterna och att studera alternativ användning av jord

bruksmark och varor producerade i jordbruket. Ett högnivåmöte äger rum i 

början av år 1994. Senare under året skall en studie av strukturomvandlingen 

i Sverige behandlas av jordbrukskommitten. 

I OECD:s fiskerikommitte koncentreras arbetet kring en förvaltnings

studie, vars övergripande mål blir utbyte av infonnation, erfarenhet och forsk

ningsresultat vid förvaltning av levande marina resurser. 

2.6 GATI 

Jordbruket har varit ett nyckelområde i GA TT:s nyligen i allt väsentligt 

avslutade multilaterala handelsförhandling, den s.k. Uruguay-rundan. Det 

främsta syftet med förhandlingarna på jordbruksområdet har varit att libera

lisera handeln och stärka konkurrensen. Internstöd, gränsskydd och export

subventioner för jordbruksprodukter skall därför reduceras. Alla gränsskydd 

omvandlas till vanliga tullar och sänks med i genomsnitt 36 %. Internstödet 

sänks med 20 % och exportsubventionerna med 36 % i värde och 21 % i 
kvantitet. Refonnperioden är sex år. Visst stöd med begränsad effekt på pro

duktionen undantas från neddragningsförpliktelserna. Överenskommelsen av

ses träda i kraft med början år 1995. 

3 Miljöfrågor 
Miljömålet inom 1990 års beslut om livsmedelspolitiken innebär bl.a. att vi 

skall slå vakt om ett rikt och varierat odlingslandskap, bevara landskapets 

natur- och kulturmiljövärden samt minimera jordbrukets miljöbelastning på 

grund av växtnäringsläckage och användning av bekämpningsmedel. Riks

dagen beslutade år 1988 att målet skulle vara att halvera kväveutlakningen 

från jordbruket till år 2000. Till följd av internationella överenskommelser har 

detta mål tidigarelagts. Halveringen skall sålunda omfatta alla utsläpp till 

haven längs med hela väst- och sydkusten upp t.o.m. Stockholms skärgård 

till år 1995. Riksdagen beslutade år 1988 att användningen av bekämpnings

medel skulle halveras till år 1990. Denna halvering uppnåddes. Riksdagen 

lade år 1990 fast målet att ytterligare en gång halvera användningen av be-
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kämpningsmedel till strax efter mitten av 1990-talet. Statens jordbruksverk 

gör bedömningen att de uppsatta målen kommer att nås inom ramen för de 

olika åtgärdsprograrnmen. 
På statsbudgeten anvisades 32,9 miljoner kronor budgetåret 1992/93 för 

miljöförbättrande åtgärder i jordbruket under budgetåren 1992/93-1993/94. 

Genomförandet av dessa ätgärder fortskrider som planerat. Det stöd till land

skapsvård som infördes i samband med 1990 års livsmedelspolitiska beslut 

redovisas i Miljö- och naturresursdepanementets bilaga till budgetproposi

tionen. Det uppgår till 250 miljoner kronor budgetåret 1994/95 

Riksdagen har år 1993 beslutat om riktlinjer för en kretsloppsanpassad 

samhällsutveckling som för jord- och skogsbrukets del bl.a. innebär en in

riktning på ett resurssnålt kretslopp, vidareutveckling av industriråvaror med 

biologiskt ursprung och övergång till biobränslen. Regeringen har, som tidi

gare nämnts, tillsatt en utredning som skall se över hur produktion och an

vändning av biologiska råvaror kan öka. 

Det ekologiska jordbruket bygger på en helhetssyn som omfattar de eko

logiska och sociala sidorna av jordbruksproduktionen. Det ekologiska jord

bruket är därför en spjutspets i utvecklingen mot ett framtida, mer miljövän

ligt jordbruk i balans med naturen. 

För att minska miljö- och hälsoproblem till följd av ökade halter av tung

metallen kadmium har riksdagen, efter regeringens förslag, tagit beslut om att 

införa en miljöavgift på kadmium i handelsgödsel den 1 januari 1994. En 

utvärdering bör ske för att bl.a. bedöma avgiftens effektivitet. I detta samman

hang bör även behovet av ytterligare åtgärder för att styra kadmiumhalterna 

mot ännu lägre nivåer övervägas. 

Ett arbete pågår i OECD och GA TI om handelns effekter på miljöområdet. 

Inom OECD har en gemensam arbetsgrupp för jordbruk och miljö inrättats 

där bl.a. frågor rörande ett uth11.lligt jordbruk skall behandlas. Ytterligare inten

sifiering av detta arbete väntas. 

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. skogsprincipema. Regeringen har lagt fram en proposition om en strategi 

för biologisk mångfald som lägger fast vissa grundläggande principer för be

varande och hållbart nyttjande av biologisk mångfald. En inforrnationsinsats 

om biologisk mångfald bör genomföras inom jordbruksområdet. Jordbruks

departementet medverkar i uppföljningsåtgärderna både på nationell och inter

nationell nivå genom bl.a. berörda myndigheter och Sveriges lantbruks

universitet. När det gäller de s.k. skogsprinciperna planeras olika insatser i 

aktivt samarbete med flera internationella organisationer med ansvar för 

skogliga frågor, bl.a. FAO, ECE, ITIO för att förankra och genomföra 

principerna på nationell och internationell nivå. Jordbruksdepartementet 

organiserade höstefl 1993 ett skogsseminarium i Sverige för deltagare från 

länder med tropiska skogstillgängar. 
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4 Jordbrukspolitiken 

4.1 Det jordbruks- och livsmedelspolitiska beslutet år 
1990 

Riksdagen fattade i juni 1990 beslut om en ny jordbruks- och livsmedels

politik (prop. 1989/90: 146, bet. l 989/90:JoU25, rskr. 1989/90:327). Inne

börden av detta beslut är att jordbruksnäringen i princip skall vara under

kastad sanuna villkor som andra näringar. Producenterna skall endast ersättas 

för varor och tjänster som efterfrågas på marknaden eller av samhället i form 

av kollektiva nyttigheter. Denna målsättning innebär att produktionen måste 

anpassas till vad som efterfrågas inom landet och lönsam export. I de fall 

efterfrågan gäller kollektiva varor och tjänster, t.ex. beredskap, landskaps

vård och regionalpolitik är offentliga ingripanden befogade och dessa betalas 

därför med offentliga medel. 

Marknadsanpassningen av jordbruket skall enligt 1990 års jordbruks- och 

livsmedelspolitiska beslut ske successivt. Vissa marknadsregleringar avskaffa

des redan år 1991 medan andra regleringsinslag sträcker sig fram t.o.m. den 

30 juni 1996. Övergångsreglerna innebär att anpassningsperioden är kortare 

för animalier än för vegetabilier. 

Vidare innebär den nya livsmedelpolitiken att de riktade åtgärderna på 

beredskaps-, miljö- och regionalområdena förstärks. Beredskapslagringen av 

insatsvaror ökar för att motsvara beredskapskraven avseende omställningen 

av livsmedelproduktionen 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 varierande kulturlandskap. 

Övergången till en avreglerad marknad skall enligt riksdagsbeslutet ske under 

socialt acceptabla former. Därför vidtas vissa övergångsåtgärder under en fem

årig övergångsperiod. 

4.2 Effekter av den livsmedelspolitiska reformen 

Genom olika regeringsbeslut har Statens jordbruks verk, Statens livsmedels

verk, Konkurrensverket, Livsmedelsekonomiska samarbetsnämnden (LES), 

Konsumentberedningen och Statens naturvårdsverk fått i uppdrag att följa 

den livsmedelspolitiska reformens effekter inom sina resp. ansvarsområden. 

Riksrevisionsverket har granskat omställningsstödet och överlämnat en rap

port med synpunkter till regeringen inför utformningen av framtida bidrag. 

Uppföljningsrapporter från bl.a. Jordbruksverket och LES har lämnats till 

Jordbruksdepartementet den 1 oktober 1993. I det följande redovisas några 

sammanfattande bedömningar baserade i huvudsak på LES uppföljnings

rappon. 

Antalet mjölkkor uppgick år 1989 till knappt 570 000. Därefter har antalet 

minskat till 525 000 år 1993. I norra Sverige har minskningen varit något 
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större än i riket som genomsnitt och i skogsbygdema har antalet mjölkkor Prop. 1993/94:100 
minskat något mer än i slättbygderna. Som en följd av det särskilda om- Bilaga 10 
ställningsprogrammet för mjölkföretag minskade antalet företag med mjölk-

kor kraftigt mellan åren 1990 och 1991. Det totala antalet mjölkföretag upp-

gick år 1992 till 21 500. Medelkoantalet har ökat från 21 till närmare 25 djur 

under perioden 1989 till 1992. Mjölkinvägningen ökade med ca 5 % budget-

året 1992/93. Den senaste prognosen (september 1993) pekar mot en ytter-

ligare ökning budgetåret 1993/94. Ökningen är större i södra Sverige än i 

norra. Detta innebär att det åter produceras ett överskott av mjölk. Det finns 

dessutom tecken på att många producenter investerar för att kunna öka antalet 

mjölkkor. 

Det fanns 64 000 kor för köttproduktion år 1989. För år 1993 redovisas 

preliminärt 157 000 kor, vilket innebär en ökning med 145 % på fyra år. 

Anpassningsproblemen har inom kött-, ägg- och fjäderfäköttproduktionen 

varit relativt små beroende på att djuren har en relativt kort uppfödningstid. 

För nötkött, griskött och fjäderfäkött råder på årsbasis i stort sett marknads

balans. För ägg har under slutet av år 1992 och början av år 1993 ett visst 

överskott förekommit. Inom mjölkproduktionen har problemen med över

skott varit relativt små åren 1991och1992. Under år 1993 har produktionen 

på nytt börjat att öka. 

Med nuvarande spannmålsareal kan spannmålsöverskottet under ett normal

år beräknas uppgå till ca 1 miljon ton. Obalansen på spannmålssidan är enligt 

LES bl.a. kopplad till åkerarealens storlek. En minskning av produktionen 

inom vegetabiliesektorn tar längre tid än inom animaliesektorn och minsk

ningen är beroende av att det finns lönsamma alternativ för användningen av 

åkermarken. Arealen spannmål har sjunkit från 1 335 000 ha år 1990 till ca 

l 155 000 ha år 1993. Grovfoderarealen har under samma period ökat från 

940 000 ha till ca 1 070 000 ha. 

Intresset för att ställa om till annan produktion än livsmedelsproduktion 

har minskat, vilket framgår av bl.a. anslutningen till omställningsprogrammet 

och jordbrukarnas tveksamhet till andra alternativ än spannmålsodling. Netto

anslutningen till omställningsprogrammet var enligt Jordbruksverket ca 

345 000 ha år 1991, 21000haår1992 och 5 000 ha år 1993. Omställnings

arealen uppgår då till ca 371 000 ha, vilket medför en väsentlig reducering av 

spannmålsöverskottet. Enligt preliminära uppgifter avseende förhållandena 

den 10 juni 1993 anger Jordbruksverket i sin rapport att drygt hälften av om

ställningsarealerna (ca 55 %) var omställda, medan resten låg i s.k. vänteläge. 

Av de omställda arealerna utgjorde 71 % extensivt bete, 13 % var omställd till 

skog, energiskog och våtmark och 16 % till nischgrödor m.m. samt industri

och energigrödor. 

Under odlingssäsongen 1993 h<u ca 2 400 företag eller ca 10 % av före

tagen med beviljat eller sökt omställningsstöd kontrollerats på fältet. Utöver 

dessa ordinarie kontroller har ca 300 gårdar kontrollerats så att dessa inte 

skördar grovfoder på omställningsareal. Det vanligaste felet har varit att jord

brukarna har odlat mer av s.k. prisreglerade grödor (spannmål, sockerbetor, 
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potatis etc.) än vad som varit tillåtet. Det har varit ovanligt att omställnings- Prop. 1993/94: 100 

arealen varit lägre än för vad man erhållit stöd eller att arealen inte godkänts Bilaga 10 
som omställningsareal. 

Ett anläggningsstöd lämnas utöver omställningsstöd vid anläggning av 

energiskog, lövskog och våtmarker. Den 30 juni 1993 hade ca 4 350 företag 

beviljats anläggningsstöd för ca 32 400 ha till ett belopp om ca 415 miljoner 

kronor. Under samma period har 182 miljoner kronor betalats ut. Totalt till

gängligt belopp är 500 miljoner kronor. 
Jordbruksföretagens ekonomiska situation påverkas förutom av den livs

medelspolitiska reformen av andra faktorer såsom torkan år 1992, lågkonjunk

turen. Resultatet från typjordbruksberäkningama visar för mjölkföretagen på 

en försämrad lönsamhet efter år 1989 för företagen i södra och mellersta 

Sveriges slättbygder. I skogsbygdema är lönsamheten enligt beräkningarna 

ungefär oförändrad. 

Den information som beräkningarna ger bör enligt LES mening vägas sam

man med annan information om utvecklingen. LES konstaterar att trots att 

typjordbruksberäkningama visar på försämrad lönsamhet i de södra och mel

lersta slättbygderna är intresset för investeringar i mjölkproduktionen stort i 

denna typ av bygder. 
Konkursstatistik, som kan vara en indikation på större förändringar av de 

ekonomiska förutsättningarna i en bransch tyder inte på några allvarliga eko

nomiska effekter. Antalet konkurser inom jordbruket är fortfarande relativt 

litet. Det ekonomiska stödet till högt skuldsatta jordbrukare, som infördes i 

samband med reformen, har efterfrågats i mycket liten omfattning. Jordbruks

verket har inte erfarit an det under de senaste månaderna skett någon påtaglig 

ökning av antalet företag som är på väg in i en obeståndssituation. Förluster

na på statens kreditgarantier har minskat under 1992/93 jämfört med före

gående år. För många av de potentiella obeståndsföretagen, företag som ofta 

har en hög skuldsättning och lån med rörliga räntor, har den sjunkande ränte

nivån underlättat situationen. Den förbättrade skördesituationen år 1993 har 

också haft stor betydelse. 
Tillgänglig statistik över fastighetsförvärv tyder enligt Jordbruksverket på 

en sänkning av de löpande priserna på lantbruksfastigheter med i genomsnitt 

drygt 10 % från år 1991 till år 1992. Prissänkningen är större ju större jord

bruksandelen är jämfört med andelen skogsmark. 

LES har konstaterat att investeringarna i maskiner och redskap har fortsatt 

an falla. Minskade investeringar är dels en följd av omställningsprogrammet 

som medfört en minskad produktion, dels ett sätt att anpassa kostnaderna till 

en nytt kostnadsläge. Minskade investeringar torde också vara ett uttryck för 

osäkerhet inför framtiden. Investeringar i inomgårdsutrustning för mjölkpro

duktion har dock ökat under år 1992. 

Det trendbrott i prisutvecklingen för både jordbruksreglerade livsmedel 

och övriga livsmedel som kunde konstateras vid 1992 års avrapportering sy

nes bestå. Avregleringen har dessutom medfört att prisutvecklingen i olika led 

inte längre följer samma mönster som tidigare. Även om enskilda faktorers be-
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tydelse för utvecklingen inte kan mätas finns det dock anledning att peka på 

några faktorer som hittills kan haft stor betydelse. 
Den påbörjade övergången till en fri marknad inom landet var en klar sig

nal att produktionen måste anpassas till vad som kan avsättas inom landet. En 

neddragning av kapaciteten inom såväl förädlingsföretagen som insatsvaru

företagen har skett. Detta har lett till effektiviseringar och kommer att medföra 

ytterligare effektiviseringar. 
Att kvantifiera de ekonomiska effekterna av reformen för producenter 

resp. konsumenter går knappast att göra med någon större säkerhet. En viktig 
effekt av reformen är att automatiken i prisökningarna har brutits liksom pro

ducenternas förväntningar om kommande prisökningar. 

För konsumenterna har refonnen medfört relativt sett lägre livsmedels

priser. Marknadskrafterna har fått större betydelse i konsumentledet. Kon

kurrensen har utvecklats och nya försäljningskanaler i form av lågprisbutiker 

har tillkommit. Denna utveckling är inte enbart en följd av den livsmedels

politiska reformen, men den kan ha bidragit till denna utveckling. 
Även om det är möjligt att peka på ett antal faktorer som under det senaste 

året har påverkat jordbrukets långsiktiga förutsättningar i positiv riktning har 

osäkerheten om framtiden också ökat. Vad ett kommande EU-medlemskap 

innebär för villkoren för jordbruket i form av kvoter, basareal, regionalpoli

tiskt stöd etc. är ovisst. Jordbrukarnas och förädlingsföretagens medvetenhet 

om Sveriges ökade beroende av den internationella utvecklingen samt beroen

det av den allmänekonomiska utvecklingen i Sverige har ökat. Tillgängligt 

material tyder på att osäkerhet inför framtiden lättare leder till pessimism och 

passivitet i skogsbygder än i slättbygder. En bestående osäkerhet kan därför 

på sikt bidra till att produktionen minskar i skogsbygder och ökar i slätt

bygder. 
Deprecieringen av kronan och fallande ränta har stärkt jordbrukets konkur

renskraft inför ett EU-inträde. Detta har medfört att behovet av anpassnings

åtgärder har minskat. LES understryker dock behovet av fortsatt effekti

visering inom såväl primärproduktionen som i efterföljande led. 
En uppföljningsrapport av miljöeffekterna av den nya livsmedelspolitiken 

har lämnats gemensamt av Naturvårdsverket, Jordbruksverket och Riksan

tikvarieämbetet. 

4.3 EG-anpassning av den livsmedelspolitiska reformen 

Förutsättningarna för jordbrukspolitiken har på flera punkter ändrats sedan 

det livsmedelspolitiska beslutet togs. Främsta orsaken till detta är den svenska 

ansökan om medlemskap i EU liksom de åtgärder som vidtagits för att anpas

sa den svenska politiken. Förhållandena i jordbruket har också i hög grad 

påverkats av utvecklingen när det gäller valutakurser, räntor, den allmänna 

lågkonjunkturen m.m. Härtill kommer att jordbrukssektorn påverkats starkt 

av torkan sommaren 1992. 
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De förändringar som ägt rum sedan det livsmedelspolitiska beslutet år Prop. 1993/94: 100 
1990 både i fråga om jordbrukspolitiken och genom den allmänna ekono- Bilaga 10 

miska utvecklingen, har enligt både Jordbruksverkets och LES bedömning 
försvårat möjligheterna att utvärdera de direkta effekterna av den livsmedels-

politiska reformen. 
Regeringens mål har varit att anpassa svenskt jordbruk så att Sverige vid 

integrationen med EG skall uppnå så stora positiva samhällsekonomiska 

effekter som möjligt med hänsyn tagen till både behovet av en stark och kon

kurrenskraftig jordbruksnäring och till konsumenternas och skattebetalarnas 

intressen. Sverige siktar på en fullständig integrering med EG:s gemensamma 

jordbrukspolitik från den dag Sverige blir medlem. I det följande redovisas de 

förändringar som riksdagen beslutat om med anledning av 1993 års budget

proposition (prop. 1992/93:100 bil. 10, bet. 1992/93:JoU13, rskr. 1992/93:-

231), propositionen om vissa frågor rörande jordbruket och trädgårdsnäring

en (prop.1992/93: 183, bet. l 992/93:JoU20, rskr. 1992/93:330) och proposi

tionen om villkoren för vegetabilieproduktionen efter budgetåret 1993/94 
(prop. 1993/94:3, bet. 1993/94:JoU6, rskr. 1993/94:43). 

- Inlösensystemet för spannmål behålls även för 1994/95. Inlösenpriserna 

för 1993 och 1994 års skörd är fastställt till 1,05 kr per kg. 

- För budgetåret 1993/94 skall ett arealbidrag om 700 kr per ha lämnas och 
för budgetåret 1994/95 ett arealbidrag med 900 kr per ha. 

- Budgetåret 1994/95 skall även oljeväxterna omfattas av systemet med in

lösenpriser och arealbidrag i stället för ett anbudsförfarande. Relationen 

mellan odlarpriset för oljeväxter och inlösenpriset för spannmål skall vara 

2,5:1. 

- Gränsskyddet för proteinfodermedel sänktes med 30 % den 1 januari 1993 

och avskaffades helt den 1 juli 1993. Tillsammans med en gränsskydds

sänkning på spannmål leder detta till lägre foderkostnader i animaliepro

duktionen. 
- 10 miljoner kronor per år avsätts till ökat stöd för främjande av ekologisk 

odling under budgetåren 1993/94 och 1994/95. Stödet skall även kunna an

vändas inom trädgårdsnäringen. 
- Producenter av grönmjöl får ett bidrag med 45 öre per kg levererad foder

vara för en maximal kvantitet om 15 000 ton inom en ram av 7 miljoner 
kronor budgetåren 1993/94 och 1994/95. 

- Referenspriserna på spannmål sänktes med 9 öre per kg den 1 juli 1993. 

För griskött, ägg och fågelkött sänktes referenspriset med 80, 20 resp. 

50 öre per kg. 

- Exportstöd infördes för förädlade livsmedel baserade på svenska råvaror, 

t.ex. ost och förädlade köttprodukter, under tiden den I juli 1993-den 

31december1994. Den totala kostnaden blir 150 miljoner kronor. Det tem

porära systemet för export av nöt- och griskött förstärks med 100 miljoner 

kronor till totalt 550 miljoner kronor. Medlen får användas till utgången av 

år 1994. 
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- Direktstödet till mjölkproduktionen sänks till l 200 kr per mjölkko budget- Prop. 1993/94: 100 

året 1993/94 och avskaffas helt budgetåret 1994/95. Bilaga 10 

- Stödnivän till jordbruket och livsmedelsindustrin i norra Sverige är oför

ändrad under budgetåret 1993/94. Det ger en beräknad kosmad för stödet 

på 971 miljoner kronor, varav 65 miljoner kronor tillförs förädlings

industrin. 

- För att främja produktutveckling, utveckling av marknadsprognoser, in

troduktion av ny teknik och insatser för att effektivisera marknadssidan 

inom svensk trädgårdsnäring avsätts 25 miljoner kronor. 

- Omställningsprogrammet ändrades så att odlingsbegränsningen av pris

reglerade grödor såsom spannmål, oljeväxter och potatis samt kvoteringen 

av arealbidraget baserad på 1990 års odling upphör fr.o.m. budgetåret 

1994/95. 

Ansökan om medlemskap i EU, vidtagna och aviserade jordbrukspolitiska 

åtgärder i Sverige i syfte att anpassa svenskt jordbruk inför ett EU-inträde i 

kombination med deprecieringen av kronan och fallande räntor har gjort att de 

förutsättningar för en framtida jordbruksdrift, som förelåg år 1990 i dag är 

radikalt förändrade. Jordbrukare i framför allt bättre jordbruksbygder ser nu 

en möjlighet att utnyttja tillgängliga produktionsresurser i en lönsam jord

bruksdrift. Marknaden bedöms inte heller vara begränsad till vad som kan av

sättas inom landet. Inom framför allt mjölkproduktionen finns en betydande 

investeringsvilja, som redan resulterat i en ökning av mjölkproduktionen. Ett 

fortsatt inlösenåtagande för spannmål innebär, jämfört med 1990 års beslut, 

ett ökat åtagande frän statens sida. Kostnaderna för inlösen skulle ha blivit 

ännu större om även omställningsarealen hade kunnat användas för spannmåls

odling. Även om programmet inte hittills medfört en varaktig omställning av 

500 000 ha, vilket bedömdes som sannolikt när beslutet fattades, kommer 

programmet ändå att medföra att minskningen av exportkostnaderna över

stiger kostnaderna för omställningsbidragen sett över hela omställnings

perioden. 

5 Forskning och utbildning 

Inom Jordbruksdepartementet har ett förslag till en högskoleutbildning inom 

hästområdet utarbetats. Utbildningen bör enligt förslaget vara tvåårig med ett 

grundläggande år och ett inriktningsår. Frågan bereds för närvarande inom 

regeringskansliet. 

Regeringen har i prop. 1993/94:30 föreslagit att det skapas ett centrum för 

biologiskmångfald vid Sveriges lantbruksuniversitet. Centrumet skall arbeta 

med forskning, informationsspridning samt samordning och planering av 

forskning och kunskapsutbyte. Databanken för hotade arter skall ingå i detta 

centrum. Särskilda medel föreslås nu för ändamålet. 
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EES-avtalet innebär att Sverige kommer att medverka på lika villkor som Prop. 1993/94: 100 

medlemsländerna i EG:s forskningsprogram. Skogs- och jordbrukets forsk- Bilaga 10 

ningsråd har det svenska samordningsansvaret för det agroindustriella pro-

grarnrnet AAIR. 

6 Skogspolitik 
Som en följd av riksdagens beslut våren 1993 ändras skogsvårdslagstiftning

en den 1 januari 1994. Genom den nya politiken ges skogsägaren en större 

handlingsfrihet samtidigt som ansvaret både för produktion och miljö är klart 

uttalat. Skogsvårdsorganisationen får ett klart definierat planerings- och till

synsansvar för att miljöintressena blir tillgodosedda i skogsbruket i linje med 

1991 års miljöpolitiska beslut. En genomgripande rationalisering och omorga

nisation har skett under året inom de regionala skogsvårdsstyrelsema. En 

översyn av Skogsstyrelsens organisation pågår. Den statliga produktionen av 

skogsfrö och skogsplantor bolagiseras inom kort. 

7 Rennäringen 
Sametinget har under hösten 1993 trätt i verksamhet. Det har bl.a. till uppgift 

att bevaka att samiska behov beaktas, däribland rennäringens intressen. Same

tinget har av regeringen fått flera utredningsuppdrag på rennäringens område. 

Vid överläggningarna med staten om användningen av vissa medel för främ

jande av rennäringen och prisstödet till rennäringen bör därför Sametinget i 

fortsättningen företräda rennäringsintresset 

8 Bioenergi 
Det är nödvändigt att ställa om samhället så att vi får en utveckling som är 

långsiktigt hållbar. Biobränslen och bioråvaror från jordbruk och skogsbruk 

kan ersätta fossila bränslen och andra icke förnybara naturresurser. Denna ut

veckling främjas på flera sätt. Bioenergiforskning är en väsentlig del av ener

giforskningsprogrammet. Den miljöinriktade energibeskattningen gynnar bio

bränslen eftersom de inte ger något nettotillskott av koldioxid till atmosfären. 

Inom ramen för 1991 års energipolitiska beslut avsattes betydande sum

mor för att främja utveckling av biobränslen, bl.a. 625 miljoner kronor till ny 

teknik för elproduktion med biobränslen. Inom ramen för dessa medel kan 

Programstyrelsen för främjande av biobränsleanvändningen i fortsättningen 

lämna stöd också till demonstrationsanläggningar för framställning av etanol 

ur cellulosarika råvaror. Industrins intresse för investeringar i biobränslebase

rad elproduktion begränsas i viss mån av den goda tillgången på elkraft på 

marknaden. Trots detta går utvecklingen framåt inom främst förgasnings-
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området och projektering av anläggningar med ny teknik pågår i några 

kommuner. 
Det är nödvändigt att en fortsatt övergång från fossila bränseln till bio

bränslen och bior!lvaror sker pil ett framsynt och kostnadseffektivt sätt och 

med hänsyn tagen till olika miljöaspekter. Mot denna bakgrund har Jordbruks

verket, Skogsstyrelsen och Närings- och teknikutvecklingsverket på rege

ringens uppdrag redovisat hur jordbruket och skogsbruket mest effektivt kan 

bidra till ett minskat nettoutsläpp av koldioxid. Vidare har Närings- och tek

nikutvecklingsverket och Narurvårdsverket gemensamt utrett förutsättning
arna för att minska utsläppen av kolväten vid eldning av biobränslen i mindre 

eldstäder. Båda rapporterna remissbehandlas för närvarande. 

Prop. 1993/94: l 00 
Bilaga lO 
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A. Internationellt samarbete 

A 1. Bidrag till vissa internationella organisationer m.m. 

1992/93 Utgift 44 303 466 

1993/94 Anslag 36 000 000 

1994/95 Förslag 36 000 000 

Från anslaget betalas utgifter för Sveriges deltagande i vissa internationella 

organisationer och för internationellt samarbete inom Jordbruksdepartemen

tets verksamhetsområde. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 
7. 
8. 

För budgetåret 1994/95 har medelsbehovet beräknats enligt följande. 

1994,'95 

FAO- Världslivsmedels-
rådet 29 500 000 
Internationella råvaru-
organisationer 170000 
Intemationella rådet för 
havsforskning 1400 000 
Internationella organisa-
tioner och förhandlingar 
på fiskets område 700000 
Unionen för skydd av växt-
förädlingsprodukter 400000 
Nordiskt samarbete 700000 
Bilateralt samarbete 920000 
Diverse internationella 
organisationer och kon-
gresser 2 210 000 

36 000 000 

Med hänvisning till sammanställningen föreslår regeringen att riksdagen 

till Bidrag till vissa internationella organisationer m.m. för budgetåret 

1994/95 anvisar ett förslagsanslag på 36 000 000 kr. 

Prop. 1993/94: 100 
Bilaga 10 
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B. Jordbruk och trädgårdsnäring 

B 1. Statens jordbruksverk 

1992/93 Utgift 

1993/94 Anslag 

1994/95 Förslag 

121 643 313 

110973 000 

112 250 000 

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. 

Regeringen har satt upp följande mål för Jordbruksverkets verksamhet: 

- att vidta åtgärder för att främja en marknadsanpassning och omställning 

av jordbruksnäringen under socialt acceptabla former. I första hand 

skall detta ske genom informations- och utbildningsinsatser samt ge

nom övriga omställnings- och övergångsåtgärder som beslutas. 

- att följa och analysera utvecklingen i jordbrukssektom och på markna

derna för jordbrukets produkter. 

- att medverka i arbetet med internationella frågor och förhandlingar inom 

sitt verksamhetsområde. 

- att medverka till att förutsättningar skapas för ett livskraftigt jordbruk i 

norra Sverige. 
- att vidta åtgärder för att förebygga och bekämpa växtskadegörare och 

smittsamma husdjurssjukdomar. 

- att säkerställa genomförandet av skärpta djurskyddskrav och verka för 

ett gott hälsotillstånd bland husdjuren. 

- att i enlighet med myndighetens sektorsansvar för miljön verka för ett 

rikt och varierat odlingslandskap med en biologisk mångfald och enligt 

fastställda program tillse att jordbrukets belastning på miljön blir så li

ten som möjligt. 

Statens jordbruksverk 

Jordbruksverket har lämnat en årsredovisning för budgetåret 1992/93. Riks

revisionsverket (RRV) har inte haft några invändningar i revisionsberättelsen 

avseende denna. 

Jordbruksverket har delat in må.len för verksamheten i fem verksamhets

områden: 

Prop. 1993/94:100 
Bilaga 10 
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- omställning av jordbruksnäringen samt övriga åtgärder inom näringar

na. (Redovisas under anslagen B 9. Omställningsåtgärder i jordbruket 

m.m. och B 10. Rådgivning och utbildning). 

- god miljö och långsiktig hushållning med naturresurser. (Redovisas un

der anslaget G 6. Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket). 

- gott hälsotillstånd bland djuren och säkerställda djurskyddskrav. (Redo

visas under anslagen F 6. Djurhälsov11.rd och djurskyddsfrämjande åt

gärder och F 8. Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar). 

- beredskap. (Redovisas under anslaget H 4. Inköp av livsmedel m.m. 

för beredskapslagring). 

- EES/EG och övriga internationella frågor. (Redovisas under detta an

slag). 

Jordbruksverket föresl11.r inga förändringar av inriktningen på verksamhe

ten för perioden. 

Verksamhetsområdena har i sin tur indelats i elva verksamhetsgrenar för 

vilka utarbetats mer detaljerade mål. Verksamheten för att nå dessa mål redo

visas bl.a. i form av utförda prestationer. Jordbruksverket har i sin uppfölj

ning av omställningens effekter redovisat den omställning som påg11.r inom 

jordbrukssektom dels generellt, dels med koppling till de olika Atgärdspro

gram som verket har att administrera. Detta redovisas i Jordbruksverkets 11.rs

redovisning där resultaten kommenteras och värderas av verket 

Verksamhetens omslutning exkl. bidrag m.m. var under budget11.ret 1992/ 

93 1 856 miljoner kronor. I detta belopp ing11.r, utöver normal förvaltnings

verksamhet, bl.a. inlösen av oljeväxter med l 157 miljoner kronor och inlö

sen av spannmål med ca 62 miljoner kronor. 

Omslutningen av verksamheten har minskat med 1 536 miljoner kronor i 

förhållande till verksamhets11.ret 1991/92. Av förändringen sammanhänger 

1 739 miljoner kronor med en kraftigt minskad kvantitet spannmål på grund 

av den extrema torkan sommaren 1992. Kostnaderna för inlösen av oljeväxt

frö har ökat med 219 miljoner kronor. Under verksamhets11.ret har arbetet med 

EG-frågor ökat i stor omfattning, från 8 miljoner kronor 1991/92 till 25 miljo

ner kronor 1992/93. Denna ökning har finansierats genom ökad tilldelning av 

anslag och tidigare sparade medel under anslaget. Övrig verksamhet har mins
kat netto med 33 miljoner kronor. 

Under verksamhets11.ret 1992/93 har bidrag m.m. uppgått till 9 507 miljo

ner kronor. 

Totalbeloppet för bidrag m.m. har minskat med 3 390 miljoner kronor i 

förhållande till verksamhetsåret 1991/92. Förändringen sammanhänger med 

minskade utbetalningar för omställningsstöd, 2 976 miljoner kronor och avbe

talning på kredit hos Riksgäldskontoret för 1990 års skörd, 930 miljoner kro

nor. Övriga bidrag m.m. har ökat netto med S 16 miljoner kronor. 

Av de totala utgifterna på 11 363 miljoner kronor finansierades 5 823 miljo

ner kronor med anslag och 5 540 miljoner kronor med avgifter m.m. 

Prop. 1993/94:100 
Bilaga 10 
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Antalet anställda vid verksamhetsårets utgång var 408 personer. Härutöver Prop. 1993/94: 100 
tillkommer 330 fast anställda veterinärer och 100 årspersoner för vikariat och Bilaga 10 

beredskap inom det veterinära området 

Verksamhetsomrdde -att medverka i arbetet med internationel/afrdgor och 
förhandlingar inom sitt verksamhetsomrdde 

Jordbruksverket har följt utvecklingen inom EG och medverkat i arbetet med 

förhandlingarna om medlemskap. Verket har också analyserat konsekvenser 

för olika produktionsgrenar inom jordbrukets produktionsled och för livsme

delsindustrin. Analyser av de administrativa konsekvenserna av ett EU-med

lemskap har påbörjats. Anpassning till EES-avtalet har gjorts. Kunskapsupp

byggnaden och analysarbetet har tagit stor del av verkets samlade resurser i 
anspråk. Arbetet har bedrivits dels i projektform som redovisats i 13 rappor

ter under året och dels genom ett aktivt deltagande i förhandlingsarbetet. 

Genomgången av EG:s regelverk på jordbrukets område har gett underlag 

för ställningstagandena om svenska positioner inför förhandlingarna med 

EU. Verket deltog även i Jordbruksdepartementets förhandlingsförberedelser 

och de tekniska genomgångar med EG-kommissionen som genomförts under 

budgetåret. Sammanlagt deltog verket vid 40 förhandlingsdagar i Bryssel un

der våren 1993. 

I Sveriges internationella samarbete på jordbruksområdet har de bilaterala 
handelsavtalen fått en ökad betydelse. Verket har under perioden medverkat i 

arbetet med flertalet avtal bl.a. med tillärnpningsfrågor och frågor om bevak

ning, uppföljning m.m. Det bilaterala jordbruksavtalet med EG, som trädde i 

kraft den 15 april 1993, har på grund av sin konstruktion med import- och 
exportkvoter medfört ett omfattande arbete med nya rutiner. 

Den totala resursförbrukningen för arbetet med internationella frågor har 
mellan budgetåren 1991/92-1992/93 ökat med 18,2 miljoner kronor till 

25,4 miljoner kronor. 

Ans lagssparande 

Statens jordbruksverks anslagssparande uppgick för budgetåret 1992/93 till 

42 739 000 kr. Verket har ej fullt kunnat utnyttja de anvisade medlen för för

valtningskostnader för budgetåren 1991/92-1992/93. Det beror dels på att 
rekryteringen till verket inte var helt genomförd förrän efter årsskiftet 1991/ 

92, dels pä att rekryteringen av personal inför EG/EES-förberedelserna pägätt 

successivt under budgetåret 1992/93. Vidare föreligger en eftersläpning över 
budgetår av utbetalningar inom området miljöinriktad växtodlingsrådgivning. 

Anslagssparandet kommer under budgetären 1993/94 och 1994/95 att an

vändas till ökade arbetsinsatser för EU-förberedelser såsom utformning av ad
ministrativa system. 
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Skötsel/agen 

Jordbruksverket föreslår att de 3 miljoner kronor som budgetåret 1993/94 an

visats under anslaget Statens jordbruksverk och som är avsedda för tillsyn en

ligt 6 a och 6 b §§ lagen (1979:425) om skötsel av jordbruksmark skall an

visas under anslaget Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket. 

Avgiftsfinansierad verksamhet 

A vgiftsinkomstema inom växtinspektion, foderkontroll, vattenhushållning, in

försel av djur till Sverige, inkomster till följd av försäljning av material och 

avgift för köttklassificering uppgick budgetåret 1993/94 till 28,3 miljoner kro

nor. Verket föreslår att verksamheten under budgetåret 1994/95 bör få bedri

vas i oförändrad omfattning. 

Regeringens överväganden 

Sammanfattning 

Övergripande mål: 

De övergripande mål som gäller för treårsperioden 1993/94-1995/96 

bör ligga fast. 

Resurser: 
Ramanslag 1994/95 112 250 000 kr 

Planeringsram: 
1994/95 
112 250 ()()() kr 

1995/96 
112 250 ()()() kr 

Medel för tillsyn enligt 6 a och 6 b §§lagen (1979:425) om skötsel av jord

bruksmark bör även fortsättningsvis anvisas under detta anslag. 

Resultatbedömning 

Regeringen anser att årsredovisningen för budgetåret 1992/93 uppfyller de 

krav som ställts. Verket har för avsikt att återkomma i nästa årsredovisning 

med en redovisning av prestationernas kvalitet inom verksamheten vilket bör 

öka värdet av årsredovisningen ytterligare. 

Prop. 1993/94: 100 
Bilaga 10 
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Slutsatser Prop. 1993/94: 100 
Bilaga 10 

Jordbruksverket har i en väl sammanhållen och strukturerad årsredovisning 

presenterat resultaten av sin verksamhet. De analyser som finns i årsredovis-

ningen kan förbättras ytterligare när verket kompletterar med kvalitetsredo-

visning och fler styckkostnader som är relevanta för att beskriva effekterna av 

verksamheten i nästa års redovisning. Verket har bedrivit ett konstruktivt ar-

bete med att uppfylla de verksamhetsmål som regeringen satt för verksam-

heten både på kort och lång sikt. 

Regeringen medger att Jordbruksverket får bedriva den avgiftsfinansierade 

verksamheten i samma storleksordning som tidigare budgetår. Återstående 

amoneringsbelopp för den rörliga krediten för l 990 års spannmålsöverskott 

bör finansieras med återbetalda etableringsstöd. 

Jordbruksverkets planeringsperiod har genom regeringsbeslut den lO juni 

1993 förlängts till att omfatta budgetåren 1993/94-1995/96. Skälet är att det i 

nuläget inte går att förutse behovet av förändringar inom Jordbruksverkets 

verksamhetsområde vid ett EU-medlemskap. Regeringen har för att belysa 

detta i beslut den 26 augusti 1993 gett Jordbruksverket i uppdrag att analysera 

de ekonomiska och administrativa konsekvenserna som uppkommer för ver

ket vid ett svenskt EU-medlemskap. Verket lämnade den 16 december 1993 

en delredovisning av de administrativa konsekvenserna. En slutlig rapport 

lämnas den l april 1994. 

Medelsbehovet har beräknats med utgångspunkt i en real minskning av ut

gifterna om 1,9 %. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 

till Statens jordbruksverk för budgetåret 1994/95 anvisar ett ramanslag på 

112 250 000 kr. 

B 2. Bidrag till jordbrukets rationalisering, m.m. 

1992/93 Utgift 12 151 266 

1993/94 Anslag 10 000 000 

1994/95 Förslag lO 000 000 

Från anslaget betalas bidrag till yttre och inre rationalisering enligt förord

ningen (1978:250) om statligt stöd till jordbrukets rationalisering (omtryckt 

!988:999). 

Bidrag lämnas också enligt förordningen (1987 :606) om statligt regionalt 

stöd till jordbruks- och trädgårdsföretag. Därutöver används anslaget för vis

sa speciella ändamål. 
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Statens jordbruksverk 

Bidragsramför inre rationalisering 

Anslaget är i detta avseende aktuellt endast för utbetalning av redan tidigare be

viljade bidrag. 

Bidragsramför yttre rationalisering 

Den skogliga rationaliseringen är från allmän synpunkt mycket angelägen. Bi

draget utgör en viktig förutsättning för att större omarronderingsprojekt skall 

komma i gäng och kunna genomföras. I anslutning till ändringarna av jordför

värvslagen som trädde i kraft den 1 juli 1991 har ett an tal omarronderingsom

råden utpekats. 

För budgetåret 1992/93 uppgick bidragsramen till yttre rationalisering till 

5 miljoner kronor. För nya projekt får inga medel beviljas. 

Jordbruksverket föreslår för budgetåret 1994/95 att bidragsramen för yttre 

rationalisering uppgår till 5 miljoner kronor och att anslaget förs upp med 

10 miljoner kronor. 

Regeringens 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. 

För budgetåret 1994/95 bör anslaget föras upp med 10 miljoner kronor. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 

1. medger att under budgetåret 1994/95 statsbidrag beviljas till jord

brukets rationalisering med sammanlagt högst 5 000 000 kr, 

2. till Bidrag till jordbrukets rationalisering, m.m. för budgetåret 

1994/95 anvisar ett förslagsanslag på 10 000 000 kr. 

B 3. Markförvärv för jordbrukets rationalisering 

1992/93 Utgift 1 000 Reservation 

1993/94 Anslag 1 000 

1994/95 Förslag l 000 

Jordfonden används för att betala länsstyrelsernas lantbruksverksamhets 

kostnader för fastighetsförvärv i samband med åtgärder för yttre rationalise

ring på lantbrukets område. 

Prop. 1993/94:100 
Bilaga 10 
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Jordfondsfastigheterna skall främst användas för an främja en från allmän Prop. 1993/94: l 00 
synpunkt lämplig utveckling av företag inom jordbruket, skogsbruket och Bilaga 10 
trädgårdsnäringen. Fastigheterna skall också användas för att främja bosätt-

ning och sysselsättning i glesbygd. 

För budgetåret 1993/94 disponeras en rörlig kredit om 35 miljoner kronor 

för jordfondsändamål. 

Statens jordbruksverk 

Jordfonden är ett effektivt medel i arbetet med att åstadkomma bättre arronde

ring i starkt ägosplittrade områden. Att stödja omarronderingsprojekt i sådana 

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 10 a och 14 §§ 

jordförvärvslagen (1979:230) 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 jämvägs

byggen. 

Ett uttalat mål är att omsättningshastigheten i jordfonden skall vara hög. 

För att uppnå resultatkravet på en ökad omsättningshastighet på jordfonden 

har Jordbruksverket under året kanlagt åldersstrukturen för fastighetsinneha

vet. Samtliga länsstyrelser har treårsplaner för avveckling av de fastigheter 

som förvärvades före år 1987. 

Jordfondsverksamheten har, genom avyttring av äldre fastighetsinnehav, 

en längre tid genererat överskott. På kort sikt kommer verksamheten att fort

sätta ge betydande vinster, speciellt i samband med avslutning av omfattande 
omarronderingsprojekt i Kopparbergs län. Därefter kan förluster komma att 

uppstå. Utvecklingen är främst beroende av dels vilka förluster som kan upp

komma vid försäljningarna efter inlösen till följd av reglerna om stöd till 

skuldsatta jordbrukare, dels i vilken utsträckning de fastigheter som köptes in 

till 1980-talets höga fastighetspriser inte kan säljas till samma höga pris. 

Jämfört med föregående budgetår har likviditeten förbättrats. Den är för 

närvarande tillfredsställande på grund av försäljning av äldre fastighetsinne

hav. Det föreligger dock en risk för att fondens likviditet kan komma att bli 

ansträngd till följd av inlösen av fastigheter. Den rörliga krediten på 35 mil

joner kronor bör därför vara kvar även budgetåret 1994/95. 

Regeringens överväganden 

Med tanke på osäkerheten om jordfondens likviditet bör en rörlig kredit på 

35 miljoner kronor ställas till Jordbruksverkets förfogande för jordfondsända

mål även under budgetåret 1994/95. Härigenom behålls en beredskap för in

lösen av fastigheter enligt jordförvärvslagen samt för inlösen av fastigheter 

från skuldtyngda jordbrukare. 
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Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
1. medger att en rörlig kredit på 35 000 000 kr i Riksgäldskontoret får 

disponeras för jordfondsändamål under budgetåret 1994/95, 

2. till Markförvärv för jordbrukets rationalisering för budgetåret 1994/95 

anvisar ett reservationsanslag på l 000 kr. 

B 4. Täckande av förluster på grund av statlig 
kreditgaranti 

1992/93 Utgift 

1993/94 Anslag 

1994/95 Förslag 

41651337 

19 928 ()()() 

40000 ()()() 

Från anslaget betalas utgifter för att täcka förluster på grund av statlig ga

ranti för lån till jordbrukets yttre och inre rationalisering, förvärv och drift av 

jordbruk, maskinhållning inom jordbruket, trädgårdsnäringens rationalisering 

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 1992/93 hänför sig 24 miljoner kro

nor till jordbruksföretag och 16 miljoner kronor till trädgårdsföretag. 

Förlusterna kornrner 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 till trädgårdsföretag, rennäringen och 

delar av det regionala stödet. 

Jordbruksverket uppskattar därför medelsbehovet för budgetåret 1994/95 

till totalt 40 miljoner kronor. 

Kreditgarantiramar 

Utestående kreditgarantier, miljoner kronor 

1992/93 

Ram 

3 791 

Utfall 

2043 

1993/94 

Ram 

3 771 

Beräknat utfall 

2000 

1994/95 

Ram, förslag 

3 730 

Prop. 1993/94: 100 
Bilaga 10 
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Efterfrågan på länegarantier har minskat under senare år främst beroende 

på låg investeringsverksamhet i jordbruket och god tillgång på medel på kre

dinnarknaden. Efter de senaste årens kreditförluster hos de svenska bankerna 

har dessa stramat åt utläningen. Det bör leda till ökad efterfrågan på lånegaran

tier. 
Jordbruk:sverket bedömer att nuvarande engagemangsram kommer att vara 

tillräcklig för efterfrågan under budgetåret 1994/95 under förutsättning att för

hållandena på kreditmarknaden inte förändras radikalt. 

Regeringens överväganden 

Utgifterna för att täcka förlusterna hos företag med statliga kreditgarantier upp

går till 41 miljoner kronor för budgetåret 1992/93. I enlighet med riksdagens 

tidigare ställningstagande skall garantiramen reduceras med motsvarande be

lopp. 

Engagemangsramen uppgår för budgetåret 1993/94 till 3 77 I miljoner kro

nor. Enligt de bedömningar som gjorts kommer ramen att vara tillräcklig un

der nästa budgetår. Anslaget bör föras upp med 40 miljoner kronor. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 

till Täckande av förluster pd grund av statlig kreditgaranti för budgetåret 

1994/95 anvisar ett förslagsanslag på 40 000 000 kr. 

B 5. Stöd till skuldsatta jordbrukare 

1992/93 Utgift 
1993/94 Anslag 

1994/95 Förslag 

893 024 
10 ()()() ()()() 

10000 ()()() 

Från anslaget betalas stöd för räntebidrag och avvecklingsbidrag enligt för

ordningen (1990: 1092) om stöd till vissa skuldsatta jordbrukare. 

Statens jordbruksverk 

Stödfonnen har ännu ringa omfattning, bl.a. beroende pä 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. Vidare 

har vissa lättnader gjorts i villkoren för att få stöd. 

Med hänsyn till osäkerheten om medelsbehovet föreslår Jordbruksverket 

oförändrat anslag på 10 miljoner kronor för budgetåret 1994/95. 

Prop. 1993/94: 100 
Bilaga 10 
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Regeringens överväganden 

Anslaget bör i enlighet med Jordbruksverkets förslag föras upp med oföränd

rat belopp. 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Stöd till skuldsatta jordbrukare för budgetåret 1994/95 anvisar en för

slagsanslag på 10 000 000 kr. 

B 6. Startstöd till jordbrukare 

1992193 Utgift 

1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

28 978 903 

38 000 000 
42000 000 

Från anslaget utbetalas stöd enligt förordningen (1990:980) om startstöd 

till jordbrukare. 

Statens jordbruksverk 

Jordbruksverket har beräknat medelsbehovet för budgetåret 1994/95 till 

42 miljoner kronor. 

Regeringens överväganden 

Anslaget bör i enlighet med Jordbruksverkets förslag föras upp med 42 miljo

ner kronor för budgetåret 1994/95. 
Regeringen föreslår att riksdagen 

till Startstöd till jordbrukare för budgetåret 1994/95 anvisar ett förslags
anslag på 42 000 000 kr. 

B 7. Stöd till avbytarverksamhet m.m. 

1992/93 Utgift 

1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

435 ()()() 000 

435 000 000 

535 000 000 

Anslaget disponeras med 210 miljoner kronor för avbytarverksamhet, 

30 miljoner kronor för företagshälsovård, 120 miljoner kronor för ett social

försäkringsskydd och 75 miljoner kronor för produktionsanpassningsåt

gärder. 

Prop. 1993/94:100 
Bilaga 10 
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Statens jordbruksverk 

I avvaktan pä behandlingen av utredningen av den framtida finansieringen av 

vissa sociala åtgärder föreslår Jordbruksverket oförändrat belopp för budget

året 1994/95. 
Lantbrukarnas riksförbund har i skrivelse den 30 november 1993 föresla

git följande preliminära fördelning för budgetåret 1994/95, nämligen för avby

tartjänst 200 miljoner kronor, företagshälsovård 30 miljoner kronor, socialför

säkringsskydd 135 miljoner kronor och produktionsanpassningsåtgärder 

70 miljoner kronor. 

Utredningen sociala åtgärder för jordbrukare 

Regeringen bemyndigade den 14 mars 1991 chefen för Jordbruksdepartemen

tet att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att utreda den framtida finansi

eringen av vissa sociala åtgärder för jordbrukare. Utredningen överlämnade 

sitt betänkande (SOU 1993:25) Sociala åtgärder för jordbrukare våren 1993. 

Utredningen h~ remissbehandlats. En sammanställning av remissvaren finns 

tillgänglig i Jordbruksdepartementet. Utredningen föreslår i korthet följande 

vad gäller de olika verksamheter den hade att utreda. 

Avbytartjänst 

Staten bör även i fortsättningen lämna ett stöd sä att förutsättningar ges för att 

en rikstäckande avbyw.rverksamhet kan upprätthållas. Med hänsyn till dels det 

statsfinansiella läget, dels behovet av EG-anpassning föreslår utredningen 
dock att subventionsgraden minskas till 45 % av kostnaderna. Av konkurrens

skäl och för att främja effektiviteten bör det statliga stödet ges på ett sädant 

sätt att konkurrensförutsättningarna för Lantbrukarnas Avbytartjänst AB och 

andra företag blir likvärdiga. Detta innebär att anslaget av budgetmedel beräk

nas minska till 200 miljoner kronor. 

F öreragshiilsowlrd 

Utredningen bedömer det som angeläget att Skogs- och Lantbrukshälsans 

verksamhet som en branschhälsa för jordbrukare kan ges finansiella möjlig

heter att bestä även på sikt. Möjligheten för detta kan bedömas bli starkt be

gränsad om både det allmänna bidraget och det särskilda bidraget inom de 

sociala insatserna för jordbrukare tas bort. Förutsättningar för fortsatt verk

samhet torde dock i viss mån kunna ges genom det särskilda småföretagsstöd 

som utredningen om företagshälsovården föreslagit (SOU 1992: 103). Utred

ningen föreslår, i avvaktan på att nämnda stöd införs, att ett stöd om 25 mil

joner kronor per år ges inom ramen för de sociala åtgärderna för jordbrukare. 

Förslaget innebär en minskning av anslags posten med 5 miljoner kronor. 

Prop. 1993/94:100 
Bilaga 10 

28 



Socialförsäkringsskyddet 

Socialförsäkringsskyddet har tillkommit efter modell från det försäkrings

skydd som löntagarna har i anslutning till kollektivavtalen. Lantbrukarnas av

talsbundna socialförsäkringar infördes år 1978. 

Utredningen föreslår att om det från jordbrukarnas sida bedöms att det i 

fortsättningen finns behov av ett socialförsäkringsskydd får det finansieras 

genom individuella avgifter eller genom en kombination av individuella av

gifter och kollektiv finansiering genom lantbrukarnas organisationer. För att 

övergången skall ske under socialt acceptabla former bör staten dock fortsätta 

att subventionera försäkringskostnaden för de lantbrukare som på grund av 

hälsostatus inte kan erhålla en individuell försäkring. Det rör sig om ca 

20 000 lantbrukare eller 20 % av lantbrukarkollektivet och utredningen före

slår att en fondering på motsvarande 520 miljoner kronor görs för att täcka 

försäkringskostnaden för dessa. 

Till skillnad från nu kommer ingen subventionering att ske av försäkrings

kostnaden totalt för lantbrukarkollektivet utan således endast för den som inte 

kan erhålla någon försäkring eller en försäkring mot en högre premie. 

Utredningen föreslår att statens ansvar för verksamheten löses bort med ett 

engångsbelopp om 260 miljoner kronor och att verksamheten därutöver till

förs de ca 260 miljoner kronor som finns inom en särskild premieutjämnings

fond inom nuvarande skydd. 

Besparingar 

Besparing i årliga tillskott av budgetmedel när det gäller avbytarverksamheten 

och socialförsäkringsskyddet föreslås av utredningen ske fr.o.m. budgetåret 

1994/95. Besparingar i fråga om avvecklingsersättningar till mjölkproducen

ter (produktionsanpassningsåtgärder) uppnås fr.o.m. budgetåret l 996/97. To

talt beräknar utredningen besparingarna fr.o.m. 1996/97 till 210 miljoner 

kronor. 

Regeringens överväganden 

Regeringen anser att de av utredningen föreslagna förändringarna bör genom

föras. Ett fortsatt socialförsäkringsskydd för jordbrukare förutsätter att ansva

ret för verksamheten tas över från staten. överläggningar om ett sådant över

tagande pågår för närvarande med Lantbrukarnas riksförbund. Besparingen 

på statsbudgeten bör därmed uppgå till 210 miljoner kronor fr.o.m. budget

året 1996/97. För att möjliggöra förändringen inom socialförsäkringsskyddet 

bör 100 miljoner kronor anvisas engångsvis för budgetåret 1994/95. 

Prop. 1993/94: 100 
Bilaga 10 
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Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 

till Stöd till avbyrarverksamhet m.m. för budgetåret 1994/95 anvisar ett för

slagsanslag på 535 000 000 kr. 

B 8. Stöd till jordbruket och livsmedelsindustrin i norra 
Sverige 

Regeringen gav den 2 september 1993 Statens jordbruksverk i uppdrag att be

räkna stödbehovet för jordbruket i norra Sverige för budgetåret 1994/95. Upp

draget redovisades i november 1993 och remissbehandlas för närvarande. 

Regeringen har för avsikt att återkomma till riksdagen i fråga om över

väganden om stödet och anslagsberäkning i särskild ordning. Anslaget bör 

därför tas upp med oförändrat belopp. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen, i avvaktan på en särskild proposition i 

ämnet, 

till Stöd till jordbruket och livsmedelsindustrin i norra Sverige för budget

året 1994/95 beräknar ett förslagsanslag på 971 000 000 kr. 

B 9. Omställningsåtgärder i jordbruket m.m. 

1992/93 Utgift 

1993/94 Anslag 

1994/95 Förslag 

3 479 842 331 

2 212 001 000 
1407 003 000 

Anslaget disponeras huvudsakligen för de olika omställningsåtgärder som 

vidtas inom jordbruket, bl.a. inkomststöd, omställningsstöd och anläggnings

stöd inom vegetabilieproduktionen samt omställningsåtgärder inom mjölk.
och köttproduktionen. 

Prop. 1993/94: 100 
Bilaga 10 
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Anslag 

Omställningsstöd 
Anläggnings stöd 
Exportkostnad för 

spannmål 
Inlösen av oljeväxter 
Köttexport 
A vvecklingsersättning 

till mjöl.kproducenter 
V allfröstöd, m.m. 
Direktbidrag 

Summa 

Statens jordbruksverk 

1993/94 

100 000000 
200000000 

1000 
210000000 
100 000000 

30000000 
22000000 

1550000000 

2 212 001 000 

Beräknad ändring 

1994/95 

Regeringen 

99 999000 
199 999 ()()() 

+ 99999000 

99 999 000 

5000000 

500000000 

804 998 000 

Under detta anslag förs två stycken tusenkronorsposter upp för omställnings

stöd och anläggningsstöd. Stödramen för anläggningsstödet är maximerad till 

500 miljoner kronor och är fulltecknad. Villkor m.m. för stöden finns i för

ordningen (1990:941) om inkomst-, omställnings- och anläggningsstöd till 

jordbrukare m.m. (omtryckt 1991: 1177). 

lnlösensystemetför spannmål skall enligt beslutet om en ny livsmedelspo

Iitik behållas övergängsvis men med successivt sänkt inlösenpris. I den ut

sträckning det uppstår spann målsöverskott under denna period och dessa inte 

kan finansieras av de interna avgifter som också behålls övergängsvis skall 

kostnaderna belasta statsbudgeten. En förslagsvis anslagspost på 1 000 kr 
bör tas upp för ändamälet. Från denna anslagspost täcks kostnaderna för de 

objektiva skördeuppskattningarna i avvaktan på framtagande av en alternativ 

skördeuppskattningsmetod. 

Den svenska oljeväxtodlingen skall enligt riksdagens beslut bibehållas på 

oförändrad nivå. Staten skall under en övergångstid av fyra år fr.o.rn. budget

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 280 miljo

ner kronor som bör anvisas under en förslagsvis anslagspost. 

Enligt riksdagsbeslut har tidigare beslut om ett tillfälligt köttexportåtagande 

ändrats. För detta ändamål disponeras sammanlagt 550 miljoner kronor under 

perioden den 1 juli 1991 till den 31december1994. Förslagsvis bör för bud

getåret 1994/95 anslagsposten föras upp med 100 miljoner kronor. Beroende 

på marknadsförhållanden m.m. kan dock ett verkligt utfall komma att avvika 

för aktuellt regleringsår. Detta belopp skall också täcka kostnaderna för galt

och betäckningsstatistiken. 

3 Riksdagen 1993194. 1 sam/. Nr 100 Bilaga 10 

Prop. 1993/94:100 
Bilaga lO 
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Avvecklingsersättning till mjölkproducenter beräknas för budgetåret 1994/ Prop. 1993/94: 100 

95 till ca 100 miljoner kronor, varav 25 miljoner kronor skall belasta detta Bilaga 10 

anslag. 

Anslutningen till systemet påverkas inte bara av ersättningens storlek utan 

framför allt av produktionens lönsamhet. Det är därför svärt att bedöma den 

framtida anslutningen och därmed kostnaden. 

Frän anslagsposten Va/lfröstöd m.m. lämnas stöd till odling av konserv

ärter som fr.o.m. budgetåret 1991/92 erhfiller stöd i form av exportbidrag, 

med 30 öre/kg, dock högst 10 miljoner kronor. Jordbruksverket föreslår oför

ändrat belopp för budgetåret 1994/95 under förutsättning an nuvarande regler 

för handeln med EU är oförändrade. 

Enligt förordningen (1990:941) lämnas stöd till odling av bruna bönor och 

vallväxtfrö under perioden 1991/92-1993/94 med 2 resp. 10 miljoner kronor 

per år. Enligt gällande beslut löper sfiledes stödperioden ut i och med ut

gängen av innevarande budgetår. 

Om odlingen av vallväxtfrö och bruna bönor skall bevaras på nuvarande 

nivå fram till ett eventuellt svenskt EU-inträde bedömer Jordbruksverket att 

stödperioden behöver förlängas. Verket tar dock inte upp något belopp på 

dessa poster. 

Direktbidrag 

För budgetåret 1993/94 beräknas att arealbidrag betalas ut till en belopp av ca 

870 miljoner kronor för en areal om ca l 250 000 ha till ca 55 000 jord

brukare. 

För budgetåret 1994/95 har beslut fattats an arealbidrag skall utgå. 

Djurbidrag föresläs i prop. 1993/94:3 om villkoren för vegetabilieproduk

tionen efter budgetåret 1993/94 utgä för arn- och dikor, köttdjur samt lamm 

på en oförändrad nivå medan bidraget för mjölkkor föreslås försvinna. Totalt 

för budgetåret 1994/95 beräknas kosmaden för djurbidragen till 369,2 miljo

ner kronor. 

Stöd till grönmjö/sproduktionen utgår enligt prop. 1992/93: 183 Vissa frå

gor rörande jordbruket och trädgårdsnäringen med högst 7 miljoner kronor 

för budgetåren 1993/94 och 1994/95. 

För främjandet av ekologisk produktion skall enligt prop. 1992/93: 100 

bil. 10 anvisas 10 miljoner kronor för budgetåren 1993/94 och 1994/95 ut

över nuvarande budgetmedel. 

Frän anslagsposten Omställningsstöd bör också täckas kostnaderna för att 

upprätthfilla lantbruksregistret med oförändrad omfattning. 

Jordbruksverket disponerar under budgetåret 1993/94 en rörlig kredit på 

700 miljoner kronor för inlösen av spannmfil och oljeväxter. Verket beräknar 

att denna kan sänkas till 500 miljoner kronor budgetåret 1994/95. Möjlighet 

bör finnas för regeringen att höja krediten om så krävs. För finanseringen av 

underskottet i spannmålsregleringen för 1990 års skörd fick verket disponera 
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en rörlig kredit pä 1 050 miljoner kronor som delvis amorterats. Jordbruks- Prop. 1993/94: 100 
verket beräknar art under budgetåret 1993/94 slutamortera huvuddelen av den Bilaga 10 
kvarstående krediten. Eventuell kvarstående kredit per den 30 juni 1994 bör 
rymmas inom ramen för krediten avseende inlösen av oljeväxter och spann-

mål. 

Verksamhetsomrdde - omställning av jordbruksnäringen samt övriga dtgärder 
inom näringarna 

När det gäller omställning av jordbruksnäringen samt övriga åtgärder inom 

näringarna följer Jordbruksverket upp verksamheten enligt uppdrag från rege- . 

ringen och redovisar i rapporter och övriga utredningar/uppföljningar om ut

vecklingen inom näringarna. 
Sedan beslutet om ny jordbrukspolitik våren 1990 har förutsättningarna 

ändrats i flera avseenden för jordbruksnäringen. Den främsta orsaken är den 

svenska medlemsansökan till EG vilken har lett till ett antal åtgärder för att 

harmonisera svenskjordbrukspolitik med den som bedrivs inom EG. 

Den extrema torkan sommaren 1992 påverkade jordbruket och bidrog till

sammans med det försämrade konjunkturläget till en låg inkomstnivå för delar 

av jorrlbruksnäringen. Av verkets redovisning framgår att detta har lett till att 

den produktionsnedgång som skedde på animaliesidan, under inlednings

fasen av den nya jordbrukspolitiken, åter igen börjat öka. Främst är det inom 
mjölk- och fläsksektorn som produktionsökningarna äger rum. Detta leder i 

sin tur till att om inte produktionsökningarna kan avsättas inom landet kom

mer detta att leda till sjunkande producentpriser. 

Jordbruksverket betalar ut stöd/bidrag till jordbruket inom omställnings
programmet m.m. En nedgång i antalet ärenden har ägt rum inom områdena 

omställningsstöd och djurbidrag. Ett visst utökat arbete för kontrollverk

samheten har riktats mot tilläggsbeloppet för Norrland och uppföljning av 
alternativ markanvändning inom omställningsprogrammet. 

Regeringens överväganden 

Allmänt om utvecklingen 1993/94 och 1994/95 

Övergångsåtgärdema enligt 1990 års jordbruks- och livsmedelspolitiska be

slut fasas i stort sett ut under budgetåren 1993/94-1994/95. Endast smärre 

program och permanenta åtgärder kvarstår budgetåret 1994/95. Samtidigt 
sker en avtrappning av direktbidragen. Sammantaget ger detta relativt kraftiga 

reduktioner av anslagen. 

Perioden påverkas emellertid också av de beslut som fattats av regering 

och riksdag i syfte att gradvis överbrygga perioden fram till ett EU-medlem

skap med utgångspunkt i att ett sådant träder i kraft den l januari 1995. De 
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beslut som fattats påverkar i viss utsträckning kostnaderna för det ursprung

liga omställningsprogrammet. 

Kostnaderna för spannmålsexporten läg utanför den beräknade kostnadsra

men för 1990 års beslut. På grund av omställningens omfattning och skördar

nas storlek åren 1991 och 1992 belastades statsbudgeten endast med 22 miljcr 

ner kronor dessa år. 

De uteblivna exportkostnaderna till följd av omställningsprogrammet be

räknas för hela perioden 1991/92-1994/9 5 (vid normal skörd år 1994) till ca 

3 700 miljoner kronor. 

Osäkerheten i kalkylerna över de ekonomiska balanserna för budgetåren 

1993/94 och 1994/95 ökade i samband med de förändringar som vidtogs av 

riksdagen under våren 1993. Höjningen av inlösenpriset med 15 öre per kg i 
förhållande till regeringens förslag innebar ett större beroende av årsmäns

variationer. 

Särskilt om budgetåret 1993/94 

Spannmdlsexporten 

Nuvarande prognoser över skörd och världsmarknadspriser kommer sanncr 

likt innebära att inflytande förmalningsavgifter inte kommer att täcka kost

naderna för spannmålsexporten. Nuvarande anslagskonstruktion innebär att 

en särskild förslagsvis anslagspost pä l 000 kr tagits upp för exportkost

nader. Till skillnad frän de tidigare två budgetåren kan således statsbudgeten 

komma att belastas med exportkostnader under budgetåret 1993/94. 

Direlabidrag 

Direktbidragens omfattning och användning har beslutats i samband med reg

leringsbrev för budgetäret 1993/94. I förhällande till anvisat belopp om 

1 550 miljoner kronor har en viss underbudgetering skett. Anslagsposten är 

emellertid obetecknad och får således inte överskridas. Underskottet skall en

ligt planen tas av det överskott av regleringsmedel som finns under anslaget 

från tidigare budgetår. 

Sedan underskottet vad gäller direktbidragen för budgetåret 1993/94 täckts 

av tillgängliga regleringsmedel under anslaget skall resterande reglerings

medel i sin helhet disponeras för att täcka kostnader för spannmålsexport. 

Anslagsposten för spannmlHsexport bör således inte få disponeras förrän 

samtliga regleringsmedel tagits i anspråk. 

Prop. 1993/94: 100 
Bilaga 10 
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Särskilt om budgetåret 1994/95 

Spannmålsexporten 

Kostnaderna för spannmälsexporten har i tidigare kalkyler vid normala skör

deförhållanden och en exportkostnad av 50--60 öre per kg beräknats till 610-
732 miljoner kronor. Som en följd av det förlängda inlösenförfarandet kom
mer detta troligen att leda till en belastning på den särskilda an slagsposten för 

expon. Sammantaget bedöms emellertid de olika åtgärderna som vidtagits inte 

leda till ökade kostnader för omställningen. 

Direktbidrag 

Anslagsposten för direktbidrag bör minskas med 500 miljoner kronor till 

1 050 miljoner kronor. 
I prop. 1993/94:3 Villkoren för vegetabilieproduktionen efter budgetåret 

1993/94 föreslogs ett arealbidrag på 900 kr/ha för budgetåret 1994/95 samt 

aviserades nivån på övriga direktbidrag. Riksdagen har beslutat om arealbi

draget i enlighet med förslaget (bet. 1993/94:JoU6, rskr. 1993/94:43) 
Som anfördes i prop. 1993/94:3 bör direktbidragskostnadema finansieras 

inom ramen för anvisade direktbidrag och tillgängliga regleringsmedel inkl. in

flytande förrnalningsavgifter budgetåret 1994/95. 

Direktbidrag bör fördelas enligt följande: 

Arealbidrag 
Am- och dikobidrag 

U ngnötsbidrag 

Får och lamm 
Bekämpning av djursjukdomar 

Ekologisk odling 

Grönmjölsproduktion 

900 kr/ha 
1 000 kr/djur 

155 kr/djur 

90 kr/djur 

Mkr 

1 350 
180 

180 

20 
20 
10 

7 
1 767 

Regeringens förslag innebär som tidigare aviserats att direktbidraget till 

mjölkproduktionen tas bort. Riksdagens jordbruks utskott har vid sin behand

ling av prop. 1993/94:3 anfört att utskottet inte utesluter att det kan finnas ett 

behov av att ompröva nivån på det nuvarande gränsskyddet när hela kobidra

get avskaffas från den 1 juli 1994 (bet. 1993/94:JoU6). 

Som regeringen anförde i 1993 års budgetproposition (bil. 10 s. 25) skall 

justeringen av direktstöd och gränsskydd kunna vidtas i syfte att anpassa 

pris-, stöd- och kostnadsnivåer inom animalieproduktionen till EG:s nivåer. 

Det framhölls i detta sammanhang att åtgärdernas omfattning till viss del är 

beroende av valutakursförändringar men också av behovet av strukturella för-

Prop. 1993/94:100 
Bilaga 10 
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ändringar inom livsmedelssektom. Regeringen kommer således att följa ut- Prop. 1993/94: 100 

vecklingen på området och i mån av behov vidta de åtgärder som kan bidra till Bilaga 10 

målsättningen att Sverige vid ett EU-inträde skall ha en konkurrenskraftig 
jordbruks- och livsmedelssektor. 

I betänkandet (SOU 1992: 119) Svensk trädgårdsnäring framhålls att me

dan långsiktiga förutsättningar finns för en konkurrenskraftig svensk träd

gårdsnäring så föreligger ett betydande anpassningsproblem under de år som 

nännast följer efter ett EU-inträde. 

Problemet för svensk odling är, enligt utredningen, att anpassningen till 

EG:s lägre producentpriser vid ett EU-inträde kommer att ske snabbare än 

utjämningen för de dominerande kostnaderna, dvs. kapital, arbetskraft och 

energi. Mot bakgrund av utredningens förslag föreslog regeringen att 25 mil

joner kronor skulle anvisas för perioden fram t.o.m. den 31 december 1994 

för vissa anpassningsåtgärder, som t.ex. stöd för produktutveckling. Riks

dagen beslutade i enlighet med regeringens förslag (prop. 1992/93: 183, bet. 

1992/93:JoU20, rskr. 1992/93:330). Samtidigt uppdrog riksdagen åt rege

ringen att utreda vissa ytterligare frågor rörande trädgårdsnäringen. 

Mot bakgrund av riksdagsbeslutet uppdrog chefen för Jordbruksdeparte

mentet åt en särskild arbetsgrupp att utreda förutsättningarna för ytterligare 

skattelättnader på energiområdet för trädgårdsföretag. Arbetsgruppen skall 

också utreda omfattningen av fruktodlingens ekonomiska problem och föreslå 

lämpliga åtgärder. Vidare skall gruppen överväga behovet av insatser för att 

underlätta den svenska trädgårdsnäringens anpassning till EG-förhållanden. 

Arbetsgruppen överlämnade den 1 oktober rapporten (Ds 1993:73) Växt

husnäringens energibeskattning. 

De övriga delarna av utredningsuppdraget redovisas inom kort. 

Regeringen avser att vid sin behandling av redovisade förslag ta ställning 

till lämpliga former för ytterligare stöd till trädgårdsnäringen. 

Regeringen har nyligen tillsatt en utredning vars uppgift är att lämna för

slag till ett svenskt program för stöd enligt EG:s förordning om miljövänliga 

jordbruksmetoder och bevarandet av landskapet. Regeringen angav i direkti
ven att det inom ramen för dessa program bör ingå ett förslag till stöd för 

omläggning till ekologisk produktion. Ytterligare medel för stöd till den ekolo

giska odlingen bör emellenid anvisas redan budgetåret 1994/95, bl.a. genom 

en förstärkning av resurserna för information och marknadsföring. Regering

en återkommer till denna fråga inom kort. 

För anslagsposten Export av kött har av Jordbruksverket tagits upp en 

post på 100 miljoner kronor motsvarande den ramökning som beslutades vå

ren 1993. Det mesta tyder emellertid på att belastningen för denna åtgärd i 

huvudsak kommer att uppstå budgetåret 1993/94. I konsekvens med fattade 

beslut och vad som anförts i det föregående är det en rimligare budgetering att 

anvisa motsvarande belopp under anslagsposten för spannmålsexport. Kost

naderna för de objektiva skördeuppskattningarna bör liksom hittills täckas 

från anslagsposten. I linje med övriga åtgärder på vegetabilieområdet bör inte 

bidragen till bruna bönor och vallfrö tas bort. Av lantbruksregistrets kost-
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nader bör 3 miljoner kronor motsvarande kostnaderna för det extra behov av Prop. 1993/94: 100 
uppgifter som krävs för administration av bl.a. omställningsåtgärder täckas Bilaga 10 

från anslagsposten Omställningsbidrag. 
Belastningen på anslagsposterna styrs antingen genom fastställda ramar 

eller beslutade regelsystem. Belastningen för ett enskilt år kan därför vara 

svår att uppskatta. 
För att amortera den rörliga kredit som ställts till Jordbruksverkets förfo

gande för att finansiera exportkostnader för 1990 års spannmålsöverskott får 

verket i mån av behov liksom budgetåret 1993/94 disponera återbetalda medel 

avseende etableringsstöd. Den rörliga kredit som Jordbruksverket föreslagit 

bör ställas till verkets förfogande. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 

1. bemyndigar regeringen att medge att Statens jordbruksverk för inlösen 

av oljeväxter och spannmål samt för finansiering av underskottet i 

spannmålsregleringen för 1990 års skörd under budgetåret 1994/95 

får disponera en rörlig kredit på 500 000 000 kr i Riksgäldskontoret, 

2. bemyndigar 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, 

3. till Omställningsdtgärder i jordbruket m.m. för budgetåret 1994/95 

anvisar ett förslagsanslag på l 407 003 000 kr. 

B 10. Rådgivning och utbildning 

1992/93 Utgift 

1993/94 Anslag 

1994/95 Förslag 

36 478 454 

29 785 ()()() 

29 785 000 

Reservation 24 305 647 

Från anslaget utbetalas medel för informations-, rådgivnings-, utbildnings

och utveck.lingsinsatser för att underlätta jordbrukets omställning och för land

skapsvård som ett led i omställningen av jordbruket. 

Statens jordbruksverk 

Rådgivning 

Rådgivningen inriktas mot att sprida infom1ation om konsekvenserna av det 

livsmedelspolitiska beslutet och möjligheterna för en EG-anpassning av jord

bruket inför ett medlemskap. 
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Utvecklingsprojekt Prop. 1993/94: 100 
Bilaga lO 

Ett antal projekt prioriteras. Med de erfarenheter som finns i dag av pågående 

projektverksamhet är bl.a. ytterligare satsningar inom bioenergiproduktion, 

småskalig livsmedelsproduktion och landsbygdsturism angelägna. 

Verksamhets uppföljning 

Verket har fortsatt utvecklingsarbetet med framtagande av längre utbildningar 

under det gemensamma namnet "Företagsutveckling på landsbygden". Ytter

ligare fem utbildningar har färdigställts under året. Det pågår också ett antal ut

vecklingsprojekt både på riksnivå och länsnivå som syftar till att erfarenheter 

och resultat från projekten kan utnyttjas i rådgivnings- och utbildningsverk

samheten. 

Antalet jordbrukare som har deltagit i längre utbildningar har ökat. Ök

ningen är dock mindre än väntat. Orsaken är i första hand svårigheten att re

krytera deltagare och i viss mån beroende av personalbrist på länsstyrelserna. 

Under kommande verksamhetsår kommer ytterligare resurser läggas på mark

nadsföring och rekrytering. 

Antal jordbrukare som erhållit individuell rådgivning har minskat kraftigt 

men tidsåtgången per företag har ökat från i genomsnitt två. till fem timmar per 

företag. 

Behovet av individuella insatser till högt skuldsatta jordbrukare har ökat un

der året men efterfrågan är fortfarande relativt låg. 

Antalet informationsdagar har minskat dels på grund av ett minskat behov, 

dels på grund av satsningarna på längre utbildningar. 

Ökade resurser kommer att läggas på uppföljning av utbildningar och ut

vecklingsprojekt samt en successivt ökad utgivning av informationsblad och 

rapporter. 

Programmet för rådgivning och utbildning bör fullföljas men inriktas mer 

på EG-frågor som berör jordbruket. 

Naturbruks!lantbruksskolor 

För att ytterligare utveckla skolorna bör, utöver de medel som riksdagen be

slutade om för budgetåret 1993/94, ytterligare 5 miljoner kronor tillföras 

naturbruks/lantbruksskolorna av tillgängliga prisregleringsmedel för budget

året 1994/95. 

Regeringens överväganden 

De utökade rådgivnings- och utbilclningsinsatser som enligt det livsmedelspo

litiska beslutet skall genomföras under omställningsperioden är mycket ange

lägna. Det är också viktigt att utbildning i och information om EU-frågorna 
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lyfts fram i arbetet. Prisregleringsmedel bör dock inte tillföras verksamheten. 

Anslaget bör föras upp med 29 785 000 kr för budgetåret 1994/95. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Rddgivning och utbildning för budgetåret 1994/95 anvisar ett reserva

tionsanslag på 29 785 000 kr. 

B 11. Stöd till sockerbruket på Gotland m.m. 

1992/93 Utgift 

1993/94 Anslag 

1994/95 Förslag 

124 500 ()()() 

12 500 ()()() 

12 500 ()()() 

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 betkampanj. 

Statens jordbruksverk 

Jordbruksverket föreslår att 12,5 miljoner kronor tas upp för budgetåret 

1994/95 under förutsättning att Roma sockerbruk är i drift 

Regeringens överväganden 

Anslaget bör i likhet med Jordbruksverkets förslag föras upp med 12,5 miljo

ner kronor som stöd för driften av Roma sockerbruk. 

Regeringen föreslår att riksdagen 

till Stöd till sockerbruket på Gotland m.m. för budgetåret 1994/95 anvisar 

ett förslagsanslag på 12 500 000 kr. 

Prop. 1993/94: 100 
Bilaga 10 

39 



C. Skogsbruk 

C 1. Skogsvårdsorganisationen 

1992/93 Utgift 
1993/94 Anslag 

1994/95 Förslag 

l 000 
1000 

Under anslaget tas upp en fonnellt belopp på 1 000 kr till Skogsvärdsorga

nisationens uppdragsverksamhet. På anslaget redovisas all verksamhet vid 

Skogsvärdsorganisationen som omfattar Skogsstyrelsen och skogsvärdsstyrel

serna. 

Skogsstyrelsen 

Enligt Skogsstyrelsens ärsredovisning omsatte Skogsvärdsorganisationen 

1,3 miljarder kronor under budgetåret 1992/93. Det är en minskning med 6 % 

jämf6rt med föregående år. Det ekonomiska utfallet för den samlade verksam

heten var negativt och sämre än föregående år. Orsaken härtill var främst an 

försäljningen av skogsfrö och skogsplantor minskade som en följd av lågkon

junkturen. Vidare påverkas resultatet av an försäljningen av skogsplantor in

om ramen för jordbrukets omställningsprogram blev väsentligt mindre än be
räknat. Den övriga verksamhetens resultat belastas, till följd av ändrade redo

visningsprinciper, av att Skogsstyrelsen på revisorernas inrådan fört upp en 

ackumulerad semesterlöneskuld. 
Enligt Skogsstyrelsen har osäkerheten om organisationens framtida uppgift 

och dimensionering påverkat arbetet negativt. Insatserna inom såväl uppdrags
verksamheten som i myndighetsverksamheten har minskat i volym samtidigt 
som inriktningen har förändrats. Medan uppdragen åt skogsbruket har mins

kat har uppdragen åt arbetsmarknadsmyndighetema ökat. Det statliga stödet 

till skogsbruket minskade med ca 75 % under perioden 1989/90-1992/93. 
Lagtillsynens omfattning har minskat. Verksamheten har i stället inriktats mer 

på uppföljning av miljöhänsyn. Verksamheten med rådgivning och informa

tion har ändrat inriktning mot mer naturvärd och ekologi. Genom kampanjen 

Rikare Skog har ca 85 000 skogsägare utbildats. Skogsstyrelsen avser att ut

värdera effekterna av kampanjen. Den översiktliga skogsinventeringen som 

startades är 1980 avslutas under innevarande budgetäret. Totalt har 90 % av 

landets privatskogar inventerats. Antalet skogsbruksplaner som framställts i 

samband med inventeringen har successivt minskat. Inventeringen av nyckel

biotoper övergick under året från metodutveckling till storskalig försöksin

ventering i samtliga län. 1992/93 ärs återväxttaxering visar att den areal som 

föryngras genom plantering har minskat kraftigt medan arealen naturlig för

yngring har ökat, främst inom privatskogsbruket. 

Riksrevisionsverkets revisionsberättelse innehåller inga anmärkningar. 

Prop. 1993/94: 100 
Bilaga 10 
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Skogsstyrelsen har lämnat en enkel ans lags framställning för budgetåret Prop. 1993/94: 100 

1994/95 som tar sin utgångspunkt i riksdagsbeslutet för perioden 1993/94- Bilaga 10 

1995/96 om en ny skogspolitik. Skogsstyrelsen har kompletterat sin anslags-

framställning med en rapport om resultaten från försöksverksamheten med 

skogsmarkskalkning. Skogsstyrelsens bedömning är att den verksamheten be-

höver öka i omfatming successivt och att ytterligare medel härför behövs un-

der innevarande treårsperiod. 

Regeringens överväganden 

Sammanfattning 

Övergripande mål: 

Det övergripande målet för Skogsvårdsorganisationens verksamhet, 

som lades fast i den skogspolitiska propositionen 1993, är att verka för 

att landets skogar vårdas och brukas på ett sådant sätt att de av stats

makterna beslutade målen för skogspolitiken kan uppnås. 

Resurser: 

Ramanslag 1994/95 278 952 000 kr 

Planeringsram: 
1994/95 

278 952 000 kr 

Resultatbedömning 

1995/96 

278 952 000 kr 

Riksdagen beslutade våren 1993 om en ny skogspolitik (prop. 1992/93:226, 

bet. 1992/93:JoU15, rskr. 1992/93:352). 

Skogsstyrelsen har för första gången lämnat en årsredovisning. Verksam

heten under det redovisade budgetåret, 1992/93, präglades av översynen av 

skogspolitiken och myndighetens organisation. 

Regeringen bedömer an resultatredovisningen är i huvudsak god m:n ännu 

inte av sådan kvalitet att det enbart med utgångspunkt i årsredovisningen går 

att göra de avvägningar som resultatstymingen kräver. En fördjupad pröv

ning av verksamheten gjordes emellertid i anslutning till propositionen om 

den nya skogspolitiken. 

Slutsatser 

Riksdagen beslutade i maj 1993 om Skogsvårdsorganisationens verksamhet 

för treårsperioden 1993/94-1995/96. De övergripande mål och riktlinjer för 

verksamheten som gäller för treårsperioden bör ligga fast. Det övergripande 
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målet för Skogsvårdsorganisationens verksamhet är att verka för ett ansvars- Prop. 1993/94: 100 

fullt nyttjande av landets skogstillgångar i enlighet med de av statsmakterna Bilaga 10 
beslutade målen för skogsbruket. 

Skogsvårdsorganisationens verksamhet ges i linje med detta en starkare in

riktning mot miljöfrågorna. De nya uppgifter som har tillkommit med myndig

hetens sektorsansvar för miljön understryker detta. Förutom de uppgifter som 

följer direkt härav kommer behovet av rådgivning, information och utbildning 

att prägla organisationens verksamhet de närmaste åren. Därtill kommer den 

viktiga uppgiften att följa upp, utvärdera och redovisa hur de nya skogs politis

ka målen uppfylls. En förändring av organisationen pågår till följd av minska

de resurser inom den allmänna verksamheten. Organisationen påverkas vidare 

av att den statliga frö- och plantverksamheten bolagiseras inom kort. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 

till Skogsvdrdsorganisationen för budgetåret 1994/95 anvisar ett förslags

anslag på 1 000 kr. 

C 2. Skogsvårdsorganisationen: Myndighetsuppgifter 

1992/93 Utgift 321 577 354 

1993/94 Anslag 274 906 000 

1994/95 Förslag 278 952 000 

Myndighetsanslaget till Skogsvårdsorganisationen är anpassat till de för

ändrade arbetsuppgifter som den nya skogspolitiken innebär. 

I enlighet mxl det principbeslut som riksdagen har fattat om ansvar för den 

statliga statistiken (bet. 1992/93:FiU7, rskr. 1992/93:122) har 1 104 000 kr 

beräknats under detta anslag för statistik inom skogsområdet i stället för un

der sjunde huvudtitelns anslag Statistiska centralbyrån: Statistik, register och 

prognoser. Regeringens överväganden avseende ansvarsfördelningen mellan 

Statistiska centralbyrån och andra myndigheter finns i bil. 8 under nämnda 

anslag. 

Anslaget bör föras upp med sammanlagt 278 952 000 kr. Medelsbehovet 

har beräknats med utgångspunkt i en real minskning av utgifterna om 1,9 %. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 

till Skogsvårdsorganisationen: Myndighetsuppgifter för budgetåret 

1994/95 anvisar ett ramanslag på 278 952 000 kr. 
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C 3. Bidrag till skogsvård m.m. 

1992/93 Utgift 
1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

188 045 096 

90000000 

60000000 

Från anslaget täcks kostnaderna för bidrag till skogsvård m.m. som har be
viljats före den 1 juli 1993 och kosmaderna för avsyning av aktuella projekt 
före utbetalning av de beslutade bidragen. 

Skogsstyrelsen 

Medels behovet för budgetåret 1994/95 beräknas minska med 30 mil joner kro

nor i förhållande till innevarande budgetår. Anslaget bör uppgå till (JO miljo

ner kronor. 

Regeringens överväganden 

I enlighet med Skogsstyrelsens förslag bör anslaget föras upp med 60 miljo

ner kronor nästa budgetår. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 

till Bidrag till skogsvdrd m.m. för budgetåret 1994/95 anvisar ett förslags

anslag på 60 000 000 kr. 

C 4. Stöd till byggande av skogsvägar 

1992/93 Utgift 
1993/94 Anslag 

1994/95 Förslag 

9 871 349 
6000000 

400 000 

Möjligheten att bevilja nya bidrag frän detta anslag upphörde den 1 juli 

1992. Frän anslaget täcks kostnaderna för tidigare beslutade bidrag och av
syning av dessa projekt. 

Skogsstyrelsen 

Medelsbehovet för budgetåret 1994/95 beräknas minska med 5,6 miljoner 

kronor i förhållande till innevarande budgetår. Anslaget bör uppgå till 
400 000 kr. 

Regeringens överväganden 

I enlighet med Skogsstyrelsens förslag bör anslaget föras upp med 400 000 

kr nästa budgetår. 

Prop. 1993/94: 100 
Bilaga 10 
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Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Stöd till byggande av skogsvägar för budgetåret 1994/95 anvisar ett för

slagsanslag på 400 000 kr. 

C 5. Insatser för skogsbruket 

1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

99000 000 
99000000 

Anslaget finansierar statligt stöd till insatser av olika slag för skogsbruket. 
Från anslaget bekostas sålunda bidrag till naturvårds- och kulrurvårdsåtgär
der, bidrag till ädellövskogsbruk, statens kostnader för försöksverksamheten 
med skogsmarkskalkning, kostnader för vissa civilrättsliga avtal på natur
vårdsområdet, intrångsersättningar som följer av skogsvårdsstyrelsemas be
slut samt projektmedel för slutförande av inventeringarna av småbiotoper och 
sumpskogar. 

Skogsstyrelsen 

Skogsstyrelsen har i en rapport om skogsmarkskalkning föreslagit att det nu
varande programmet successivt utvidgas. I avvaktan på att styrelsens uppdrag 

att nännare utreda skogsskadoma har färdigställts sommaren 1994 föreslår 
styrelsen efter samråd med Statens naturvårdsverk en fortsatt försöksverk
samhet. Medelsbehovet beräknas öka med 11 miljoner kronor i förhällande 
till innevarande budgetår. Hela anslaget bör uppgå till 110 miljoner kronor. 

Regeringens överväganden 

Försöksverksamheten med skogsmarkskalkning bör i avvaktan på ställnings
tagandena till Skogsstyrelsens slutrapport fortsätta på oförändrad nivå. Skogs

styrelsen bör bemyndigas att disponera reserverade medel under nionde hu
vudtitelns äldre anslag Bidrag till trygghetsförsäkring för skogsbrukare och 

Särskilda skogsvårdsinsatser i norra Sverige för insatser som syftar till att 

minska antalet olycksfall i privatskogsbruket resp. för att täcka kostnader för 
fördjupade verksamhetsplaner i fjällnära skogar. Beloppen uppgår till 2,8 
resp. l, 1 miljoner kronor. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 

till Insatser för skogsbruket för budgetåret 1994/95 anvisar ett reserva
tionsanslag på 99 000 000 kr. 

Prop. 1993/94: lOO 
Bilaga 10 
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D. Fiske 

D 1. Fiskeriverket 

1992/93 Utgift 57 147 656 

1993/94 Anslag 49 221 000 
1994/95 Förslag 53 272 000 

Fiskeriverket är central förvaltningsmyndighet för frågor om fiskerinäring

en, fritidsfisket och fiskevården. Verket skall bl.a. leda de statliga åtgärderna 

för att främja fiskerinäringen, fritidsfisket och fiskevården. Fiskeriverkets or

ganisation m.m. framgår av förordningen (1991:827) med instruktion för 

Fiskeriverket 

Fiskeriverket 

I sin enkla an slagsframställning finner Fiskeriverket ingen anledning an före

slå avvikelser från den inriktning av verksamheten och den budgetram för 

budgetåren 1993/94-1995/96 som har fastställts av riksdagen (prop. 1992/ 

93: 100 bil. 10, bet. 1992/93:JoU13, rskr. 1992/93:231). Verket påpekar 

dock bl.a. att ett medlemskap i EU kan komma att innebära omfattande föränd

ringar i förutsättningarna för verkets arbete under planeringsperioden. 

Regeringens överväganden 

Sammanfattning 

Övergripande mål: 

Det har inte funnits skäl till att förändra de övergripande mål som gäller 
för treårsperioden 1993/94-1995/96. 

Resurser: 
Ramanslag 1994/95 53 272 000 kr 

Planeringsram: 
1994/95 

5 3 272 ()()() kr 
1995/96 
5 3 2 72 ()()() kr 

Fiskeriverket redovisar innan årsskiftet till Jordbruksdepartementet de eko

nomiska och administrativa konsekvenserna för verket till följd av ett EU

medlemskap. 

I enlighet med det principbeslut riksdagen fattat om ansvar för den statliga 

statistiken (bet. 1992/93 FiU:7, rskr. 1992/93:122) har3 828 000 kr beräk

nats under anslaget för fiskestatistik i stället för som hittills under sjunde hu-

Prop. 1993/94: 100 
Bilaga 10 
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vudtitelns anslag Statistiska centralbyrån: Statistik, register och prognoser. Prop. 1993/94: 100 

Regeringens överväganden avseende ansvarsfördelningen mellan Statistiska Bilaga 10 

centralbyrån och andra myndigheter återfinns i bil. 8 anslaget Statistiska 

centralbyrån: Statistik, register och prognoser. 

Medelsbehovet har beräknats med utgångspunkt i en real minskning av ut

gifterna om 1,9 %. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 

till Fiskeriverket för budgetåret 1994/95 anvisar ett ramanslag på 

53 272 ()()() kr. 

D 2. Främjande av fiskerinäringen 

D 3. Särskilda insatser för fisket 

D 4. Stöd till fiskare på syd- och ostkusten och på Gotland 

D 6. Bidrag till fiskevård 

Inom regeringskansliet bereds för närvarande frågor som har behandlats av 

Utredningen om fiskerinäringens utvecklingsmöjligheter. Beståndsvariationer 

för den naturreproducerade laxen i Östersjön är en av frågorna. Arbetet be

drivs med sikte på att en proposition i ämnet skall kunna föreläggas riksdagen 

under våren 1994. 

I avvaktan på att beredningen slutförs bör ifrågavarande anslag föras upp 

med oförändrade belopp. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen, i avvaktan på en särskild proposition i 

ämnet, 

1 . till Främjande av fiskerinäringen för budgetåret 1994/95 beräknar ett 

reservationsanslag på 4 084 000 kr, 

2. till Särskilda insatser för fisket för budgetåret 1994/95 beräknar ett för

slagsanslag på 26 391 000 kr, 

3. till Stöd till fiskare pd syd- och ostkusten och pd Gotland för 

budgetåret 1994/95 beräknar ett förslagsanslag på 5 000 000 kr, 

4. till Bidrag tillfiskevdrd för budgetåret 1994/95 beräknar ett reservations

anslag på 3 612 000 kr. 
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D 5. Ersättning för intrång i enskild fiskerätt m.m. 

1992193 Utgift 13 583 622 

1993/94 Anslag 1 000 000 
1994/95 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 fri tidsfisket inom vissa områden. 

Fiskeriverket 

Fiskeriverket föreslår att anslaget förs upp med oförändrat belopp. 

Regeringens överväganden 

Fiskeriverket överlämnade i januari 1992 på regeringens uppdrag en utvärde

ring av konsekvenserna av det fria handredskapsfisket. Ytterligare underlag 

behövs innan regeringen kan ta ställning i frågan. Den bereds bl.a. inom ra
men för Utredningen om förutsättningarna för en levande skärgård. Utred

ningen skall vara klar den 1 april 1994. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen förslår an riksdagen 

till Ersättning för intrdng i enskild fiske rätt m.m. för budgetåret 1994/95 
anvisar ett förslagsanslag på 1 000 000 kr. 

4 Rikl'dagen 1993194. 1 sam/. Nr 100 Bilaga JO 

Prop. 1993/94:100 
Bilaga 10 
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E. Rennäring m.m. 

E 1. Främjande av rennäringen 

1992193 Utgift 10 556 480 Reservation 4 517 753 
1993/94 Anslag 11017000 

1994/9 5 Förslag 11 017 000 

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, inventering och kartläggning av vinterbetesmarker, utvecklingspro

gram för samebyar samt särskilda ändamål i övrigt som gagnar renskötande 

samer. Anslaget används också för underhåll av riksgränsstängsel med anled

ning av bl.a. 1972 års svensk-norska renbeteskonvention, för underhåll av 

vissa renskötselanläggningar samt för statens del av kostnaderna för sameby
arnas utvecklings- och markanvändningsplanering. 

Statens jordbruksverk 

Jordbruksverket föreslår att anslaget förs upp med 11 017 000 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. Mot bakgrund av konventionen bör staten fortlöpande betala de verkliga 
kostnaderna för att hålla stängslen. 

Framtagandet av underlag för renbetesinventeringar fortsätter. Arbetet sker 

i samarbete med forskare och företrädare för berörda intressen. Den rådgiv

ning till rennäringen som bedrivs av länsstyrelserna i samverkan med Jord

bruksverket håller på att utvecklas genom samarbete med såväl svenska som 

norska forskare. Rådgivningen är huvudsakligen inriktad på att uppnå en bätt

re hjordsammansättning genom individmärkning och strategiskt slaktuttag. 

Inom många samebyar har nu intresset för individmärkning ökat kraftigt. Ge

nom individuell vägning av djur får samebyarna bättre förutsättningar att in

rikta näringen på hög köttproduktion och samtidigt begränsa renantalet till vad 

markerna tål. För den långsiktiga hushållningen och rennäringens ekonomis

ka avkastning är det väsentligt att denna rådgivning kan fortsätta i samma om

fattning som för närvarande. 

Prop. 1993/94:100 
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Kostnaderna för såväl konsulentverksamheten vid Svenska samernas riks- Prop. 1993/94: I 00 
förbund som trygghetsförsäkringen ökar. Omfattningen av försäkringen har Bilaga 10 
förändrats för att begränsa premiehöjningarna. 

Regeringens överväganden 

Det är angeläget att underlaget för renbetesinventering fortlöpande kommer till 
utnyttjande i praktiska inventeringar så att renantalet kan anpassas till vad 
betesmarkerna tål långsiktigt 

Vid de årliga överläggningarna mellan staten och företrädare för rennäring
en om användningen av de medel under detta anslag som inte disponeras för 
underhåll av stängsel och för vissa andra av statens kostnader har rennäringen 
hittills företrätts av Svenska samernas riksförbund. Sametinget har numera 
trätt i verksamhet. Sametinget har bl.a. till uppgift att bevaka att rennäringens 
behov beaktas. Med hänsyn till detta och då alla samebyar inte är medlemmar 
i Svenska samernas riksförbund bör Sametinget i fmtsättningen företräda ren

näringen vid överläggningarna med staten. 
Sammanlagt bör anslaget föras upp med 11 017 000 kr. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Främjande av rennäringen för budgetåret l 994f)S anvisar en reservations
anslag på 11 017 000 kr. 

E 2. Prisstöd till rennäringen 

1992/93 Utgift 
1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

28 639 950 
38 ()()() ()()() 
38 ()()()()()() 

Anslaget används för pristillägg på renkött. Bestämmelser om prisstödet 
finns i förordningen ( 1986:255) om pris tillägg 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). 

Statens jordbruksverk 

Antalet slaktade renar under budgetåret 1992/')3 var ca 84 100. Av dessa god
kändes ca 76 200 vid köttbesiktning. Kassationen uppgick således till knappt 
8 000 renar. Budgetåret 1991/92 uppgick kassationen till ca 22 000 djur. Den 

minskade kassationen förklaras bl.a. av ökad utfodring av slaktren. Utbetal-
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ningama av prisstöd har ökat pä grund av den kraftigt minskade kassation~n 

av renar med för hög cesiumhalt. 

Mot bakgrund av att renantalet är allför högt i vissa omräden och att av

räkningspriset pä renkött fallit under de senaste ären har Jordbruksverket efter 

överläggningar med Svenska samernas riksförbund beslutat att 50 öre per 

kilo av pristillägget för säväl vuxen ren som renkalv skall avsättas för mark

nadsföringsätgärder. Det är angeläget att dessa marknadsföringsinsatser kan 

fonsätta även budgetäret 1994/95. 

Prisstödets differentiering, där prisstödet är 6 kr högre för renkalv än för 

vuxen ren, bör tills vidare behfillas. Pä sä sätt uppnäs en samverkan med de 

rädgivningsinsatser som görs och som skall leda till att begränsa renantalet till 
vad renbetesmarkerna tål. Samtidigt stimuleras en ökad köttproduktion. 

En stor del av renskötselföretagens kostnader utgörs av transportkostna

der. Ett renskötselföretag har ett litet behov av insatsvaror som t.ex. foder. Sä

väl kostnader för inköp av transportmedel som drivmedelskostnader har ökat 

kraftigt genom växelkursförändringar och höjd bensinskatt. Renskötselföre

tagens produktionskostnader bedöms därför ha ökat mer än inom t.ex. jord

bruket. Jordbruksverket föreslär mot denna bakgrund och efter överläggning

ar med Svenska samernas riksförbund att prisstödet till rennäringen kostnads

uppräknas med l kr per kilo till 11 kr per kilo för vuxen ren och till 17 kr per 

kilo för renkalv. 

Regeringens överväganden 

Prisstödet till rennäringen lämnades tidigare som ett fast belopp per slaktad 

ren. Den 1 juli 1993 övergick prisstödet till att vara ett kilorelaterat stöd 

(prop. 1992/93:32, bet. l992/93:BoU8, rskr. 1992/93:115). Pristillägget be

räknas pä slaktkroppens vikt och lämnas med 10 kr per kilo för vuxen ren 

och med 16 kr per kilo för kalv. Pristillägget f1r användas till de stödformer 

som Jordbruksverket beslutar efter överläggningar med Svenska samernas 

riksförbund. Jordbruksverket har efter så.dan överläggning beslutat att av pris

tillägget skall 50 öre per kilo slaktad vikt avsättas för ett kollektivt marknads

stöd. 

Prisstödet är ett medel i rationaliseringen av renskötseln. Regeringen före

slog därför i prop. 1992/93:32 om samerna och samisk kultur m.m. att pris

stöd vid slakt av ren endast borde lämnas till renägare som har renskötsel som 

stadigvarande yrke. Nägot prisstöd borde enligt propositionen därför inte läm

nas till de som närmast bedriver renskötsel som hobbyverksamhet. Mot den

na bakgrund föreslogs att prisstöd inte skulle lämnas till renägare som har fär

re än 50 renar. 

Riksdagen fann vid behandlingen av propositionen att det borde övervägas 

att i fortsättningen ge prisstöd endast till renägare för vilka reninnehavet utgör 

ett väsentligt inslag i försörjningen. I de fall renägandet endast är att betrakta 

som nägot av en hobby eller ett sätt att förse det egna hushfillet med renkött 

Prop. 1993/94:100 
Bilaga 10 
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bör enligt riksdagens beslut något pris stöd inte lämnas. Systemet skall vara Prop. 1993/94: l 00 

administrativt enkelt. Regeringen borde göra de närmare överväganden som Bilaga 10 
erfordras (bet. 1992/93:BoU8, rskr. 1992/93: 115). 

Med anledning av riksdagens beslut uppdrog regeringen åt Jordbruksver

ket att redovisa förslag till den nännare utfonnningen av villkoren för att aktu

ella renägare skall erhålla prisstöd vid slakt. Verket konstaterar i sin redovis

ning av uppdraget att det är svårt att ur den grupp renägare som har under 50 

renar särskilja dem som bedriver renskötseln som ett väsentligt inslag i försörj

ningen och att det i vart fall inte kan förenas med kravet på att systemet skall 

vara administrativt enkelt. Att särskilja vilka renägare med lågt reninnehav 

som skulle bli prisstödsberättigade skulle kräva utredning i varje enskilt fall. 

Intäkterna från rennäringen skulle då behöva sättas i relation till renägarens 

eller familjens totala intäkter under ett visst år. Verket bedömer att ett sådant 

förfarande från såväl administrativ synpunkt som kostnadssynpunkt är mind

re lämpligt. De renägare som inte blir berättigade till prisstöd torde komma att 

anpassa sig till ett förändrat system. De kan strax före slakt sälja slaktdjuren 

till någon anhörig eller vän som tillhör gruppen stödber'Jttigade. Priset på re

nen kan sedan bestämmas när avräkning från slakteriet nått den nya ren

ägaren. Jordbruksverket anser att det inte går att finna en lösning som förenar 

kravet på att särskilja renägare vars reninnehav utgör ett väsentligt inslag i 

försörjningen med kravet om att systemet skall vara administrativt enkelt Ver

kets slutsats är därför att förslaget att särskilja de renägare som har ren

skötseln som hobby från de som bedriver den som ett väsentligt inslag i för

sörjningen inte är praktiskt genornförbwt. 

Länsstyrelserna i Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län har yttrat 

sig över förslaget. De delar Jordbruksverkets uppfattning. Också regeringen 

delar Jordbruksverkets bedömning. Det torde vara nännast ogörligt att åstad

komma ett fungerande administrativt system för att pröva om reninnehavet ut

gör ett väsentligt inslag i försörjningen. Prisstöd bör tills vidare därför lämnas 

enligt samma grunder som tidigare. Vid ett EU-medlemskap kommer dock frå

gan om prisstödet och dess utformning att behöva prövas på nytt. 

Regeringen har för avsikt att, under förutsättning att riksdagen anvisar me

del under detta anslag, fastställa prisstödet i annat sammanhang. 

Sametinget bör i fortsättningen företräda rennäringen vid överläggningarna 

med Jordbruksverket om vilka stödformer pristillägget skall användas till. 

Anslaget bör för.is upp med 38 miljoner kronor. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 

till Prisstöd till rennäringen för budgetåret 1994/95 anvisar ett förslags

anslag pä 38 000 000 kr. 
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E 3. Ersättningar för viltskador m.m. 

1992193 Utgift 37 693 569 

1993/94 Anslag 12 320 000 

1994/95 Förslag 27 000 000 

Frän anslaget betalas 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. 

Genom Statens naturvårdsverks kungörelse (SNFS 1992:13 NV 56) med 

föreskrifter om kontroll vid anmälan om rovdjursriven ren infördes en be

stämmelse om att ersättning för rovdjursriven ren får lämnas endast om fun

nen sådan ren anmäls till länsstyrelsen senast dagen efter det renägaren eller 

sameby fått kännedom om fyndet. Länsstyrelsen skall enligt kungörelsen ge

nom stickprov kontrollera de uppgifter som lämnats i ansökningen om ersätt

ning. De nya bestämmelserna, som trädde i kraft den l november 1992, resul

terade i en kraftig ökning av antalet anmälda rovdjursrivna renar före detta da

tum. Antalet ersatta rovdjursrivna renar uppgick till ca 12 500 under budget

året 1992/93 mot drygt 8 100 renar budgetåret 1991/92. 

Anslaget bör föras upp med 27 miljoner kronor för att bättre anpassas till 
den väntade belastningen. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 

till Ersättningar för viltskador m.m. för budgetåret 1994/95 anvisar ett för

slagsanslag på 27 000 000 kr. 

E 4. Ersättningar på grund av radioaktivt nedfall 

1992/93 Utgift 38 336 773 

1993/94 Anslag I 000 

1994/95 Förslag I 000 

Från detta anslag täcks kostnader med anledning av beslut om ersättning 

enligt förordningen ( 1986:621) om ersättning till jordbruks-, trädgårds- och 

renskötselföretag samt till vissa fiskare med anledning av Tjemobylolyckan 

och förordningen (1987:64) om ersättning för merkostnader och förluster 

med anledning av Tjemobylolyckan till dem som för sitt uppehälle är beroen

de av fiske, jakt, bär- eller svampplockning. 

Kärnkraftsolyckan i Tjernobyl i dåvarande Sovjetunionen inträffade i april 

1986. Kort ti.d efter olyckan stod det klart att nedfallet av radioaktiva ämnen i 

Prop. 1993/94:100 
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Sverige var mer omfattande än i de flesta länder i Västeuropa. Många jord- Prop. 1993/94: 100 

bruks-, trädgårds- och renskötselföretag drabbades hårt som en följd av de be- Bilaga 10 

stärnmelser som beslutades om förbud mot saluförande av livsmedelsproduk-

ter med hög halt av radioaktiva ämnen. Beslutet innebar till en början att inget 

livsmedel med mer än 300 Bq/kg fick saluhållas. Den 1 juni 1987 höjdes 

gränsvärdet till 1 500 Bq/kg rred undantag för kött av tamboskap, spannmåls-

produkter, frukt, bär, köksväxter, mejeriprodukter, barnmat och havsfisk. Be-

stämmelserna innebar bl.a. att den tillåma cesiumhalten i kött av ren, vilt och 

insjöfisk höjdes. Den 1 juli 1988 höjdes gränsvärdet även för bär till 1 500 

Bq/kg. Företagen drabbades av merkostnader och inkomstförluster på grund 

av saluförbudet och genom de åtgärder som vidtogs i syfte att tillförsäkra kon-

sumenterna livsmedel av god kvalitet. 

I syfte att minska skadeverkningama av olyckan lämnar staten i vissa fall 

ersättning för inkomstbortfall och merkostnader till följd av olyckan (prop. 

1986/87:100 bil. 11, bet. 1986/87:JoU16, rskr. 1986/87:184). Enligt förord

ningen (1986:621) om ersättning till jordbruks-, trädgårds- och renskötselföre

tag samt till vissa fiskare med anledning av Tjernobylolyckan får ersättning 

lämnas till de aktuella företagarna för att dessa såvitt möjligt skall hållas ska

delösa för merkostnader och inkomstbonfall som uppstått på grund av 

olyckan. Enligt förordningen (1987:64) om ersättning för merkostnader och 

förluster med anledning av Tjernobylolyckan till dem som för sitt uppehälle är 

beroende av fiske, jakt, bär- eller svampplockning kan också ersättning erhål

las till följd av olyckan. 

Från detta anslag betalas ersättningar enligt de nämnda förordningarna. En

ligt förordningen (1986:690) om ersättning för fällda älgar med för höga hal

ter av radioaktivitet lämnades under 1986 års älgjakt även ersättning för fällda 

älgar som hade för hög halt av cesium. 

Bestämmelserna om ersättning innebär i korthet följande. Enligt förordning

en (1986:621) om ersättning till jordbruks-, trädgårds- och renskötselföretag 

samt till vissa fiskare med anledning av Tjemobylolyckan fär ersättning av 

statsmedel, i mån av tillgång på medel, lämnas till de nämnda företagen för 

merkostnader och inkomstförluster till följd av åtgärder som har vidtagits i 
syfte att förebygga hälsorisker från livsmedel. Ersättningsmöjligheten för fisk

are avser endast de som har licens för yrkesfiske. Frågor om ersättning till 
jordbruks-, trädgärds- och renskötselföretag prövas av Statens jordbruksverk 

medan frågor om ersättning till fiskare prövas av Fiskeriverket. Myndighe

terna fär meddela ytterligare föreskrifter om ersättning och bemyndiga läns

styrelsen att pröva frågor om ersättning. Enligt förordningen (1987:64) om er 

sättning för merkostnader och förluster med anledning av Tjemobylolyckan 

till dem som för sitt uppehälle är beroende av fiske, jakt, bär- eller svamp

plockning får ersättning av statsmedel, i mån av tillgång på medel, lämnas för 

merkosmader och inkomstförluster till den som fiskar eller jagar till husbehov 

eller för försäljning, plockar bär eller svamp för försäljning, säljer fiskekort 

eller odlar sättfisk för försäljning. Som villkor för att ersättning skall lämnas 
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gäller att det skall finnas ett direkt och påtagligt samband med Tjernobyl

olyckan. 
Under de närmare åtta år som har gått sedan olyckan har omfattande åtgär

der vidtagits för att förhindra att livsmedel med för höga halter av radioaktivt 

cesium når konsumenterna. Åtskilliga åtgärder har haft till syfte att före slakt 

få ned cesiumhalten till en godtagbar nivå. Åtgärderna, som i första hand av

ser rennäringen, är emellertid administrativt och ekonomiskt betungande. 

Nedfallet av radioaktivt cesium från Tjernobyl kommer att påverka i första 

hand rennäringen men även produktionen av nötkött och fårkött i vissa delar 

av norra Sverige under lång tid framåt. Problemen med för höga halter av 

radioaktivt cesium i det naturliga fodret för ren, nötdjur och får kan, med nu

varande gränsvärde för cesium i livsmedel, beräknas kvarstå i ytterligare 
10-20 år. Det är enligt regeringens uppfattning därför angeläget att ersättning 

kan lämnas till berörda företag och personer även i fortsättningen för merkost

nader och inkomstförluster till följd av det radioaktiva nedfallet 

Regeringen anmälde mot den nu angivna bakgrunden i budgetpropositio

nen 1993 att Jordbruksverket skulle ges i uppdrag att göra en översyn av ut

formningen av de bestämmelser som reglerar ersättningarna till följd av Tjer

nobylolyckan och hemställde att riksdagen skulle godkänna vad regeringen 

förordat om utformningen av ersättningarna (prop. 1992/93: 100 bil. 10). 

Riksdagen ansåg att ett godkännande av regeringsförslaget i den delen bör an

stå i avvaktan på Jordbruksverkets översyn och regeringens fortsatta bered
ning av frågan. Riksdagen förutsatte att regeringen återkommer i ärendet, i 
den mån det därefter kan anses erforderligt och önskvärt med ett godkännande 

av utformningen av ersättningarna till följd av Tjernobylolyckan (bet. 1992/ 

93:BoU12, rskr. 1992/93:215). 

Regeringen uppdrog åt Jordbruksverket att göra den nämnda översynen. 
Översynen vad gäller ersättning till vissa fiskare skulle ske i samråd med 

Fiskeriverket. Eftersom ersättningarna till rennäringen står för den helt do

minerande delen av de totala kostnaderna skulle översynen i första hand inrik

tas på de åtgärder som vidtas i fclga om rennäringen. Jordbruksverket skulle 
särskilt undersöka om det är möjligt att minska de kostnader som, utöver för

lorat avräkningspris och pristillägg, uppkommer vid kassering av renkött. Det 

borde därför övervägas om de förebyggande åtgärderna kan upphöra eller 

minska i omfattning. 

Jordbruksverket har redovisat uppdraget till regeringen. Förslaget har re

missbehandlats. 

Ersättning till jordbruksföretag 

Regeringens bedömning: Nuvarande bestämmelser om ersättning 

till jordbruksföretag behålls. Det skall dock kunna ställas krav på att 

rimliga skadeförebyggande åtgärder vidtas för att ersättning skall läm

nas för kasserat kött. 

Prop. 1993/94: 100 
Bilaga 10 
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Jordbruksverkets förslag: Ersättningsnivån för djur som har kasse- Prop. 1993/94: 100 

rats som livsmedel på grund av för höga halter av cesium bör sänkas till 80 % Bilaga 10 

av avräkningspriset. Ersättning till djurägaren för skadeförebyggande åtgär-

der bör inte länmas med högre belopp än vad som skulle ha länmats vid kasse-

ring av slaktkroppen. Länsstyrelsen bör ges möjlighet att besluta om villkor 

om skadeförebyggande åtgärder för att ersättning skall lämnas för kasserat 

kött. 

Remissinstanserna: Länsstyrelsen i Gävleborgs län delar Jordbruksver

kets uppfattning att kassationsersättningen bör sänkas till 80 % av avräknings

priset men anser att full ersättning bör lämnas för skadeförebyggande åtgär

der. Övriga berörda länsstyrelser och Lantbrukarnas riksförbund anser att full 

ersättning bör lämnas även i fortsättningen. Länsstyrelserna i Gävleborgs och 

Västerbottens län delar Jordbruksverkets uppfattning att krav på skadeföre

byggande åtgärder skall kunna föreskrivas för att ersättning för kassation 

skall länmas. 

Skälen för regeringens bedömning: Enligt Jordbruksverkets före

skrifter kan ersättning till jordbruksföretag lämnas för produkter som kasse

rats som livsmedel på grund av för hög halt av radioaktivitet, för utebliven 

eller minskad produktion eller skörd, för sanering och andra kostnader och 

förluster som företagare åsamkats för åtgärder som vidtagits för att förebygga 

hälsorisker från livsmedel. För slaktkropp som har kasserats kan ersättning 

länmas motsvarande avräkningspriset för kroppen och för eventuell destruk

tionskostnad. Har skadeförebyggande åtgärder vidtagits kan ersättning läm

nas för att slaktdjuret måste stå på stall viss tid eller om slakten skett på annan 

tid än normalt samt för merkostnader, eget merarbete och eventuellt försämrat 

ekonomiskt utbyte av slaktdjuret. Till getmjölksproducenter kan ersättning 

lämnas för inköp av ersättningsfoder, för eget merarbete och för produkter 

som kasserats på grund av för hög halt av radioaktivitet. Jordbruksföretag 

kan även få ersättning för foder som har kasserats, för plöjning av vall och 

för inköp av handelsgödsel, om det sker i skadeförebyggande syfte. Ersätt

ning lämnas även för blodprovstagning och strålningsmätning av levande 

djur. 

De åtgärder som har vidtagits med stöd av Jordbruksverkets föreskrifter är 

bl.a. förlängning av uppfödningsperioden, utfodring med cesiumfritt foder 
och mineraltillskott under betesperioden innehållande något cesiumbindande 

ämne, t.ex. Giesesalt. Genom dessa skadeförebyggande åtgärder och åtgär

der i form av tillskottsarrenden, övergång till annan produktion än får, in

hägnad av nya betesmarker m.m. har antalet företag med problem minskats 

kraftigt. Företag som har djur på betesmarker som kan plöjas har genom 

denna åtgärd kunnat hålla cesiumhalten i betesväxtema på en låg nivå. 

Endast ett tjugotal jordbruksföretag i Gävleborgs, Västernorrlands, Jämt

lands och Västerbottens län har i dag problem med så höga cesiumhalter att 

åtgärder behöver vidtas. Det gäller främst de får- och getföretag som i stor ut

sträckning baserar sin köttproduktion på magra marker såsom fjäll- och skogs

bete. Statens kostnader för åtgärderna uppgick budgetåret 1992/93 till 
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492 000 kr. Kostnaden och antalet företag varierar något mellan olika år be- Prop. 1993/94: 100 

roende på cesiumhalterna i svamp och betesväxter. De problem som dessa Bilaga 10 

företag har kommer att bestå under lång tid med nuvarande gränsvärde för 
cesium i livsmedel. Ytterligare ett problem är att nya gårdar med höga cesium-

halter kan tillkomma vissa år. Det är vanligen först i samband med stickprovs-

analyserna på slakterierna som de höga cesiumhalterna upptäcks. Möjligheter-

na att redan samma säsong vidta åtgärder är då små och ersättning för kassa-

tioner blir följden. Hos de drabbade företag som länsstyrelserna känner till 
sker i regel inga eller få kassationer. 

Det begränsade antalet företag som kräver fonsatta insatser motiverar enligt 

Jordbruksverkets uppfattning att de nuvarande ersättningsformerna i princip 

behålls. Nuvarande ersättning för förebyggande åtgärder är ca 5 kr per dag 
och lamm för foder, arbete, stallkostnad m.m. Ersättningstidens längd varie

rar mellan 20 och 40 dagar. Ersättningarna för skadeförebyggande åtgärder 

har aldrig överstigit avräkningspriset. Jordbruksverket anser att ersättnings

nivån för kasserade djur bör sänkas till 80 % av avräkningspriset för att 

stimulera företagarna till att genom förebyggande åtgärder minska kassationer

na. Vidare bör enligt verket länsstyrelsen ges möjlighet att kunna föreskriva 

villkor för att ersättning för kassation skall lämnas. Detta skall ske genom att 

avtal upprättas med varje företag om vilka åtgärder som skall vidtas för att 

förhindra kassation. En översyn av ersättningen till slakterierna bör också ske 

enligt verket. 
Regeringen gör följande bedömning. De skadeförebyggande åtgärder som 

har vidtagits inom jordbruket har för en rimlig kostnad haft mycket god ef

fekt. Länsstyrelsen i Jämtlands län har påpekat att åtgärder i form av plöjning 

och omläggning av vallar har gett så goda resultat att det finns förutsättningar 

att helt upphöra med skadeförebyggande åtgärder. Antalet jordbruksföretag 
som fortfarande påverkas av Tjernobylolyckan är således litet. Det är emeller
tid nödvändigt att ersättning även i fonsättningen kan lämnas till de jordbruks

företag som fortfarande har problem med höga halter av cesium. Åtgärderna 

bör inriktas på skadeförebyggande åtgärder. Kasseras köttet vid slakt på 
grund av för hög cesiumhalt bör ersättning motsvarande avräkningspriset be

talas. 

Det är vidare rimligt att som villkor för att ersättning skall lämnas för kasse

rat kött företagaren har vidtagit lämpliga skadeförebyggande åtgärder. Detta 

bör, som Jordbruksverket har föreslagit, avtalas med varje företagare eller ge

nom att föreskrifter ges om skadeförebyggande åtgärder. Det kan självfallet 

inte bli fråga om så långtgående åtgärder som t.ex. att företagaren inte får an

vända vissa marker för bete eller att företagarens arbetsinsats blir orimligt 

stor. Kostnaderna för åtgärderna skall inte heller behöva överstiga det be

räknade avräkningspriset för slaktdjuren. Vidtar inte företaget de avtalade eller 

föreskrivna åtgärderna bör ersättning inte lämnas. Ersättning skall givetvis 

lämnas till de företag där kassationer inte kunnat förutses, exempelvis för ny

startade företag. 
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Ersättning till rrädgdrdsföretag 

Regeringens bedömning: De särskilda bestämmelserna om ersätt

ning till trädgårdsföretag upphävs. 

Jordbruksverkets förslag: Jordbruksverket har inte behandlat träd

gårdsföretagen särskilt. 
Remissinstanserna: Länsstyrelsen i Norrbottens län konstaterar att träd

gårdsföretagen i länet inte berörs av Tjemobylolyckan. Övriga remissinstan

ser har inte tagit upp frågan om ersättning till trädgårdsföretag. 

Skälen för regeringens bedömning: Ersättning till trädgårdsföretag 

kan enligt Jordbruksverkets föreskrifter lämnas för produkter som kasserats 

på grund av för hög halt av radioaktivitet. Ersättningen lämnas ~ det beräk

nade försäljningsvärdet, minskat med inbesparade skördekostnader, samt för 

kostnader för destruktion, provtagning och undersökning. Berörda länsstyrel

ser har uppgett att någon ersättning inte har betalats ut till trädgårdsföretag un

der senare år. Några nya ersättningsanspråk är inte att vänta. Det saknas där

för skäl att behålla den särskilda bestämmelsen om ersättning till trädgårds

företag. 

Ersättning till renskötself öretag 

Regeringens bedömning: Ersättning till renskötselföretag lämnas 

enligt Jordbruksverkets gällande föreskrifter om ersättning. Det skall 

dock kunna ställas krav på att rimliga skadeförebyggande åtgärder i 
form av utfodring eller tidigareläggning av slakt har vidtagits för att er

sättning för kasserat kött skall lämnas. 

Jordbruksverkets förslag: För att stimulera renägarna an vidta skade

förebyggande åtgärder bör ersättningen för kasserade renar sänkas till 80 pro

cent av avräkningspriset. Detsamma bör gälla pristillägget. Ersättning för ut

fodring bör inte lämnas med högre belopp än vad staten betalar till renägaren 

vid kassation av renen. Ersättning bör inte längre lämnas för lavplockning 

eller för tidigareläggning av renslakt. Ersättningen för slakteriernas kostnader 

och kostnaderna för analyser m.m. bör ses över. 

Remissinstanserna: Berörda länsstyrelser och Svenska samernas riks

förbund anser an nuvarande ersättningsbestämmelser bör behållas för kasse

rade renar och vid utfodring av renar. De anser också att ersättningen för lav

plock.ning kan slopas. I de mest utsatta samebyarna bör dock enligt Länsstyrel

sen i Norrbottens län sådan ersättning kunna lämnas efter särskild prövning. 

Länsstyrelsen i Jämtlands län och Svenska samernas riksförbund anser an 

möjligheten till ersättning vid tidigareläggning av slakt bör behållas. Länssty-

Prop. 1993/94:100 
Bilaga 10 
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relsen i Västerbottens län däremot tillstyrker Jordbruksverkets förslag i den Prop. 1993/94: 100 

delen medan Länsstyrelsen i Norrbottens län anser att ersättning för tidigare- Bilaga 10 

läggning av slakt bör kunna lämnas efter särskild prövning. Förslaget att se 

över ersättningarna för slakteriernas kostnader tillstyrks allmänt. 

Skälen för regeringens bedömning: Det ersättningssystem som nu 

tillämpas tillkom i sina huvuddrag i samband med att olyckan i Tjernobyl in

träffade år 1986. Systemet har efter hand kompletterats och ersättningsregler

na har blivit mycket detaljerade. Utgångspunkt för ersättningarna har varit en 

fullständig ekonomisk kompensation för intäktsbortfall och merkostnader. Ett 

ersättningssystem med alltför detaljerade regler och där fullständig ekonomisk 

kompensation lämnas under lång tid kan enligt Jordbruksverket medföra att 

näringens utövare efterhand anpassar sig efter regelsystemet. Genom att ren

ägamas ekonomiska utbyte påverkas i liten utsträckning av om renköttet kas

seras eller inte blir incitamenten att själv vidta åtgärder svaga. Enligt verkets 

uppfattning bör utgångspunkten för en reformering av ersättningssystemet 

vara en minskad detaljreglering. Det är vidare viktigt att förebyggande åtgär

der ger ekonomiskt utbyte. Samtidigt är det viktigt att företag i de områden 

där möjligheterna för renägarna att själva vidta åtgärder är små inte drabbas i 
alltför hög utsträckning. Enligt Jordbruksverkets uppfattning bör därför ersätt

ningarna till renägarna sänkas för kasserade renar till 80 % av avräkningspri

set exkl. slaktkostnader m.m. Detta bör även gälla pristilllägget för renkött. 

Genom att ersätmingarna sänks kommer de renar som avsätts på marknaden 

att ge renägaren en högre kompensation än renar som kasseras. 

Cesiumhalten i renköttet kan sänkas genom utfodring. En slopad ersätming 

för utfodring skulle medföra en kraftig ökning av antalet kasserade djur. En

ligt Jordbruksverkets uppfattning bör därför ersättningen för utfodring finnas 

kvar. Ersättning bör dock inte lämnas med högre belopp än vad som motsva

rar kosmaden för kassering. 
Jordbruksverket anser att ersättning för lavplockning och tidigareläggning 

av renslakt skall slopas. I den utsträckning samebyarna kan få slaktkroppama 

godkända som livsmedel genom att tidigarelägga slakten kommer renägarna 

att erhålla full betalning för kropparna och därmed undvika en nedsättning av 

ersättningen till föreslagna 80 %. 
Vid utfodring lämnades tidigare ersättning enligt schablon för foder, trans

porter, hantering på foderplatsen m.m. Utöver schablonen ersattes kostnader 

för foderkrubbor, mämingar av cesiumhalt m.m. De verkliga kostnaderna för 

utfodring av ren har minskat. De investeringar som behövs i foderkrubbor 

och andra anläggningar är i stort sett redan gjorda. Ersättning för utfodring 

bör enligt Jordbruksverket anpassas till den föreslagna ersättningsnivån för 

kasserade renar och till djurens värde. En alltför 111g ersättning skulle medföra 

att antalet utfodrade djur minskar kraftigt och att kassationerna ökar. 

Staten betalar bl.a. kosmaderna för slakt, fryslagring, analys, veterinär ser

vice m.m. direkt till vederbörande slakteri, analyslaboratorium och veterinär. 

Jordbruksverket har för avsikt att se över ersättningsniväema. Kostnaderna 
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för analyser kan hållas låga genom samordning. Ett laboratorium kan i avtal Prop. 1993/94:100 

med staten åta sig att utföra alla analyser. Bilaga 10 

Sveriges lantbruksuniversitet utvecklar i samråd med Livsmedelsverket 
effektivare mät- och analysmetoder som skall göra det möjligt för personal att 

efter kort utbildning mäta cesiumhalten direkt på slaktkropparna i slakterierna. 

Härigenom kan kostnaderna hållas nere och antalet mätningar och analyser be

gränsas. Med utgångspunkt i prognosverksamhet avseende cesium i renkött 

avgör Livsmedelsverket vilka områden som efterhand kan friklassas och vilka 

områden som kan omfattas av en begränsad provtagning. 

Regeringen gör följande bedömning. Lantbruksuniversitetet har gjort vissa 

beräkningar om cesiumhalterna i renar på längre sikt. Enligt dessa beräkning

ar kommer ca 1 000 renar att behöva kasseras år 2007 om inga åtgärder vidtas 

och gränsvärdet fortfarande är 1 500 Bq/kg. Problemet med höga halter av 

cesium i renkött kommer således att finnas kvar under mycket lång tid. I stora 

delar av renskötselområdet är det för rennäringens fortlevnad nödvändigt att 

staten även i fortsättningen betalar ersättning för de inkomstförluster och mer

kostnader som renägarna kan drabbas av till följd av att renar med hög halt av 

cesium inte godkänns som livsmedel. Men det är också angeläget att renkött 

kan bjudas ut på marknaden i den omfattning som efterfrågas. Det är därför 

nödvändigt att utfodring sker så att tillräcklig mängd renkött med låg cesium

halt produceras. Den del av statens kostnader till följd av Tjernobylolyckan 

som avsåg rennäringen uppgick budgetåret 1991/92 till 54,4 miljoner kronor. 

Budgetåret 1992/93 hade kostnaden sjunkit till 37,8 miljoner kronor. Antalet 

kasserade renar minskade från ca 22 000 till knappt 8 000. 

Vissa av de åtgärder som Jordbruksverket har redovisat har redan vidtagits 

genom ändringar i verkets föreskrifter. Ersättningssystemet har förenklats och 

ersättningsnivåerna har anpassats till de rådande marknadsförutsättningarna. 

Kostnader för stängsel, krubbor och fodersilor ersätts inte längre. Staten läm

nar inte längre någon ersättning för lavplockning. Möjligheten att erhålla ersätt

ning för flyttning av renar till marker med låg cesiumhalt har slopats. 

För att säkerställa renägarnas ekonomi och för att möjliggöra avsättning för 

den nödvändiga årliga renslakten bör staten även i fortsättningen betala ren

ägarnas merkostnader för utfordringen liksom hela avräkningspriset vid even

tuell kassation av köttet. En utfodring och tidigareläggning av slakt i enlighet 

med Jordbruksverkets föreskrifter medför lägre kostnader för staten än då 
köttet kasseras. Utfodringen medför dessutom att tillgången på renkött förbätt

ras. Ersättning för kasserat renkött bör därför lämnas endast om renägaren har 

vidtagit rimliga skadeförebyggande åtgärder i form av utfodring eller tidiga

reläggning av slakt. 
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Ersättning till yrkesfiskare 

Regeringens bedömning: Den särskilda bestämmelsen om ersätt

ning till yrkesfiskare upphävs. 

Jordbruksverkets förslag: Det saknas skäl att införa nya regler om er

sättning till yrkesfiskare. 
Remissinstanserna delar Jordbruksverkets uppfattning. 

Skälen för regeringens bedömning: Under de tre första åren betala

des ersättning till som mest tre yrkesfiskare om året Sedan gränsvärdet för ce

sium i insjöfisk höjdes år 1987 från 300 till 1 500 Bq/k:g har någon ersättning 

inte betalats ut Några nya ersättningsanspråk väntas inte. Det saknas därför 

skäl att behålla den särskilda bestämmelsen om ersättning till yrkesfiskare. 

Ersättning till dem som för sitt uppehälle är beroende av fiske, jakt, bär- eller 
svampplockning, säljer fiskekort eller odlar sättfiskför försäljning 

Regeringens bedömning: De särskilda bestämmelserna om ersätt

ning för merkostnader och förluster till den som fiskar eller jagar till 
husbehov eller för försäljning, plockar bär eller svamp för försäljning, 

säljer fiskekort eller odlar sättfisk för försäljning upphävs utom såvitt 

avser ersättning till den som fiskar till husbehov eller för försäljning. 

Jordbruksverkets förslag: Jordbruksverket anser att bestämmelserna 

bör gälla tills vidare. 

Remissinstanserna delar Jordbruksverkets uppfattning. Fiskeriverket 

anser att även fiskevårdsområden bör kunna få ersättning för merkostnader 

och förluster. 
Regeringens bedömning: Ersättning lämnas numera i mycket liten om

fattning enligt förordningen (1987:64) om ersättning för merkostnader och 

förluster med anledning av Tjemobylolyckan till dem som för sitt uppehälle är 

beroende av fiske, jakt, bär- eller svampplockning. Det gäller främst samer 

och innehavare av tjällägenheter i Jämtlands och Västerbottens län som är be

roende av fiske för sin försörjning. De berörda länsstyrelserna har uppgett att 

ersättning inte har lämnats för annat än fiske under senare år. De särskilda be

stämmelserna om ersättning för merkostnader och inkomstförluster för annat 

än fiske till husbehov eller fiske för försörjningen kan därför upphävas. Cesi

umhalten i insjöfisk kan variera kraftigt även mellan närbelägna sjöar. Det är 

därför angeläget att länsstyrelserna vid upplåtelse av rätt till fiske i statens vat

ten till bl.a. fjällägenhetsinnehavare undersöker möjligheten att upplåta fiske i 

vatten med låg cesiumhalt i fisken. Medlem i sameby har r'dtt att fiska i alla vat

ten i samebyns betesomdde inom renbetesfjällen och lappmarkerna. För same-
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bymedlem är det därför inte annat än undantagsvis aktuellt att lämna ersätt

ning. 

Fiskeriverket anför i sitt remissyttrande att många fiskevårdsområdesför

eningar har lidit ekonomisk skada då fiskekortsförsäljningen har minskat dras

tiskt till följd av olyckan. Enligt verket bör sådan ersättning kunna lämnas. 

Regeringen gör följande bedömning. Riksdagen har uttalat att de grupper 
vilkas försörjningssituation lidit direkt skada genom det radioaktiva nedfallet 

skall vara berättigade till kompensation (prop. 1986/87: 18, bet. 1986/87: 

NU12, rskr. 1986/87:97). Det saknas enligt regeringens uppfattning skäl att 

nu införa en bestämmelse om att ersättning skall kunna lämnas till fiskeorga

nisationer som säljer fiskekort 

Jägarnas riksförbund-Landsbygdens jägare och Svenska jägareförbundet 

har i skilda skrivelser hemställt att staten skall bekosta cesiumanalys av fällt 

vilt Enligt Jägareförbundet bör staten i alla fall betala kostnaderna för analys 

av fällda älgar och rådjur. 

Regeringen gör följande bedömning. Höga halter av cesium i viltkött före

kommer framför allt i delar av Gävleborgs och Västernorrlands län samt i 

mindre omfattning i delar av Uppsala, Västmanlands, Jämtlands och Norr

bottens län. De högsta cesiumvärdena finns i rådjur, skogshare och gråfågel. 

Värdena är vanligen högst under hösten. Under 1986 års älgjakt lämnades er

sättning med 2 200 kr för vuxen älg och 1 000 kr för älgkalv om cesiumhalten 

i älgköttet översteg det gällande riktvärdet för cesium i livsmedel. Eftersom 

cesiumhalten i älgens föda snabbt sjönk fann regeringen inte anledning att läm

na ersättning för tiden därefter. Cesiumhalterna i rådjur är vanligen låga under 

våren. För områden med höga cesiumhalter har regeringen beslutat om allmän 

jakt på hornbärande rådjur under våren. I flertalet av de drabbade kommuner

na infördes efter Tjernobylolyckan cesiumanalyser i kommunal regi. Analyser

na, som inte enbart avser viltkött, betalades till en början i allmänhet av kom

munen. Kommunerna har nu börjat ta betalt för analyserna. I Gävle kommun 
kostar analyserna uppemot 150 kr, i Hudiksvall bara 25 kr. Gävle kommun 

samarbetar med forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet om cesiumupptag i 
vilt. 

Det finns alltså möjligheter för jägarna att få mätningar utförda till väsent

ligt lägre kostnader än vad som gäller i Gävle kommun. Dessa låga kostnader 

bör kunna bäras av jägarna själva. Om vissa forskningsprojekt kräver dyrare 

mätmetoder får kostnaderna härför täckas med de medel som står till de aktu

ella projektens förfogande. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 

till Ersättningar pd grund av radioaktivt nedfall för budgetåret 1994/95 an

visar ett förslagsanslag på 1 000 kr. 
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E 5. Stöd till innehavare av fjällägenheter m.m. 
1992/93 Utgift 2 124 129 Reseivation 1 726 191 
1993/94 Anslag 1 538 000 

1994/95 Förslag 1 538 000 

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 vissa 

fall. 

Statens jordbruksverk 

Jordbruksverket bedömer behovet av medel för budgetåret 1994/95 till 
2,5 miljoner kronor. Därvid har hänsyn tagits till såväl beräknade utgifter för 
inlösen av byggnader på bestående tjällägenheter som de inkomster om ca 

200 000 kr på arrendeavgifter m.m. som redovisas under anslaget Mot bak

grund av reservationen på anslaget föreslår verket dock oförändrat anslag. 

Regeringens överväganden 

Regeringen uppdrog den 13 maj 1993 åt Jordbruksverket att göra en översyn 
av dispositionen av statens mark ovanför odlingsgränsen och på renbetes

fjällen som har bebyggelse för pennanent bruk. Uppdraget har redovisats och 

regeringen avser att i annat sammanhang återkomma till riksdagen med sina 
öveiväganden i frågan. 

Anslaget för budgetåret 1994/95 bör föras upp med 1 538 000 kr. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 

till Stöd till innehavare av fjällägenheter m .m. för budgetåret 1994/95 

anvisar ett reseivationsanslag på 1 538 000 kr. 
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F. Djurskydd och djurhälsovård 

F 1. Statens veterinärmedicinska anstalt: 

U ppdragsverksamhet 

1992/93 Utgift 
1993/94 Anslag 

1994/95 Förslag 

1 ()()() 
1 ()()() 

Under anslaget tas upp ett follDellt belopp av 1 000 kr till uppdragsverk

samhet vid Statens veterinännedicinska anstalt (SV A). 

SV A är en expert- 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. 

SV A skall vara ett veterinännedicinskt centrallaboratorium samt utföra viss ru
tinmässig diagnostisk verksamhet. Vidare skall SV A aktivt medverka i djur

sjukdomars förebyggande och bekämpande. Till stöd för dessa funktioner 

skall SV A utföra forsknings- och utvecklingsarbete. 

SVA:s organisation m.m. framgår av förordningen (1988:864) med in
·struktion för Statens veterinännedicinska anstalt 

Verksamheten består av myndighetsuppgifter som finansieras med bidrags

anslag från staten samt uppdragsverksamhet som finansieras med avgiftsin
täkter. 

Statens veterinärmedicinska anstalt 

SV A framhåller i sin enkla anslagsframställning att det under det senaste Aret 
inte har inträffat något som föranleder SV A att föreslå några förändringar 

beträffande verksamhetens inriktning eller resurstilldelning. SVA föreslår där
för att den verksamhetsinriktning och de planeringsramar som lades fast i 
1993 års budgetproposition får ligga till grund för verksamheten budgetåret 
1994/95. 

SV A har för budgetåret 1992/93 uppfyllt avkastningskravet på statskapi
talet 

5 Riksdagen 1993194. 1 sam/. Nr 100 Bilaga JO 
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Regeringens överväganden 

Sammanfattning 

Övergripande mål: 

Det har inte funnits skäl till att förändra den verksamhetsinriktning som 

gäller för treårsperioden 1993/94-1995/96. 

Resurser: 

Statens veterinännedicinska anstalt: Uppdragsverksamhet 1994/95 

1000 kr 

Bidrag till Statens veterinärm~,dicinska anstalt 1994/95 67 834 000 kr 
(förslagsanslag) 

Planeringsram: 
1994/95 

67 834 000 kr 
1995/96 

67 834 000 kr 

Kostnaderna för SV A:s verksamhet beräknar regeringen för budgetåret 

1994/95 till 154 934 000 kr. Dessa finansieras dels genom bidrag över stats

budgeten med 67 834 000 kr, dels med intäkter från uppdragsverksamheten 

med 87 100 000 kr. 

Regeringen anser att de riktlinjer som lades fast i 1993 års budgetproposi

tion för treårsperioden 1993/94-1995/96 bör ligga fast. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 

till Statens veterinärmedicinska anstalt : Uppdragsverksamhet för budget

året 1994/95 anvisar ett anslag på 1 000 kr. 

F 2. Bidrag till Statens veterinärmedicinska anstalt 

1992/93 Utgift 64 989 991 Reservation 303 009 

1993/94 Anslag 

1994/95 Förslag 

66 284 000 

67 834 000 

Under detta anslag anvisas medel för centrallaboratorieuppgifter m.m. vid 

Statens veterinärmedicinska anstalt. 

Regeringens överväganden 

Med hänvisning till vad regeringen anfört under punkten F 1 beräknas bidra

get till 67 834 000 kr. 
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Medelsbehovet har beräknats med utgångspunkt i en real minskning av ut- Prop. 1993/94:100 

gifterna om 1,9 %. Bilaga 10 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår an riksdagen 
till Bidrag till Statens veterinärmedicinska anstalt för budgetåret 1994/95 

anvisar en förslagsanslag på 67 834 000 kr. 

F 3. Distriktsveterinärorganisationen: 
U ppdragsverksamhet 

F 4. Bidrag till distriktsveterinärorganisationen 

F 5. Bidrag till avlägset boende djurägare för veterinärvård 

Inom regeringskansliet bereds för närvarande frågor om distriktsveterinäror

ganisationen bl.a. mot bakgrund av det förslag till ny organisation m.m. som 

lämnades av Jordbruksverket till regeringen den 27 oktober 1993. Arbetet be
drivs med sikte på att en proposition i ämnet skall kunna föreläggas riksdagen 

under våren 1994. 

I avvakten på an beredningen slutförs föreslår regeringen an ifrågavarande 

anslag förs upp med oförändrat belopp. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen, i avvaktan på en särskild proposition i 

ämnet, 

1. till Distriktsveterinärorganisationen: Uppdragsverksamhet för budget
året 1994/95 anvisar en anslag på l 000 kr. 

2. till Bidrag till distriktsveterinärorganisationen för budgetåret 1994/95 

anvisar ett förslagsanslag på 75 055 000 kr. 

3. till Bidrag till avlägset boende djurägare för veterinärvård för bud

getåret 1994/95 anvisar en förslagsanslag på 6 000 000 kr. 

F 6. Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder 

1992/93 Utgift 

1993/94 Anslag 

1994/95 Förslag 

31595099 

25 757 ()()() 

25 911 ()()() 

Reservation 7 905 030 

Under anslaget anvisas medel för kostnader för prövning från djurskydds

synpunkt av djurhållningsmetoder, inredningsdetaljer i stallar, m.m. och ut

bildning i djurskyddstillsyn. 
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Under anslaget anvisas också medel för en del av den djurhälsovård som Prop. 1993/94: 100 

tidigare finansierats inom ramen för jordbruksprisregleringen. Bilaga 10 

Statens jordbruksverk 

Jordbruksverkets verksamhet beträffande djurskyddsfrämjande åtgärder har 

under budgetåret 1992/93 främst inriktats mot forskning, försök och utveck

lingsarbete för framtagning av alternativa inhysningssystem för värphöns. 

Dessutom har medel gått till den vidareutbildning i djurskydd som Sveriges 

lantbruksuniversitet anordnar för djurskyddsinspektörer samt till projekt för 

olika djurslag inom animalieproduktionen. 

För att täcka kostnader för provning från djurskyddssynpunkt av djurhåll

ningsmetoder, inredningsdetaljer i stallar m.m. och kostnader för utbildning i 

djurskyddstillsyn bör 5 miljoner kronor anvisas för budgetåret 1994/95. 

För den del av den djurhälsovård som tidigare finansierats inom ramen för 

jordbruksprisregleringen bör anvisas 21 757 000 kronor, vilket är en ökning 

med 1 miljon kronor. Ökningen avser uppbyggandet av en organisation för 

registrering och central ledning av hjorthälsovård. Övriga medel skall dispo

neras för arbetet med djurhälsovård hos Svensk husdjursskötsel och hos 

Sveriges slakteriförbund samt för djursjukdata, fårhälsovård och stöd till bi

odlingen. 

Regeringens överväganden 

Enligt verksamhetsmålen skall Jordbruksverket säkerställa genomförandet av 

de skärpta djurskyddskraven och verka för ett gott hälsotillständ bland hus

djuren. Regeringen anser att Jordbruksverkets insatser för att ta fram alterna

tiva inhysningssystem för höns är mycket viktiga mot bakgrund av att för

budet mot att inhysa värphöns i bur träder i kraft den 1 januari 1999. 

Det är enligt regeringens mening viktigt att så snart som möjligt bygga upp 

en central organisation för hjorthälsovård. Denna uppbyggnad skall finansie

ras inom ramen för befintliga resurser. 

Regeringen beräknar anslaget för budgetåret 1994/95 till 25 911 000 kr. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 

till Djurhälsovdrd och djurskyddsfrämjande dtgärder för budgetåret 

1994/95 anvisar ett reservationsanslag på 25 911 000 kr. 
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F 7. Centrala försöksdjursnämnden 
1992/93 Utgift 6 466 706 

1993/94 Anslag 5 585 000 

1994/95 Förslag 5 613 000 

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 an 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 situationen inom försöksdjursom

rådet, sammanställa statistik över försöksdjursförbrukningen samt följa de 

djurförsöksetiska nämndernas arbete och bedömning av frågor om använd

ning av försöksdjur. 

Centrala försöksdjursnämnden 

CFN har i sin årsredovisning i de delar som avser resultatredovisningen redo

gjott för resultaten inom de tre områden i vilka verksamheten kan indelas. 

I fråga om finansiellt stöd och initiering av forskning kring alternativa 

metoder till djurförsök har insatserna inriktats främst mot sådana forsknings

områden som bedömts som särskilt viktiga för att nå försöksdjursbesparande 

effekter. De områden som prioriterats är bl.a. toxikologi och farmakologi. I 
september 1993 har CFN genomfört en internationell kongress om immuno

toxikologi bl.a. för att initiera forskning inom allergiområdet i syfte att på sikt 

kunna ersätta djurtester. Vidare gjordes under hösten 1993 en utvärdering av 

CFN:s forskningsinsatser av en utomstående expert. 

Den djurförsöksetiska prövningen har under budgetåret utvärderats av 

nämnden. Utvärderingen har som helhet gett ett positivt svar om synen på 

prövningen och visar också att den etiska medvetenheten höjts inom forskar

samhället. 

Den redovisade statistiken över försöksdjursanvändningen tyder på att för

brukningen av fåglar ökat under perioden 1989-1992. Den övervägande de

len av dessa fåglar har använts för framställning av hyaluronsyra ur tuppkam

mar samt för selektionsstudier och produktionsförsök vad gäller höns och 

kycklingar. För tiden före år 1990 redovisades sådan användning av försöks

djur endast i liten utsträckning. Användningen av övriga försöksdjur har varit 

relativt konstant under tidsperioden. 

Riksrevisionsverkets revisionsberättelse innehåller inga anmärkningar. 

Under den senaste treårsperioden har läkemedelsföretagen AB Astra och 

Kabi Phannacia AB enligt avtal bidragit med sammanlagt 3 miljoner kronor 

för forskning i fråga om alternativa metoder till djurförsök. I förhandlingar 

med CFN har läkemedelsföretagen förklarat sig inte vara beredda att ingå ett 
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nytt avtal om forskningsstöd. Om något nytt avtal inte träffas kommer CFN:s Prop. 1993/94: 100 

stöd till altemativforskningen att lida ett allvarligt avbräck. Med undantag för Bilaga 10 

vad som tidigare sagts om forskningsstöd bedömer CFN att dess verksamhet 
för budgetåret 1994/95 i sin helhet behöver finansieras genom anslag. CFN 

föreslår i sin enkla anslagsframställning att regeringen anvisar nämnden ett 

ramanslag enligt den tidigare fastställda planeringsramen. 

Regeringens överväganden 

Sammanfattning 

Övergripande mål 

Det har inte funnits skäl till att förändra de övergripande mål som gäller 

för treårsperioden 1992/93-1994/95. Regeringen har den 4 november 

1993 beslutat att de riktlinjer för verksamhetsinriktningen som gällt för 

perioden 1992/93-1994/95 samt att de övergripande mål och verksam

hetsmål som anges i regleringsbrevet för budgetåret 1993/94 även skall 

gälla för budgetåret 1995/96. 

Resurser: 
Ramanslag 1994/95 5 613 000 kr 

Planeringsram: 
1994/95 

5 613 000 kr 

Resultatbedömning 

1995/96 

5 613 000 kr 

CFN:s årsredovisning visar med tydlighet att verksamheten under budgetåret 

1992/93 bedrivits i enlighet med nämndens instruktion och de övergripande 

mål och verksamhetsmål som angivits i regleringsbrevet. Ett av de verksam

hetsmål som anges i regleringsbrevet är att nämnden skall verka för att mins

ka försöksdjursanvändningen bl.a. genom att främja utvecklingen av alter

nativa metoder. Regeringen konstaterar att det vid bedömningen av hur för

söksdjursanvändningen förändrats under en följd av år är viktigt att hänsyn 

tas till dels vilka kriterier som under olika år gällt för inrapporteringen av för

söksdjursanvändningen, dels hur omfattningen av den forskning inom vilken 

djurförsök eller alternativa metoder är aktuella har förändrats. Med beaktande 

av detta bedömer regeringen att utvecklingen av försöksdjursanvändningen 

varit tillfredsställande under senare år. Regeringen noterar med tillfredsställel

se att utvärderingen av den djurförsöksetiska prövningen, visat på ett positivt 

gensvar liksom att CFN:s infonnationsverksamhet utökats ytterligare bl.a. 
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genom utgivningen av ett nyhetsbrev rörande alternativ till djurförsök inom 

den högre utbildningen, avsett för utbildningsansvariga vid högskolorna. 

Regeringen noterar att något fortsatt avtal med läkemedelsföretagen AB 

Astra och Kabi Pharmacia AB, avseende forskningsstöd i fråga om alterna

tiva metoder till djurförsök, ännu inte kunnat slutas. Det slutliga utfallet av 

avtalsförhandlingarna samt rapporten avseende utvärderingen av CFN:s tidi

gare forskningssatsningar, som har presenterats under hösten 1993, får ligga 

till grund för CFN:s ställningstagande i fråga om den framtida inrikmingen på 

forsknings stödet. 

Slutsatser 

Regeringen anser att resultaten av CFN:s verksamhet är positiva och bedömer 

därför att de riktlinjer för verksamhetsinriktningen som lades fast i 1992 års 
budgetproposition samt de övergripande mål och verksarnhetsmål som senast 

angivits i regleringsbrevet för budgetåret 1993/94 bör gälla även för budget

året 1994/95. Regeringen beslutade också den 4 november 1993 att gällande 

riktlinjer skall förlängas och omfatta även budgetåret 1995/96. 

Medelsbehovet har beräknats med utgångspunkt i en real minskning av ut

gifterna om 1,9 %. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 

till Centralaförsöksdjursnämnden för budgetåret 1994/95 anvisar ett ram

anslag på 5 613 000 kr. 

F 8. Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar 

1992/93 Utgift 61054202 

1993/94 Anslag 51766000 

1994/95 Förslag 72 150 000 

Anslaget finansierar kosmader och ersättningar i samband med bekämpan

de av eller beredskap mot smittsamma husdjurssjukdomar. Från anslaget ut

betalas också ersätming för kosmader som uppkommit genom beslut om förin

tande av bisamhällen, för bitillsynsmännens arvoden m.m. Vidare anvisas un

der anslaget medel för bekämpande av leukos och Aujeszkys sjukdom. 

Statens jordbruksverk 

Budgetåret 1992/93 innebar ett omfattande arbete för att kontrollera och följa 

upp eventuell spridning från det konstaterade fallet av tuberkulos hos hjort i 
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maj 1991. På salmonellaområdet har den fortsatta låga frekvensen av smitta i Prop. 1993/94: 100 

husdjursproduktionen kunnat vidmakthållas. De pågående kontrollprogram- Bilaga 10 

men avseende leukos hos nötkreatur och Aujeszkys sjukdom hos svin följer 

de uppgjorda tidsprogrammen. När det gäller den senare sjukdomen har an-

slutningsfrekvensen till och med varit högre än förutsett. 

Jordbruksverket har beräknat kosmaderna för bekämpande av smittsamma 

husdjurssjukdomar till 25 miljoner kronor. Jordbruksverket anpassar därmed 

anslaget till utfallet av anslagsposten, vilken för budgetåret belastas med kost

nader till följd av tuberkulosbekämpningen hos hägnade hjortar. 

Jordbruksverket har hemställt om att 4 750 000 kr anslås som bidrag till 

obduktionsverksamhet, vilket innebär en ökning med 2,6 miljoner kronor. 

Bakgrunden till detta är att verket för budgetåret 1994/95 beräknar att den 

ordinarie obduktionsverksamheten ökar och att obduktionsverksamheten in

om tuberkulosbekämpningsprogrammet kommer i gång i full skala. 

Jordbruksverket har beräknat de årliga kostnaderna för de sjukdomskon

troller som krävs med anledning av ett EES-avtal till 10 miljoner kronor. 

För bekämpande av leukos, Aujeszkys sjukdom och maedi-visna hos får 

har Svensk husdjursskötsel och Sveriges slakteriförbund, som är huvudmän 

för bekämpningsprogrammen, beräknat kostnaderna för budgetåret 1994/95 

till 40,0, 28,6 resp. 4,0 miljoner kronor. 

Programmen för bekämpning av leukos och Aujeszkys sjukdom fortgår 

även under budgetåret 1994/95. Kostnaderna för bekämpningsprogrammen 

förväntas dock att minska under budgetåret 1995/96 allteftersom djurbesätt

ningar kan friförklaras. Jordbruksverket föreslår därför att 35 miljoner kronor 

anslås till anslagsposten. Inom ramen för anslagsposten bör även bekämp

ningsprogrammen för maedi-visna och bovin virusdiarre bekostas. 

Regeringens överväganden 

Regeringen beräknar kostnaderna för bekämpande av smittsamma husdjurs

sjukdomar till 25 miljoner kronor vilket innebär en anpassning till tidigare års 

utfall av anslagsposten. 

Bekämpningsprogrammen för leukos och Aujeszkys sjukdom löper under 

5 resp. 10 år. 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. Regeringen anser det viktigt att bekämpningsprogrammen 

fullföljs. Under förevarande anslag bör beräknas en oförändrad post på 

35 miljoner kronor för bekämpning av djursjukdomar. 

Regeringen har liksom budgetåret 1992/93, inom ramen för anvisade di

rektbidrag för budgetåret 1993/94, anvisat 40 miljoner kronor för bekämp

ningsprogrammen av leukos, Aujeszkys sjukdom och maedi-visna. Medlen 

avser kostnader under budgetåret 1994/95. Av direktbidragen för budgetåret 

1994/95 har i det föregående beräknats ytterligare 20 miljoner kronor för 
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bekämpning av djursjukdomar. Sammanlagt disponeras således 95 miljoner Prop. 1993/94: 100 
kronor för ändamålet. Bilaga 10 

Sverige har i ett internationellt perspektiv ett mycket gott läge i fråga om an
talet fall av smittsamma husdjurssjukdomar. Obduktioner av djur är en viktigt 

medel för an kontrollera och dokumentera sjukdomsläget i landet Regeringen 

föreslår därför att 2 150 000 kr avsätts som bidrag till obduktionsverksam
heten. Obduktionerna med avseende på tuberkulos hos hjortdjur får således 

rymmas inom ramen för dessa medel. 

Regeringen bedömer att 10 miljoner kronor bör anvisas för utveckling av 

sjukdomskontrollprogram och genomförande av sjukdomskontroller som 

krävs för an infria de krav som förväntas med anledning av EES-avtalet. 

Regeringen föreslår att anslaget förs upp med 72 150 000 kr. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår an riksdagen 

till Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar för budgetåret 

1994/95 anvisar ett förslagsanslag på 72 150 000 kr. 
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G. Växtskydd och jordbrukets miljöfrågor 

G 1. Statens utsädeskontroll: Uppdragsverksamhet 

1992/93 Utgift 

1993/94 Anslag 

1994/95 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 

certifiering m.m. av utsädesvaror samt att bedriva forskning och försöksverk

samhet i syfte att främja att fullgott utsäde tillhandahålls. SUK bedriver vidare 

rådgivning och upplysning, utövar tillsyn av efterlevnad av lagar och förord

ningar på området samt arbetar för samordning av kontrollverksamheten. 

SUK:s organisation m.m. framgår av förordningen ( 1988:860) med in

struktion för Statens utsädeskontroll. 

Statens utsädeskontroll 

Under budgetåret 1993/94 beräknas kostnaderna för den allmännyttiga verk

samheten uppgå till 2 850 000 kr och kostnaderna för uppdragsverksamheten 

till 19 895 000 kr. Kostnaderna beräknas bli finansierade genom intäkter för 

uppdragsverksamheten med 20 840 000 kr och genom ett bidrag över stats

budgeten med 2 850 000 kr. 

SUK redovisar en fördjupad anslagsframställning för budgetåren 1994/ 
95-1996/97. SUK utgår i anslagsframställningen från att inga förändringar 

sker i verksamheten till följd av den översyn Statskontoret genomförde år 

1992. I stället bör nuvarande kontrollorganisation och kontrollformer bestå i 

avvaktan på de förändringar som kan förutses inträffa inom EG. 

SUK:s avgiftsbelagda verksamhet består av certifiering, analysering av frö
varukvalitet, sortprovning och son.kontroll och utgör ca 90 % av SUK:s verk

samhet. En fortsatt minskad spannmålsproduktion och en ökad användning 

av hemmarensat utsäde och därmed en vikande efterfrågan på certifierat ut

säde har resulterat i ett underskott i den avgiftsbelagda verksamheten. Under 

perioden har SUK vidtagit rationaliseringsåtgärder, främst i form av perso

nalminskningar. Som en effekt av vidtagna åtgärder konstateras i resultatana

lysen att kostnadstäckningsgraden har förbättrats under slutet av perioden för 

alla dessa verksamhetsområden. I samtliga fall utom beträffande analyserings

området är kostnadstäckningsgraden över 100 %. Således har underskottet i 

den avgiftsfinansierade delen av SUK kunnat elimineras. Den positiva resul

tatutvecklingen har åstadkommits utan menlig inverkan på kvalitet och utan 

omotiverade prishöjningar. 

Den anslagsfinansierade delen av SUK:s verksamhet omfattar deltagande i 

internationella fora som Internationella frökontrollorganisationen (IST A) och 

Prop. 1993/94:100 
Bilaga 10 
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OECD, tillsyn av lagar på området samt infonnation. Under treårsperioden Prop. 1993/94:100 
haren större andel av informations- och uppföljningsverksamheten koncentre- Bilaga 10 
rats på verksamhet inom certifieringssystemet och därmed avgiftsbelagts. En-

ligt SUK bör även fortsättningsvis en ökad andel av den verksamhet som i 

dag finansieras via anslag i stället finansieras via avgifter. Sammantaget inne-

bär detta ett minskat anslagsbehov med 1 585 000 kr. 
I Framtids- och resursanalysen tar myndigheten utgångspunkt i den interna

tionella utvecklingen och den svenska utsädesmarknaden. Slutsatsen är att så

väl för den avgiftsbelagda som den anslagsfinansierade verksamheten bör den 

nuvarande organisationen, med gjorda och planerade rationaliseringar, stå bra 

rustad för att möta omvärldens krav på en effektiv organisation. 

Enligt SUK innebär resultatet för budgetåret 1992/93 en förbättring med 

nästan 1,9 miljoner kronor i förhållande till föregående verksamhetsår och en 

avkastning om 7 % på statskapitalet. SUK uppnådde således inte statens av

kastningskrav om 12,25 %. SUK räknar dock med att de ackumulerade för

luster myndigheten hittills har redovisat kommer att kunna tas igen till 1995/ 

96 och att det skall bli möjligt att även ta igen den uteblivna förräntningen av 

statskapitalet. 

Resultatkravet att öka andelen certifierat utsäde av stråsäd och potatis med 

5 % har inte kunnat nås. SUK menar att myndigheten endast har begränsad 

möjlighet att påverka måluppfyllelsen i denna del. Priset är ofta utslagsgivan

de för lantbrukarens val av utsäde. Kontrollkostnaden för certifierat utsäde, 

som myndigheten direkt kan påverka, utgör endast en liten del av den totala 

kostnaden för utsäde. SUK pekar dock på arbetet med fortlöpande effektivi

seringar av SUK för att därigenom minska styckkostnaderna. Under våren 

1993 har SUK fattat ytterligare beslut i syfte att rationalisera verksamheten. 

Riksrevisionsverkets revisionsberättelse innehåller inga invändningar. 

Regeringens överväganden 

Sammanfattning 

Övergripande mål: 

För perioden 1994/95-1996/97 skall målet för Utsädeskontrollen vara 

att verka för att fullgott utsäde används för att bl.a. minimera använd

ningen av bekämpningsmedel. Därmed kan en effektiv växtodling främ

jas. 

Resurser: 
Ramanslag 1994/95 819 000 kr 

Planeringsram: 
1994/95 

819000kr 

1995/96 

819 ()()()kr 
1996/97 

819 ()()()kr 

73 



Riksdagen har gett regeringen till känna att vissa frågor beträffande SUK Prop. 1993/94: 100 

bör utredas (bet. 1991/92:JoU12, rskr. 1991/92:212). Regeringen har med Bilaga 10 

anledning härav uppdragit åt Statskontoret att med utgångspunkt i riksdagens 
beslut utreda och föreslå en lämplig organisation för den officiella utsädeskon-

trollen. Statskontoret har i november 1992 till regeringen överlämnat rappor-

ten Utsädeskontroll i nya former - förslag till organisation. Rapporten har 

remissbehandlats. 

Resultatbedömning 

Av SUK:s årsredovisning framgår att resultatkraven inte har kunnat upp

fyllas. Även om kontrollkostnaden för certifierat utsäde är liten i förhållande 

till det totala utsädespriset bör fonlöpande rationaliseringar på området göras 

vilket också SUK har aviserat Den nyligen beslutade förändringen av utsädes

förordningen ger möjligheter till kostnadsbesparingar och effektiviseringar. 

Som exempel kan nämnas att det certifierande organet kan använda sig av de 

utsädesproducerande företagens egna analysresultat som ett underlag för certi

fieringen. Detta förutsätter att företagen i fråga av Jordbruksverket har be

dömts ha en tillförlitlig produktionskontroll. Det faktum att de flesta utsädes

företag i dag gör kontinuerliga kontrollanalyser under produktionsprocessen i 

stället för att vänta på det officiella analysresultatet, är ett tydligt exempel på 

hur myndigheten genom sitt informationsarbete har kunnat påverka produk

tionskostnaden för certifierat utsäde. Arbetet för att nå resultat- och verksam

hetsmålen kan således ske på flera sätt. Regeringen bedömer att det sätt som 

myndigheten har valt att närma sig verksamhetsmålet, med fonlöpande ratio

naliseringar, förändringar i regelsystem, information och rådgivning är en 
framkomlig väg. 

Fördjupad prövning 

Av den fördjupade anslagsframställningens resultatanalys framgår att verk

samheten drivs på ett sådant sätt an målen för verksamheten bör kunna nås. 

Trots en trendmässigt minskande volym inom i princip alla delområden inom 

den avgiftsfinansierade delen av SUK:s verksamhet har myndigheten genom 

besparingar och rationaliseringar lyckats vända resultatutvecklingen. Fortsatta 

rationaliseringar kan bli nödvändiga för att klara avkasmingskrav i framtiden. 

Regeringen har erfarit att SUK har för avsikt att flytta verksamheten från 
Llll1d och an man därigenom räknar med ytterligare besparingar. Inom den an

slagsfinansierade delen av SUK:s verksamhet bör i likhet med vad SUK före

slår dessa tjänster i ökad utsträckning avgiftsbeläggas. 
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Slutsatser 

I Statskontorets rapport föreslås att SUK avvecklas som myndighet och att 

näringen får ta ett ökat ansvar för provning, analysering och certifiering av ut

säde. Enligt rapporten bör Jordbruksverket ha tillsynsansvaret för att certifie
ringen fungerar, de internationella uppgifterna samt föreskriftsarbetet på om
rådet Vidare bör områdesindelningen för certifiering avskaffas liksom den en

hetliga taxan. 
Jordbruksutskottet har i sitt betänkande över statsbudgeten för budgetåret 

1992/93 anfört att regeringen bör låta utreda förutsätmingama för en lösning 

av Utsädeskontrollens organisation som inte berövar de lokala frökontrollan
stalterna deras certifieringsrätt. En sådan lösning torde enligt utskottet förut

sätta att nuvarande bestämmelser om taxesätming och områdesindelning för 

certifiering upphör. 
Mct bakgrund av Statskontorets rapport och den fördjupade prövning rege

ringen har gjort av verksamheten gör regeringen bedömningen att SUK även 
fortsätmingsvis bör vara det centrala statliga organet på utsädesområdet Verk

samheten inom Utsädeskontrollen betingas i stor utsträckning av gjorda inter

nationella åtaganden inom EU, ISTA och OECD. Inte minst genom EES-av

talet och de svenska positionerna på utsädesområdet inom ramen för EU-för

handlingarna har Sverige accepterat den ordning som råder på detta område 

inom EU. Sverige är vidare sedan ett antal år godkänt som s.k. tredje land 

gentemot EG beträffande fröburna växtslag, vilket innebär att vi accepterar 

EU :s system för certifiering av jordbruks utsäde. Sverige har således förbun

dit sig att tillse att allt jordbruksutsäde som säljs i Sverige är officiellt certifie

rat i enlighet med de regler som EU, ISTA och OECD anger. EU-medlem

skap, liksom åtagande enligt EES-avtalet, förutsätter för certifiering officiell 
sortkontroll samt officiell analysering av teknisk renhet och grobarhet. Sam

ma krav ställs också för certifiering enligt OECD-systemet vid export. 

Det faktum att Sverige har gjort dessa internationella åtaganden gör att 
Statskontorets förslag att låta näringen själv stå för utsädescertifieringen ge

nom tillverkardeklaration, inte är genomförbart i dag. 

Riksdagen har vid sin behll!ldling av EES-propositionen (prop. 1991/1)2: 
170, bet. l 992/93:EU1, rskr. 1992/1)3: 18) uttalat att provning och kontroll i 

princip skall ske i system öppna för konkurrens. En följd av det är bl.a. att de 
statliga monopol för provning och kontroll som finns på ett antal områden, 
det s.k. riksprovplatssystemet, avskaffas. Alla kompetenta organ som så öns

kar kommer anm möjlighet att prova produkter och att certifiera bl.a. produk

ter och kvalitetssäkringssystem enligt EN 45 000-serien. En kompetenspröv

ning av de myndigheter och bolag som önskar få status som kompetent organ 

görs av Styrelsen för teknisk ackreditering (SWEDAC). 

Standarder enligt EN 45 000-serien är emellertid inte utvecklade för certifie

ring av utsäde. Ett arbete har påbörjats inom EU för att få sådana till stånd. 

Det är således inte möjligt att i dag införa ett sådant system på utsädesområ

det, vilket har föreslagits av vissa remissinstanser. Däremot är det rimligt an 

Prop. 1993/94: 100 
Bilaga 10 
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de laboratorier som utför analyser som ligger till grund för den certifiering Prop. 1993/94: 100 
som SUK och de lokala frökontrollanstalterna utför skall vara ackrediterade Bilaga 10 

enligt EN 45 000-serien. Därigenom skapas enhetliga kompetenskrav för 
dessa laboratorier liksom klara spelregler för de laboratorier som vill börja 

analysera utsäde. Förutsättningarna för konkurrens på lika villkor kommer 

därmed att öka. Regeringen bedömer att ett sådant krav bör ställas. SWEDAC 

bör svara för den erforderliga kompetensprövningen. 

Det faktum an Sverige har internationella å.taganden beträffande utsädescer

tifiering och därmed bör kunna tillgodose vissa kontinuitetskrav är ett skäl till 
varför SUK även fortsättningsvis bör handha utsädescertifieringen. 

Den områdesindelning av marknaden för certifiering, som jordbruksutskot

tet haft synpunkter på i sitt betänkande, har en rent historisk bakgrund och har 
i dag ingen praktisk betydelse. Regeringen har erfarit att Jordbruksverket, 

som utfärdar föreskrifter på. området, har för avsikt att inför den kommande 

certifieringssäsongen avskaffa uppdelningen. Den förändring av utsädeslagen 

som regeringen föreslå.r i det följande innebär att det blir möjligt för fler organ 

än de nu verksamma att få certifiera utsäde. Detta kommer att befrämja kon

kurrensen och effektiviteten inom denna sektor. 

Taxan för certifiering av utsäde sätts av SUK efter samråd med Riksrevi
sionsverket (RR V). Beslut om taxa är ett beslut om föreskrift. Enligt rege

ringsformen kan inte uppgiften delegeras till ett enskilt organ. 

Även med beaktande av de rent nationella bevekelsegrunderna för en statlig 
utsädeskontroll, bl.a. som ett led i arbetet att minimera bekämpningsmedels

användningen och att uppnå. ett kostnadseffektivt jordbruk, är det rationellt att 

ansvaret för dessa frågor även fortsättningsvis ligger centralt på en myndig

het Det är då naturligt att SUK som har den samlade kompetensen på områ

det få.r behå.Ila sitt nuvarande ansvar. 

Utsädeskontrollen skall under treårsperioden 1994/95-1996/97 verka för 
att ett fullgott utsäde används i landet, med syfte att bl.a. få till stånd en mini
merad användning av bekämpningsmedel för att på. så sätt främja en effektiv 

växtodling. Regeringen anser att en minskning av på. bidraget till SUK, i en
lighet med myndighetens förslag, bör genomföras. 

Regeringens förslag: I utsädeslagen (1976:298) införs en bestäm

melse enligt vilken en för uppgiften godkänd juridisk person får certi

fiera utsäde och därmed fullgöra en förvaltningsuppgift som innebär 

myndighetsutövning. 

Skälen för regeringens förslag: Enligt 2 § utsädeslagen (1976:298) 

få.r regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddela före

skrifter om att utsäde av visst slag få.r släppas ut på marknaden endast om 

certifiering av utsädet har skett. Av 1 § 2 samma lag framgå.r vad som avses 
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med certifiering av utsäde. Därmed förstås förvaltningsuppgift som bl.a. inne
bär kvalitetskontroll av utsäde. Uppgiften innebär myndighetsutövning. 

Enligt utsädesförordningen får utsäde certifieras av Statens utsädeskontroll 
eller av sådana frökontrollanstalter som Jordbruksverket har förklarat behöri
ga att certifiera utsäde. En frökontrollanstalt kan få sådan behörighet om an
stalten har tillgång till lämplig lokal och utrustning och förbinder sig att upp
fylla vissa krav som framgår av utsädesförordningen. Jordbruksverket kan 
återkalla en behörighetsförklaring om det finns särskilda skäl. 

För närvarande finns i landet tvä frökontrollanstalter, en i Linköping och 
en i Örebro. Frökontrollanstalterna är privata stiftelser som ägs av vederbö
rande hushällningssällskap men utgör fristäende ekonomiska enheter. 

Den nuvarande ordningen med obligatorisk certifiering av utsäde eller, 
med den hittillsvarande benämningen, statsplombering av utsäde har pägätt 

sedan början av 1960-talet. En central myndighet pä området, Statens utsä
deskontroll, har under denna tid haft huvudansvaret för certifieringen. Pa
rallellt med Utsädeskontrollens verksamhet har certifiering utförts av lokala 
frökontrollanstalter. 

Frökontrollanstalternas verksamhet är inte reglerad i utsädeslagen. En möj
lig förklaring till att detta inte har skett kan vara att frökontrollanstalternas cer
tifiering inte har uppfattats som en i förhällande till Utsädeskontrollen själv
ständig verksamhet. Övervägande skäl talar dock för att anstalternas certifie
ring bör betraktas som fristående i förhällande till Utsädeskontrollen. Det är 
då fråga om en myndighetsutövning av ett enskilt organ som enligt regerings
formen kräver lagstöd. Ett ytterligare skäl för en lagregel som ger stöd för att 
överlämna certifiering till enskilda organ är den utveckling som sker i Europa 
på kontrollområdet och som har berörts i det föregående. 

Regeringen föreslår därför att det i utsädeslagen införs en bestämmelse en
ligt vilken en för uppgiften godkänd juridisk person får certifiera utsäde och 
därmed fullgöra en förvaltningsuppgift som innebär myndighetsutövning (se 
underbilaga 10.1). 

Bestämmelsen, som i och för sig faller inom Lagrådets granskningsom
råde, är av sådan beskaffenhet att Lagrådets hörande skulle sakna betydelse. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
l . antar regeringens förslag till lag om ändring i utsädeslagen 

(1976:298), 
2. godkänner de riktlinjer för verksamheten inom Statens utsädeskontroll 

som regeringen har föreslagit i avsnittet Slutsatser, 
3. till Statens utsädeskontroll: Uppdragsverksamhet för budgetåret 

1994/95 anvisar ett anslag på l 000 kr. 

Prop. 1993/94:100 
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G 2. Bidrag till Statens utsädeskontroll 

1992193 Utgift 2 758 300 Reservation 464 700 
1993/94 Anslag 2 385 000 
1994/95 Förslag 819 000 

Under anslaget anvisas medel för den allmännyttiga verksamheten vid Sta

tens utsädeskontroll. 

Regeringens överväganden 

Med hänvisning till vad som har anförts under punkten G 1 beräknar regering
en bidraget till 819 000 kr. Medelsbehovet har beräknats med utgångspunkt i 
en real minskning av utgifterna om 1,9 %. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Bidrag till Statens utsädeskontroll för budgetåret 1994/95 anvisar ett 
förslagsanslag på 819 000 kr. 

G 3. Statens växtsortnämnd 

1992/93 Utgift 
1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

478 253 
639 ()()() 
647 ()()() 

Nämnden skall enligt sin instruktion handha uppgifter enligt växtfcirädlar
rättslagen (1971:392) och utsädesförordningen (1993:1375). Nämnden full
gör de skyldigheter som åligger myndighet enligt konventionen den 2 decem
ber 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 1993/94 beräknas förvaltningskostnaderna uppgå till 

1 135 000 kr, varav 698 000 kr avser lönekostnader. Kostnaderna finansieras 
dels genom beräknade avgifter med 489 000 kr, dels genom anslag över stats
budgeten med 646 000 kr. Växtsortnämnden har av regeringen undantagits 
från reglerna om resultatredovisning i förordningen (l 993: 134) om myndig
heters årsredovisning och anslagsframställning. 

I sin enkla anslagsframställning förutser inte nämnden nu några föränd
ringar i sin verksamhet som kan komma att påverka anslaget 

Prop. 1993/94:100 
Bilaga 10 
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Regeringens överväganden 

Sammanfattning 

Övergripande mål: 

Det har inte funnits skäl att ändra på de övergripande mål som gäller för 

treårsperioden 1993/94-1995/96. 

Resurser: 
Ramanslag 1994/95 647 000 kr 

Planeringsram: 
1994/95 
647 ()()()kr 

Resultatbedömning 

1995/96 
647 ()()()kr 

Den ekonomiska rapportering som upprättats bedömer regeringen vara till

fredsställande. Regeringen konstaterar att Riksrevisionsverket (RRV) inte 

haft några invändningar i revisionsberättelsen. Regeringen bedömer att målen 

för verksamheten kan uppnås. 

Slutsatser 

Planeringsperioden för Växtsortnärnnden bör omfatta treårsperioden 1993/ 

94-1995/96. Det har inte funnits skäl att ändra verksamhetsmålen för Växt

sortnämnden. 
Medelsbehovet har beräknats med utgångspunkt i en real minskning av ut

gifterna om 1,9 %. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 

till Statens växtsortnämnd för budgetåret 1994/95 anvisar ett ramanslag på 
647 000 kr. 

G 4. Statens maskinprovningar: Uppdragsverksamhet 

1992193 Utgift 

1993/94 Anslag 

1994/95 Förslag 

l ()()() 

I 000 

Under anslaget tas upp en formellt belopp av I 000 kr till uppdragsverksam
het vid Statens maskinprovningar. 

6 Riksdagen 1993194. I sam/. Nr 100 Bilaga JO 

Prop. 1993/94:100 
Bilaga 10 
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Maskinprovningama har till uppgift att ät allmänheten prova maskiner, for- Prop. 1993/94: 100 
don och redskap för jordbruket, skogsbruket, trädgårdsnäringen och för vår- Bilaga 10 

den av grönytor samt publicera resultaten. Maskinprovningarna skall vidare 
enligt särskilda föreskrifter utföra kontroll som avses i lagen ( 1992: 1119) om 

teknisk kontroll. Maskinprovningama utför också uppdragsprovning på be-

gäran av myndighet eller enskild. Maskinprovningarna har också att bistå 

allmänheten och berörda myndigheter med råd och upplysningar inom maskin-

provningarnas verksamhetsområde samt verka för upplysning om en ända-

målsenlig maskinanvändning. 

Maskinprovningarnas organisation m.m. framgår av förordningen 

(1988:858) med instruktion för Statens maskinprovningar. 

Statens maskinprovningar 

Under budgetåret 1993/94 beräknas kostnaderna för provning och myndig

hetsuppgifter m.m. uppgå till 11,8 miljoner kronor, för besiktning till 

18, l miljoner kronor och för certifiering till 3,4 miljoner kronor. Kostna

derna beräknas bli finansierade med 15,2 miljoner kronor som flyter in som 

inkomster från provning och certifiering m.m., 7 280 000 kr i bidrag över 

statsbudgeten och 18, 1 miljoner kronor i intäkter från besiktning. 
Myndigheten har i sin årsredovisning redogjort för resultaten inom de två 

verksamhetsgrenar som myndighetens arbete kan indelas i, nämligen Allmän 
provning och Obligatorisk kontroll. 

Riksrevisionsverkets revisionsberättelse innehåller inga invändningar. 

Inom verksamhetsgrenen Allmän provning redovisas en kraftig nedgång i 

antalet uppdrag och en ökning av totalt arbetad tid under den senaste treårs
perioden. Samtidigt redovisas en ökning av den tid Maskinprovningama kan 

ta betalt för dvs. debiteringsgraden av verksamheten inom enheten. Detta 

skall ses mot bakgrund av den kraftiga nedgången i försäljningen av lant

bruksmaskiner som har inträffat samtidigt som det omfattande Typ 93-pro

jektet inneburit ökade intäkter. 
Den andra verksamhetsgrenen, Obligatorisk kontroll, består i huvudsak av 

revisionsbesikmingar av grävmaskiner och typbesiktningar enligt föreskrifter 

från Arbetarskyddsstyrelsen och Vägverket Beträffande arbetarskyddsbesikt

ningar har volymen varit i stort sett konstant under den senaste fyraårsperio

den medan en tillbakagång kan noteras för trafiksäkerhetsbesiktningar. Inom 

denna verksamhetsgren har andelen tid som myndigheten kan ta betalt för 

minskat. Enligt SMP beror detta på an antal maskiner i arbete har minskat till 
följd av lågkonjunkturen. Arbetskraftsproduktiviteten har dock ökat med 7 % 

under perioden jämfört med resultatkravet på en 6-procentig ökning. 

Statens maskinprovningar redovisar en fördjupad anslagsfrnmställning för 

budgetåren 1994/95-1996/97. Av resultatanalysen framgår att myndigheten 

de två senaste åren inte uppnått statens avkastningskrav på statskapitalet vad 

avser Obligatorisk kontroll. 
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En jämförelse mellan tysk och svensk olycksfallsstatistik visar att SMP:s Prop. 1993/94: 100 
arbete med regelbunden återkommande opartisk teknisk kontroll av gräv- Bilaga 10 
maskiner och grävlastare är ett effektivt sätt att minska arbetsskadorna på 
svenska arbetsplatser där dessa typer av maskiner förekommer. Enligt SMP 
har arbetet med obligatorisk provning av skyddsramar och traktorhytter och 
ett aktivt deltagande i OECD:s arbete med att fastställa provningsmetoder för 
dessa maskindelar påtagligt nedbringat olycksfrekvensen på området. 

Även olika produktivitetsmått som Maskinprovningama har tagit fram redo
visas. 

Maskinprovningama anger att hela verksamheten kommer att konkurrens
utsättas i och med EES-avtalets ikraftträdande och riksprovplatsverksamhe
tens avskaffande. Maskinprovningama avser att även under kommande treårs
period fokusera den allmännyttiga verksamheten på områden som är föremål 

för ökade samhälleliga krav såsom maskiners påverkan på natur- och arbets

miljö. Information om EG:s krav på olika internationella standarder i syfte att 

skapa förutsättningar för svensk mekanisk verkstadsindustri att konkurrera på 
Europamarknaden lyfts också fram som viktigt. Slutsatsen är att myndigheten 
står väl rustad för att möta omvärldens krav på en effektiv organisation. 

Regeringens överväganden 

Sammanfattning 

Övergripande mål: 

De övergripande målen för verksamheten skall för budgetåret 1994/95 
vara att prova och redovisa maskinegenskaper som kan minska maski
ners negativa effekter på miljön, på arbetsmiljön för maskinförare samt 

på djurmiljön. 

Resurser: 
Ramanslag 1994/95 5 165 000 kr 

Planeringsram: 
1994/95 
5 165 ()()()kr 

Övrigt: 
I avvaktan på den översyn som regeringen senare föreslår bör verksam
heten prövas endast för ett år och genomföras enligt de mål som gäller 
för budgetåret 1993/94. 
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Resultatbedömning 

Av Maskin provningarnas årsredovisning framgår att resultatkraven har upp

fyllts liksom det återrapporteringskrav om hur de medel används som myn

digheten disponerar för genomförande av Typ 93-projektet. För att Typ 93-

projektets resultat skall kunna omsättas i standard för den svenska marknaden 

är det nödvändigt att de fär internationell acceptans. Så förefaller också bli fal

let Det bortfall i provningsuppdrag som registrerats kan förklaras av det rå

dande konjunkturläget Med en återhämtning av ekonomin i sikte och EES

avtalet som inom kort träder i kraft, finns förutsättningar för SMP att återta 

den tappade volymen. Även för besiktnings- och certifieringsverksamhetema 

bör det finnas möjligheter att under det kommande budgetåret öka den debiter

bara arbetstiden så att självfinansiering i dessa delar uppnås. 

Fördjupad prövning 

Av den fördjupade anslagsframställningens resultatanalys framgår att verk

samheten drivs på en sådant sätt att de verksamhetsmål som gällt bör kunna 

nås. De konkreta exempel på SMP:s verksamheter som lämnats visar att det 

är möjligt att m:d konsekvent provnings- och besiktningsverksamhet driva ut

vecklingen på miljö- och arbetarskyddsområdena i den rikming som verksam

hetsmålen ger uttryck för. Det är emellertid inte alltid enkelt att utifrån det un

derlag som presenteras i den fördjupade anslagsframställningen avgöra till 

vilken del det är SMP:s insatser som har varit avgörande för ett visst resultat. 

Vidare är det otillfredsställande att en förränming av statskapitalet inte i alla 

enskilda delar har uppnåtts under den tidigare treårsperioden. 

Slutsatser 

Mot bakgrund av den lämnade årsredovisningen och den fördjupade anslags

framställningen gör regeringen sammantaget bedömningen att verksamheten 

vid SMP har bedrivits på ett ändamålsenligt sätt Till följd av en ökad konkur

rensutsätming av myndighetens verksamhet är det dock naturligt att det stat

liga engagemanget i SMP avtrappas. Därför bör det bidrag som utgår till SMP 

reduceras med 2 miljoner kronor. 

I finansplanen (prop. 1991/92:100 bil. 1) anför regeringen att ''konkurrens

utsatt verksamhet bör om inte särskilda skäl talar för detta, inte bedrivas i 

myndighetsform och i normalfallet ej av staten". Tidigare utredare har gjort 

bedömningen att möjligheterna för en framtida privatisering av SMP är små 

och an en bolagisering av SMP därför inte är aktuell. Med ett avskaffande av 

SMP:s monopolställning beträffande besiktningsverksamheten och en ökad 

konkurrens även till följd av EES-avtalet, är det dock angeläget att få en 

aktuell bild av förutsätmingama för myndighetens verksamhet. Frågan om en 

förändring av SMP:s verksamhetsform bör därför belysas ytterligare. Det 

Prop. 1993/94: 100 
Bilaga 10 
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gäller även storleken på det statskapital som myndigheten disponerar. Även Prop. 1993/94: 100 
huvudmannaskapsfrågan bör behandlas. Av det skälet är regeringen inte i dag Bilaga 10 
beredd att föreslå en treårsram för SMP. De nu redovisade frågeställningarna 

bör utredas skyndsamt. Avsikten är att ett förslag skall kunna föreläggas riks-

dagen senare under våren 1994. De övergripande mål som riksdagen tidigare 

fastställt (prop. 1990/91:100 bet 1990/9l:JoU22, rskr. 1990/91:202) bör gäl-

la för det kommande budgetåret. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår an riksdagen 

till Statens maskinprovningar: Uppdragsverksamhet för budgetåret 

1994/95 anvisar ett anslag på l 000 kr. 

G 5. Bidrag till Statens maskinprovningar 

1992/93 Utgift 

1993/94 Anslag 

1994/95 Förslag 

6 914 140 

7 280 000 

5 165 000 

Reservation 173 976 

Under anslaget anvisas medel för den allmännyttiga verksamheten vid Stat

ens maskinprovningar. 

Regeringens överväganden 

Med hänvisning till vad som har anförts under punkten G 4 beräknar rege

ringen anslaget till 5 165 000 kr. Medelsbehovet har beräknats med utgängs

punkt i en real minskning av utgifterna om 1,9 %. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 

till Bidrag till Statens maskinprovningar för budgetåret 1994/95 anvisar ett 

förslagsanslag på 5 165 000 kr. 

G 6. Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket 

1992/93 utgift 

1993/94 Anslag 

1994/95 Förslag 

42 807 351 

28315000 

38 513 000 

Reservation 64 413 393 

Medel ur anslaget disponeras för an genom försöks-, utvecklings-, infor

mations- och rådgivningsverksamhet styra utvecklingen inom jordbruket mot 
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minskat växtnärings läckage samt säkrare och minskad användning av kemis- Prop. 1993/94: 100 

ka bekämpningsmedel och till åtgärder för an bevara biologisk mångfald samt Bilaga 10 
natur- och kultunniljövärden i odlingslandskap. 

För budgetåret 1993/94 har anvisats 28,3 miljoner kronor, varav 5,4 miljo

ner kronor för minskat växtnäringsläckage, 15,2 miljoner kronor för minska

de risker vid användning av bekämpningsmedel samt 7,7 miljoner kronor för 

ekologisk produktion. Därutöver används medel som anvisats under tidigare 

budgetår för bl.a. tillsyn och information enligt skötsellagen. 

Statens jordbruksverk 

Jordbruksverkets arbete för en god miljö och långsiktig hushållning med 

naturresurser styrs av långsiktiga program med inriktning på minskat växt

näringsläckage, säkrare och minskad användning av kemiska bekämpnings

medel, ökad ekologisk produktion samt bevarad biologisk mångfald och be

varade natur- och kulturvärden i odlingslandskapet Verksamheten utgörs av 

dels utrednings- och utbildningsinsatser, dels försöks- och utvecklingsinsat

ser för att finna t.ex. mer miljövänliga odlingsmetoder. Via länsstyrelserna 

förmedlas rådgivning om bl.a. reducerade doser vid bekämpningsinsatser, 

bättre teknik vid spridning samt hänsyn till natur- och kulturmiljövärden i od

lingslandskapet. Många av dessa verksamheter är av en sådan karaktär an det 

är svårt att dra säkra slutsatser om hur effektiva insatserna är på kort sikt. I 

fråga om programmet för minskade risker vid användning av bekämpnings

medel visar statistiken dock att användningen fortsätter att minska och nu 

ligger på 35 % av den totala användningen åren 1981-1985. 

Jordbruksverket bedömer att den nuvarande omfattningen av verksamhe
ten är tillräcklig för an uppnå de av riksdagen beslutade miljömålen för jord

bruket. Särskilda resurser för denna verksamhet har anvisats vid flera till

fällen under de senaste åren. Jordbruksverket bedömer att vid oförändrad am

bitionsnivå behöver anslaget höjas med 12,8 miljoner kronor jämte pris- och 

löneomräkning. Medlen är avsedda an användas huvudsakligen inom ramen 

för programmet för minskade.risker vid användning av bekämpningsmedel 

samt för information och utbildning om biologisk mångfald i odlingslandska

pet. Av anslagsökningen avser 3 miljoner kronor en överföring av medel för 

tillsyn och information enligt skötsellagen från anslaget Statens jordbruksverk 

till förevarande anslag. 

Jordbruksverket föreslår vidare an 0,6 miljoner kronor tillförs för verkets 

deltagande i det arbete med standardisering av spridningsutrustning för be

kämpningsmedel och gödselmedel som pågår inom ramen för den europeiska 

standardiseringsorganisationen (CEN). 
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Regeringens överväganden 

Riksdagen beslutade år 1988 att målet skall vara att halvera häveutlakningen 

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 beslutade år 1988 au användningen av bekämpningsmedel 

skulle halveras till år 1990 räknat på mängden försålda medel åren 1981-

1985. Riksdagen lade år 1990 fast målet att ytterligare en gång halvera an

vändningen av bekämpningsmedel till strax efter mitten av 1990-talet räknat i 

aktiv substans. Dessutom skall ammoniakavgången från jordbruket minska 

med 25 % till år 1995 i södra och västra Götaland. Den ökade insikt om de 

narur- och kulrurmiljövärden, såsom öppna landskap och biologisk mångfald, 

som jordbruket i vårt land bidrar med ser regeringen som mycket positiv. Det 

är väsentligt att dessa värden och de mål som har satts upp värnas. 

Under anslaget Statens jordbruksverk har sedan budgetåret 1988/89 an

visats medel för miljöinriktad växtodlingsrådgivning. Jordbruksverket har be

dömt att anslaget behöver höjas för att bibehålla den nuvarande ambitions

nivån i pågående program. Vidare föreslås ytterligare resurser som skall till
föras för det europeiska standardiseringsarbetet. Regeringen anser att åt

gärderna är mycket angelägna men att det med hänsyn till det statsfinansiella 

läget är nödvändigt att bedriva verksamheten inom ramen för befintliga resur

ser. Regeringen är således inte beredd att föreslå utökade resurser för detta 

ändamål. 

Regeringen har i proposition (1993/94:30) om en strategi för biologisk 

mångfald gjort den bedömningen att en informationskampanj om biologisk 

mångfald bör genomföras inom jordbruksområdet. Information och utbild

ning är bland de viktigaste insatserna i en samlad strategi för bevarande av 

biologisk mångfald. Inom skogsområdet har kampanjen Rikare skog, som 

genomförts i studiecirkelform och i samarbete med bl.a. skogsägarorganisa

tionerna, inneburit en betydande förstärkning av skogsbrukarnas kunskaper 

på det ekologiska området och ökat förståelsen för betydelsen av bl.a. en 

bevarad biologisk mångfald i skogsekosystemet. Med tanke på den centrala 

betydelse som jordbruket har för den biologiska mångfalden är det motiverat 

att genomföra en liknande insats på jordbruksomrMet. Regeringen föreslår att 

10 miljoner kronor anvisas som ett engångsanslag under här ifrågavarande 

anslag för en informationskampanj som skall genomföras av Jordbruksverket 

i samarbete med Naturvårdsverket och företrädare för näringen. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 

till Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket för budgetåret 1994/95 anvisar 

ett reservationsanslag på 38 513 000 kr. 

Prop. 1993/94: 100 
Bilaga 10 
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G 7. Bekämpande av växtsjukdomar 

1992/93 Utgift 
1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

1940085 
2 429 000 
2 629 000 

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 root 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 600 000 kr 
för brådskande undersökningar i samband med växtinspektion. 

Regeringens överväganden 

Regeringen föreslår att anslaget tas upp med 2 629 000 kr. Regeringen har 
därvid räknat med högst 600 000 kr för brådskande undersökningar i sam
band med växtinspektion. Detta innebär en ökning med 200 000 kr jämfört 
med innevarande budgetår. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Bekämpande av växtsjukdomar för budgetåret 1994/95 anvisar en 

förslagsanslag på 2 629 000 kr. 

Prop. 1993/94: 100 
Bilaga 10 
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H. Livsmedel 

H 1. Statens livsmedelsverk 

1992/93 Utgift 

1993/94 Anslag 

1994/95 Förslag 

76 543 693 
91635 ()()() 

91420 ()()() 

Statens livsmedelsverk 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 (1988:857) med instruktion för Statens livsmedelsverk. 

De huvudsak.liga uppgifterna för verket är att bevaka konsumentintresset 

inom livsmedelsområdet, utöva tillsyn enligt livsmedelslagen (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 livsmedelsområdet som är viktiga för konsumen

terna samt godkänna laboratorier för livsmedelsundersökningar. 

Statens livsmedelsverk 

Livsmedelsverkets inkomster består bl.a. av avgifter för köttbesiktning m.m., 

kontroll av läkemedelsrester och bekämpningsmedelsrester i animaliska och 

vegetabiliska livsmedel, avgiftsmedel för central tillsyn som överförs till ver

ket från kommunerna, avgifter för provtagning och undersökning vid större 

livsmedelsanläggningar samt avgifter för tillstånd m.m. Dessutom erhålls in

komster för uppdragsverksamhet, publikationer och kursverksamhet. In

komsterna utgör ca 65 % av verkets finansiering. 
I årsredovisningen redovisar Livsmedelsverket resultatredovisningen i 

verksamhetsområdena tillsyn och kontroll, information och påverkan, norm

givning, kunskapsuppbyggnad samt övrigt. För dessa har följande mål lagts 

fast. Verket skall: 

- samordna den offentliga livsmedelskontrollen, 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 kr'Jvs med hänsyn till Sveriges internationella förplik

telser, 

- stärka informationsinsatserna gentemot lokal och regional livsmedelskon

troll, företag som producerar och hanterar livsmedel etc. 

Prop. 1993/94: 100 
Bilaga 10 
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Livsmedelsverket understryker att arbetet med att anpassa den svenska livs- Prop. 1993/94: 100 
medelslagstiftningen till EG:s regler har varit mycket arbetskrävande. Så gott Bilaga 10 
som samtliga av verkets nu gällande föreskrifter har setts över och reviderats 
och ett flertal nya kungörelser har beslutats. Verkets mål att förenkla regel-

verket har mot bakgrund av anpassningen till EG:s regler inte kunnat uppnås. 

Av resultatredovisningen framgår bl.a. att Livsmedelsverket har utarbetat 
ett trettiotal nya kungörelser som kan träda i kraft när EES-avtalet träder i 

kraft, att egenkontrollprogram har fastställts för samtliga anläggningar som 

verket har tillsynsansvar för samt att ett rapporteringssystem för uppföljning 

av den kommunala och regionala livsmedelskontrollen har utarbetats. Vidare 

har bl.a. en omprioritering av verksamheten gjorts och den besparingsplan 

som verket fastställt har fullföljts. 
Inom besiktningsveterinärorganisationen har genomgripande rationalise

ringsåtgärder vidtagits som innebär rationellare besiktning till lägre kostnader. 

Dessa effekter har enligt verket ännu inte fullt uppnåtts och verksamheten 

som är avgiftsfinansierad har ännu inte uppnått full kostnadstäckning. 
Livsmedelsverkets anslagssparande uppgår till 13 772 947 kr, vilket utgör 

drygt 15 % av det tilldelade ramanslaget 

Riksrevisionsverkets revisionsberättelse innehåller inga invändningar. 

Livsmedelsverket konstaterar i sin förenklade anslagsfrarnställning att verk

samheten bedrivs enligt den beslutade inriktningen och mot de fastlagda må
len. I avvaktan på verkets fördjupade anslagsframställning år 1994 tar dock 
verket upp vissa förändringar som verket förutser inom ramen för EES-av

talet och inför ett eventuellt medlemskap i EU. Förändringarna rör dels att 

ökade krav kommer att ställas på verket att under en övergångstid stödja 
slakteriers och styckningsanläggningars anpassning till de nya EES-anpassa

de föreskrifterna om köttkontroll som verket utarbetat, dels utformningen och 

finansieringen av kontrollen av importerade vegetabilier och animalier från 
EG-länder vid ett svenskt medlemskap i EU. 

Regeringens överväganden 

Sammanfattning 

Övergripande mål: 

Det har inte funnits skäl till att förändra de övergripande mål som gäller 

för perioden 1991/92-1994/95. 

Resurser: 
Statens livsmedelsverk 1994/95 91420000 kr (ramanslag) 

Täckande av vissa kostnader för köttbesiktning 1994/95 1 000 kr 

Planeringsram: 
1994/95 
91 420 ()()() kr 
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Resultatbedömning 

Livsmedelsverkets årsredovisning visar, enligt regeringens mening, att verk

samheten bedrivs med en sådan inriktning att de uppsatta målen kan nås. 

Regeringen noterar dock att mot bakgrund av Sveriges internationella åtagan

den har en förenkling av reglerna på livsmedelsområdet inte varit möjlig. 

Regeringen beslöt den l juli 1993 om särskilda direktiv inför verkets för

djupade anslagsframställning år 1994. Enligt direktiven skall verket bl.a. i sin 

resultatanalys särskilt belysa områdena livsmedelstillsyn och kontroll samt 

redovisa sina erfarenheter av samarbetet med andra myndigheter. I direktiven 

anges att det är viktigt att den statliga verksamheten på det konsumentpolitiska 

området bedrivs effektivt och att berörda myndigheter inte utför något dubbel

arbete. Livsmedelsverket bör därför samordna bevakningen av konsument

frågorna på livsmedelsområdet med andra myndigheter i syfte att få till stånd 

effektiviseringsvinster. I omvärldsanalysen skall verket särskilt belysa arbetet 

med harmoniseringen med EG:s regelverk på Iivsmedelsområdet samt kon

sekvenserna av ett EES-avtal och ett medlemskap i EU. 

Den bedömning regeringen nu gör av Livsmedelsverkets årsredovisning 

innebär att dessa direktiv kan stå oförändrade. 

Besiktningsveterinärorganisationen redovisar ett underskott i verksamhe

ten med 1 731 189 kr. Det ekonomiska målet full kostnadstäckning har såle

des inte uppnåtts. Verket har infört en ny bemanningsstruktur som bl.a. inne

bär att veterinärvikarier rekryteras lokalt. Vidare har verket haft som avsikt att 

avbytare för ordinarie besiktningsassistenter skall utgöras av särskilt utbildad 

slakteripersonal som deltidsanställs av verket. Huvudarbetsgivare skall dock 

slakteriföretagen vara. Justitiekanslern har efter anmälan av Statstjänstemanna

förbundet yttrat sig i frågan. Justitiekanslern anför i sitt beslut i maj 1993 

efter att ha analyserat fragan från jävs- och bisysslesynpunkt an han inte anser 

att Livsmedelsverket bör genomföra den tilltänkta ordningen på egen hand. 

Vidare att problemet bör, om verket i någon form vill söka fullfölja sina av

sikter, underställas regeringen. Livsmedelsverket har därför kommit in med 

en framställning till regeringen och anför bl.a. att om anställningarna för av

bytarna inte kan lösas på föreslaget sätt kommer personalkostnaderna att öka 

med nödvändiga höjningar av avgifterna som följd. Framställningen har re

missbehandlats. Frågan bereds för närvarande i regeringskansliet. 

Slutsatser 

De riktlinjer som lades fast i 1991 års budgetproposition bör gälla även för 

budgetåret 1994/95. Mot bakgrund av Livsmedelsverkets anslagsframställ

ning beräknar regeringen anslaget för budgetåret 1994/95 till 91 420 000 kr. 

Medelsbehovet har beräknats med utgångspunkt i en real minskning av ut

gifterna om 1,9 %. 

Prop. 1993/94: 100 
Bilaga 10 
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Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Sratens livsmedelsverk för budgetåret 1994/95 anvisar ett ramanslag på 

91 420 000 kr. 

H 2. Täckande av vissa kostnader för köttbesiktning m.m. 

1992/93 Utgift 
1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

1000 
1000 

Från detta anslag avlönas personal som utför köttbesiktning vid kontroll
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. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Täckande av vissa kostnader för köttbesiktning m.m. för budgetåret 
1994/95 anvisar ett anslag på 1 000 kr. 

H 3. Livsmedelsekonomiska samarbetsnämnden 

1992/93 Utgift 
1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

2 516 176 
3 733 000 
3 825 000 

Livsmedelsekonorniska samarbetsnämndens uppgift är att göra kalkyler 
och utredningar rörande den ekonomiska utvecklingen inom lantbruket och de 
senare leden i livsmedelskedjan. 

Samarbetsnämndens sammansättning framgår av förordningen (1988:862) 
med instruktion för Livsmedelsekonomiska samarbetsnämnden. 

Livsmedelsekonomiska samarbetsnämnden 

Livsmedelsekonomiska samarbetsnämnden (LES) har i sin årsredovisning i 

de delar som avser resultatredovisningen redovisat verksamheten i olika hu
vudområden. Dessa avser utvecklingen inom det egentliga jordbruket, pris
utvecklingen för jordbrukets produkter och insatsvaror samt produkter i för
ädlingskedjans olika led, utvecklingen i de senare leden i livsmedelskedjan 
samt analys av den livsmedelspolitiska reformen. Redovisningen av presta
tionernas k-valitet avser LES att återkomma till i nästa års resultatredovisning. 

Prop. 1993/94:100 
Bilaga 10 
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I sin enkla anslagsframställning begär Livsmedelsekonorniska samarbets- Prop. 1993/94: 100 

nämnden ett ramanslag för budgetåret 1994/95 i enlighet med den fastställda Bilaga 10 
planeringsramen. 

Regeringens överväganden 

Sammanfattning 

Övergripande mål: 

Det har inte funnits skäl till att förändra de övergripande mål som gäller 

för treår'3perioden 1992/93-1994/95. Gällande riktlinjer förlängs till att 

omfatta även budgetåret 1995/96. Livsmedelsekonorniska samarbets

nämndens planeringsperiod omfattar därmed treår'3perioden 1993/94-

1995/96. 

Resurser: 
Ramanslag 1994/95 3 825 000 kr 

Planeringsram: 

1994/95 

3 825 ()()()kr 

Resultatbedömning 

1995/96 

3 825 ()()()kr 

Årsredovisningen visar att verksamheten bedrivs med en sådan inriktning att 

de uppgifter som åligger LES genom dess instruktion kan fullgöras. Emeller

tid finns det inte underlag för att göra en bedömning av kvaliteten och effekti

viteten för något av verksamhetsområdena. 

Slutsatser 

Regeringens bedömning innebär att de riktlinjer som lades fast i 1992 års bud

getproposition bör gälla även för budgetåret 1994/95. Riktlinjerna bör även 

omfatta budgetåret 1995/96. Skälet är att det i nuläget inte går att förutse 

behovet av förändringar inom samarbetsnämndens verksamhetsområde vid ett 

EU-medlemskap. 

Samarbetsnämndens årsredovisning visar ett anslagssparande på 

1 177 ()()()kr. 

Regeringen förutser ett ökat utredningsbehov inom nämndens verksam

hetsområde inför ett EU-medlemskap. Regeringen bedömer att de kostnader 

som detta ökade utredningsbehov medför bör kunna rymmas inom det här 

föreslagna anslagsbeloppet samt sparade medel. 
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I enlighet med det principbeslut riksdagen fattat om ansvar för den statliga Prop. 1993/94: 100 

statistiken (bet 1992/93:FiU7, rskr. 1992/93:122) har 100 000 kr beräknats Bilaga 10 
under detta anslag för kostnader för gratisdistribution m.m. i enlighet med 

SOS-ansvaret i stället för som hittills under sjunde huvudtitelns anslag Sta-

tistiska centralbyrån: Statistik, register och prognoser. Regeringens över-

väganden avseende ansvarsfördelningen mellan Statistiska centralbyrån och 

andra myndigheter ätertinns i bil. 8 anslaget Statistiska centralbyrån: Statistik, 

register och prognoser. Medelsbehovet har beräknats med utgångspunkt i en 

real minskning av utgifterna om 1,9 %. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslär att riksdagen 

till Livsmede/sekonomiska samarbetsnämnden för budgetäret 1994195 an

visar ett ramanslag pä 3 825 000 kr. 

H 4. Inköp av livsmedel m.m. för beredskapslagring 

1992/93 Utgift 71 173 281 Reservation 24 832 000 

1993194 Anslag 87 398 000 
1994/95 Förslag 64 725 000 

Under anslaget anvisas medel för bruttoinvesteringar i beredskapslager av 

livsmedel, insatsvaror till jordbruket m.m. Vidare anvisas medel för produk

tionsförberedelser. 

Statens jordbruksverk 

Med anledning av de nya planeringsförutsättningama har Jordbruksverket 

reviderat sin lageruppbyggnadsplan fr.o.m. budgetåret 1994/95. Lagringsmä

let för kvävegödselmedel har kunnat sättas lägre. Lagringsmälet för kvävegöd

selmedel var i juni 1993 uppfyllt till 55 % och bedöms, med nuvarande lager

uppbyggnadstakt, vara uppnätt budgetäret 1995/96. För proteinfoder är lag

ringsmälet uppfyllt till 80 % och bedöms vara helt uppnätt budgetäret 1996/ 

97. Lagringsmälet för veterinära läkemedel bedöms vara uppnätt budgetäret 

1998199. Lagringsmå.len för övriga insatsvaror är redan uppnädda. Lagren av 

livsmedel är tillräckliga mätt i varuvärde. Statens jordbruksverk föreslär där

för inga medel för investeringar under anslaget. För att uppnä lagringsmä.len 

finns dock ett fortsatt behov av att omstrukturera (förändra varusamman

sättningen) livsmedelslagren. Omstruktureringen finansieras under anslaget 

Kostnader för beredskapslagring av livsmedel m.m. Omstruktureringsarbetet 

kommer att vara slutfört budgetäret 1997 t98. 

För beredskapslagring av insatsvaror har Statens jordbruksverk beräknat 

ett medelsbehov om 77 325 000 kr under budgetäret 1994/95. 
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Jordbruksverket föreslår att 70 325 000 kr tilldelas verket för lagerupp- Prop. 1993/94: 100 
byggnad av kväve gödsel- och proteinfodennedel samt 7 miljoner för investe- Bilaga 10 

ringar i veterinära läkemedel. 
Jordbruksverket anvisades 20 256 000 kr för budgetåret 1992/93 till lager

uppbyggnad av kemikalier för dricksvattenberedning (prop. 1991/92: 102, 

bet. 1991/92:FöU12, rskr. 1991/92:337). Dessa medel har ännu inte tagits i 
anspråk. De ändrade planeringsförutsättningarna och studier inom Livsmedels

verket har resulterat i ett lägre lagringsbehov. Jordbruksverket föreslår därför 
bl.a., i samråd med Livsmedelsverket, att av dessa medel 5 miljoner kronor 

får användas för andra beredskapsåtgärder inom vattenområdet, 5 256 000 kr 

för lagring av veterinära läkemedel och 1 miljon kronor för åtgärder inom 

ABC-området. Inga ytterligare medel för ABC-åtgärder föreslås. 
Vissa s.k. nytillkommande åtgärder (åtgärder inom vattenområdet, lagring 

av veterinära läkemedel och ABC-skydd) har sedan år 1990 finansierats inom 

den ekonomiska planeringsramen för totalförsvarets civila del. Detta har ut

gjort endast en mindre del av anslaget. Då de nya planeringsförutsättningarna 
medför ett lägre medelsbehov än väntat anser Jordbruksverket och Över

styrelsen för civil beredskap att utrymme finns att finansiera dessa verksam

heter utanför planeringsramen. För budgetåret 1994/95 berör detta 7 miljoner 
kronor för lagring av veterinära läkemedel. 

Regeringens överväganden 

Målet för livsmedelsberedskapen är att trygga landets livsmedelsförsörjning i 
kriser och i krig. Beredskapen skall grundas på de fredstida resurserna inom 

livsmedelssektom och dess fönnåga till omställning, kompletterad med sär

skilda beredskapsåtgärder. Med utgångspunkt från situationen på livsmedels

området och från regeringens planeringsförutsättningar skall Jordbruksverket 

som funktionsansvarig myndighet inom funktionen Livsmedelsförsörjning 

vidta åtgärder för att uppnå det övergripande målet. Ett antal andra myndig
heter har deluppgifter inom funktionen. Beredskapsåtgärderna kan delas in i 

planläggningsåtgärder, åtgärder för att skapa flexibilitet (t.ex. ransonerings

och regleringssystem) samt åtgärder som kompletterar livsmedelssektorns 
resurser, dvs. lagring. Beredskapslagringen av livsmedel och insatsvaror ut

gör en av de mer kostnadskrävande åtgärderna. Jordbruksverket har utarbetat 
en plan över lagringsmål och Iageruppbyggnadstakt för beredskapslagringen. 

Regeringen bedömer lagringsmålen som rimliga. När samtliga lagringsmål 

uppnåtts, kommer det att finnas en godtagbar fönnåga att trygga livsmedels

försörjningen med utgångspunkt från de planeringsförutsättningar som råder. 
Lageruppbyggnaden bör emellertid inte ske i enlighet med verkets förslag. 

Regeringen anser i motsats till Jordbruksverket och Överstyrelsen för civil 

beredskap att de s.k. nytillkommande åtgärderna inom livsmedelsfunktionen 

också fortsättningsvis bör ingå i den ekonomiska planeringsramen för totalför

svarets civila del. 
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Regeringen föreslår att anslaget förs upp med 64 725 000 kr. Därav utgör Prop. 1993/94: 100 
6 288 ()()() kr medel från den ekonomiska ramen för totalförsvarets civila del. Bilaga 10 

Dessa medel bör användas för beredskapslagring av veterinära läkemedel. Av 
de reserverade medlen bör 5 miljoner kronor användas för andra beredskaps-

åtgärder än lagring, 5 256 000 kr för lagring av veterinära läkemedel och 

l miljon kronor för ABC-åtgärder. 

Regeringens förslag innebär en minskning av anslaget med 52 673 000 kr 

för budgetåret 1994/95 jämfört med de kostnader för lageruppbyggnad som 
förutsattes i det livsmedelspolitiska beslutet år 1990. Den totala besparingen, 

inkl. pris- och löneornräkning, kan därmed beräknas till 54 701 000 kr. Rege

ringen kommer senare, i perspektivet av ett medlemskap i EU och gällande 

planeringsförutsättningar, att låta genomföra en översyn av beredskapen på 

livsmedelsområdet 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 

till Inköp av livsmedel m.m.för beredskapslagring för budgetåret 1994'15 

anvisar ett reservationsanslag på 64 725 000 kr. 

H 5. Kostnader för beredskapslagring av livsmedel m.m. 

1992/93 Utgift 220 345 000 

1993/94 Anslag 247 280 000 

1994/95 Förslag 216 500 000 

Från anslaget betalas driftkostnaderna för beredskapslagring av livsmedel 

m.m. samt kosmader 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 

Enligt Statens jordbruksverk föreligger ett fortsatt behov av att omstrukturera 

livsmedelslagren. Verket har beräknat kostnaderna för beredskapslagring till 

217 900 000 kr. Räntekostnaderna beräknar verket till 127 miljoner kronor. 

Vidare beräknas kostnaderna för ersättning för beredskapslagring till 
85 960 ()()() kr och för övergripande planering m.m. till 4 940 ()()()kr. 

Regeringens överväganden 

Anslaget bör föras upp med sammanlagt 216 500 000 kr, varav 2 000 000 kr 

avser medel inom den ekonomiska ramen för totalförsvarets civila del. Vårt 

förslag innebär en minskning med 30 780 000 kr för budgetåret 1994/95 järn-
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fört med innevarande budgetår. Den totala besparingen, inkl. pris- och löne- Prop. 1993/94: 100 

omräkning, beräknas till 36 517 000 kr. Bilaga 10 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 

till Kostnader för beredskapslagring av livsmedel m.m. för budgetåret 

1994/95 anvisar ett förslagsanslag på 216 500 000 kr. 

H 6. Industrins råvarukostnadsutjämning, m.m. 

1992/93 Utgift 166 337 877 

1993/94 Anslag 172 001 000 

1994/95 Förslag 156 001 000 

Från anslaget täcks dels delar av kostnaderna för industrins råvarukostnads

utjämning (RÅK), dels kostnaderna för rabatteringssystemet för svensktill

verkad stärkelse för tekniskt bruk. 

Statens jordbruksverk 

Enligt nu aktuella planer skall EES-avtalets protokoll 3 träda i kraft den 1 janu

ari 1994. Förhandlingarna om prisutjämningsförfarandet är dock inte helt 

avslutade. Anslagsberäkningarna har dock baserats på antagandet att RÅK

protokollet träder i kraft den l januari 1994. För RÅK torde avtalet konuna 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 anmält sina hemmamarknadspriser och 

EES-kommitten fastställt lägsta EES-priser. 

Jordbruksverket har beräknat kostnaderna för industrins råvarukostnads

utjärnning m.m. till 125 miljoner kronor, en sänkning med 10 miljoner kro

nor. Kostnaderna för rabatteringssystemet för stärkelse beräknas till 38 miljo

ner kronor, en höjning med I miljon kronor. 

Sammanlagt föreslår Jordbruksverket att anslaget förs upp med totalt 
163 001 ()()() kr. 

Regeringens 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 

7 Riksdagen 1993194. I sam/. Nr /00 Bilaga JU 
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emellertid också av de pågående GATT-förhandlingarna. Ett gemensamt sy- Prop. 1993/94: 100 
stem kommer, förutom att det påverkar själva utfonnningen av det svenska Bilaga 10 
systemet för råvarukostnadsutjämning, också sannolikt att påverka kostna-

derna för detsamma. Regeringen beräknar kostnaderna för industrins råvaru-

kostnadsutjämning m.m. till 118 miljoner kronor. Huvuddelen av sänkningen 

är automatiska kostnadsförändringar. En del är dock effekter av regelföränd-

ringar och därmed en besparing. Denna besparing har beräknats till 3 miljoner 

kronor. 

Vad gäller kostnaderna för rabatteringssystemet för svensktillverkad stär

kelse för tekniskt bruk beräknar regeringen dessa, i likhet med Jordbruks

verket, till 38 miljoner kronor. 

Den till RÅK-systemet knutna utjärnningskassans behållning uppgår för 

närvarande till ca 230 miljoner kronor. Av dessa bör 100 miljoner kronor 

föras till statsbudgetens inkomstsida. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 

l. godkänner vad regeringen förordat om dispositionen av medel i 

råvarukostnadsutjämningskassan, 

2. medger att Statens jordbruksverk för råvarukostnadsutjännning under 

budgetåret 1994/95 får disponera en rörlig kredit på högst 20 000 000 
kr i Riksgäldskontoret, 

3. till Industrins rdvarukostnadsutjämning, m.m. för budgetåret 1994/95 

anvisar ett förslagsanslag på 156 001 000 kr. 

H 7. Livsmedelsstatistik 

1992/93 Utgift 

1993/94 Anslag 

1994/95 Förslag 

16 966 000 

21434 000 
23 790 000 

Genom riksdagsbeslut våren 1993 gavs Livsmedelsekonomiska samarbets

nämnden beställaransvaret för statistik på jordbruksornrådet och viss Iivsme

delsstatistik (prop. 1992/93: 182, bet. l 992/93:FiU22, rskr. 1992/93:304). 

Medel för jordbruks- och livsmedelsstatistik finns i dag anvisade på anslagen 

Livsmedelsstatistik, Utredningar m.m. samt Omställningsåtgärder i jordbru

ket m.m. 

Livsmedelsekonomiska samarbetsnämnden 

Som en konsekvens av att LES getts beställaransvaret för jordbruks- och viss 

livsmedelsstatistik bör anslagen som avser statistik inom området samman-
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föras till ett anslag. För att uppnå bästa ekonomi och effektivitet över tiden Prop. 1993/94: 100 

bör anslaget anvisas som ett ramanslag. Bilaga 10 

1 riksdagsbeslut (prop. 1991/92:96, bet. 1991/92:JoU 15, rskr. 1991/92: 

253) har vissa besparingar pä statistiken inom verksamhetsomrädet beslutats. 

Nedskärningen avseende lantbruksregistret har dock ännu inte genomförts 

fullt ut beroende på behovet av fullständiga registeruppgifter för utbetalning 

av bidrag. De potentiella besparingar beträffande de objektiva skördeuppskatt

ningarna som bedömdes möjliga att genomföra har inte kunnat göras med 

hänsyn till behovet av ytterligare utrednings- och utvecklingsarbete. SCB har 

fått i uppdrag att utreda frågan och arbetet skall redovisas senast i december 

1994. 

Med hänsyn till den betydande osäkerhet som råder beträffande behov och 

kostnader för statistik vid ett EU-medlemskap samt de förändringar som ge

nomförts fr.o.m. den 1 juli 1993 om beställaransvar för statistik har LES i 

dagsläget inget annat underlag för bedömningen av resursbehovet än det som 

fastställdes av riksdagen 1992. LES föreslår dä1för att ett anslag pä 39 ,5 miljo

ner kronor anvisas för budgetåret 1994/95, varav 15,2 miljoner kronor avser 

täckande av kostnaderna för de objektiva skördeuppskattningarna. LES har 

därvid utgått från att eventuella kostnader för komplettering av statistiken som 

kan behövas för administrativa ändamål belastar de anslag för vilka upp

gifterna krävs. 

Regeringens överväganden 

Livsmedelsekonomiska samarbetsnämnden har getts beställaransvaret för jord

bruks- och viss livsmedelsstatistik. Regeringen anser att anslagen som avser 

statistik inom området, i så stor utsträckning som möjligt, bör sammanföras 

till ett anslag. Medel under anslaget Utredningar m.m. föreslås därför föras 

över till anslaget Livsmedelsstatistik. Medlen täcker kostnaderna för den jord

bruksekonomiska undersökningen samt ett livsmedelsstatistiskt program. 

Kostnaderna för de objektiva skördeuppskattningarna bör dock även fortsätt

ningsvis finansieras från anslaget Omställningsåtgärder i jordbruket m.m. 

Sammantaget innebär förslaget en besparing på 1,9 miljoner kronor. 

Regeringen anser att anslaget, liksom under innevarande budgetär, bör 

vara ett förslagsanslag. 

Medelsbehovet har beräknats med utgångspunkt i en real minskning av ut

gifterna om 1,9 %. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslär att riksdagen 

till Livsmedelsstatistik för budgetåret 1994/95 anvisar ett förslagsanslag på 

23 790 000 kr. 
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I. Utbildning och forskning 

I 1. Sveriges lantbruksuniversitet 

1992/93 Utgift 573 402 351 Reservation 65 608 481 

1993/94 Anslag 980 933 000 

1994/95 Förslag 1014964 000 

Från anslaget bekostas utbildning, forskning och försöksverksamhet samt 

djursjukvård vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). 

Sveriges lantbruksuniversitet skall genom utbildning, forskning och infor

mation öka kunskaperna om förutsättningarna för en varaktig och effektiv bio

logisk produktion och om hur denna skall bedrivas och nyttjas. 

Sveriges lantbruksuniversitet 

SLU har i sin anslagsframställning redogjort för vissa kostnader som upp

kommit i samband med förändringar av anslagskonstruktionen och för kost

nader som har samband med förändringar i fastighetsförvaltningen. Vidare 

har SLU redovisat behov av en utökad låneram för investeringsbehovet vid 

universitetet. 

Regeringens överväganden 

Samman/ attning 

Övergripande mål: 

Det har inte funnits något skäl till att förändra de övergripande mål som 

gäller för perioden 1993/94-1995/96, 

Resurser: 
Ramanslag 1994/95 1014964 000 kr 

Planeringsram: 
1994/95 

1 014 964 ()()()kr 

Slutsatser 

1995/96 

1 014 964 ()()()kr 

Regeringen anser att de riktlinjer som lades fast i 1993 års forskningspolitiska 

proposition bör gälla även för budgetAret 1994/95. 

Under hösten 1993 presenterade en arbetsgrupp inom Jordbruksdeparte

mentet promemorian (Ds 1993:60) En högskoleutbildning inom hästområdet. 

Prop. 1993/94:100 
Bilaga 10 
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Förslaget innebär bl.a. att det inrättaS en tvåårig högskoleutbildning inom häst- Prop. 1993/94: 100 
området. SLU föreslås bli huvudman för utbildningen som föreslås starta Bilaga 10 
höstterminen 1994. I ärendet har det till regeringen kommit in skrivelser från 
Jämtlands läns landsting, Krokoms kommun, Uppsala universitet, Stiftelsen 
Wången, Föreningen Nordsvenska Hästen och Föreningen Skogshästen. 

För att den föreslagna utbildningen skall kunna genomföras krävs att både 
staten och branschen ställer resurser till förfogande. Frågan bereds för närva
rande inom regeringskansliet. Regeringen avser att återkomma i ärendet under 

våren 1994. 
Regeringen har i proposition 1993/94:30 förordat att det vid SLU skapas 

ett centrum för forskning om biologisk mångfald. Centrumet, som skall vara 
gemensamt för SLU och Uppsala universitet, skall arbeta med forskning, in
formationsspridning samt samordning och planering av forskning och kun

skapsutbyte. Regeringen beräknar för detta ändamål 6 miljoner kronor, varav 
2 miljoner kronor anvisas via anslag till Uppsala universitet på åttonde huvud
titeln. SLU bör dessutom tillföras ett engångsbelopp på 800 000 kr för vissa 
investeringskostnader i samband med bildandet av detta centrum. Verksam
heten vid databanken för hotade arter kommer att ingå som en del av centrum
bildningen och de medel, 3 miljoner kronor, för databanken som hittills an
visats via anslaget Statens natmvårdsverk på fjortonde huvudtiteln bör nu an
visas över SLU:s anslag. 

Våren 1993 beslutade riksdagen att professurerna vid forskningsråden 
skall flyttas över till universiteten (prop. 1992/93; 170, bet. 1992/93: UbUl3, 
rskr. 1992/93:389). I enlighet härmed bör 1 865 000 kr överföras från 
Skogs- och jordbrukets forskningsråd till SLU. 

Under anslaget har beräknats 1 680 000 kr för att täcka kapitalkos111adema 

för tidigare beslutade ombyggnader (prop. 1989/90:90, bet JoU 1989/90: 17, 
rskr. 1989/90:336), 256 000 kr för Studenthälsan och 2 772 000 kr för elkost
nader för biotronen i Alnarp och fytotronen i Uppsala. SLU har i sin anslags
framställning påtalat att konstruktionen med utbetalning av anslaget med 1/12 
den 20:e dagen i varje månad medför en merkostnad för universitetet. Rege
ringen avvaktar i den frågan Riksrevisionsverkets redovisning av uppdrag av
seende genomförandet av räntebeläggning av statliga medelsflöden. 

Medelsbehovet har beräknats med utgångspunkt i en real minskning av ut
gifterna om 1,9 % . 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att rikdagen 
till Sveriges lantbruksuniversitet för budgetåret 1994/95 anvisar ett ram
anslag på 1014964 000 kr. 
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I 2. Skogs- och jordbrukets forskningsråd: Forskning 

1992/93 Utgift 

1993/94 Anslag 

1994/95 Förslag 

I 177 806 775 

181 123 ()()() 

183 960 ()()() 
I Anslaget Skogs- och jordbrukets forskningsrAd. 

Reservation 141 219 394 

Skogs- och jordbrukets forskningsråd (SJFR) skall enligt sin instruktion 

främja och stödja i första hand grundläggande och långsiktig forskning som 

gagnar ett hållbart nyttjande av biologiska naturresurser med särskild inrikt

ning på de areella näringarna. Rådet skall verka för att informationen om 

forskning och forskningsresultat sprids. 

Skogs- och jordbrukets forskningsråd 

Skogs- och jordbrukets forskningsråd har i sin anslagsframställning i enlighet 

med statsmakternas beslut (prop. 1992/93:170, bet. 1992/93:UbU 13, rskr. 

1992/93:389) beräknat kostnaderna för överföring av rådets professurer till 

Sveriges lantbruksuniversitet. Beloppet uppgår till 1 865 000 kr. 

Rådet har vidare hemställt att 9,8 miljoner kronor för dyrbar vetenskaplig 

utrustning överförs från aktuella anslag under Utbildningsdepartementets an
svarsområde till SJFR:s anslag. SJFR har också pekat på de ökade kostnader

na för forskningssamarbetet med EU i samband med ett ikraftträdande av 

EES-avtalet. I en särskild skrivelse har SJFR redovisat fortsättningen av sitt 

livsmedelsforskningsprogram t.o.m. budgetåret 1995/96. 

SJFR har den 26 november 1993 redovisat en lägesrapport rörande det 
träfiberforskningsprogram som aviserades i 1993 års forskningspolitiska pro

position. Rapporten kommer att ligga till grund för rådets slutliga forsknings

program inom området. 

Regeringens överväganden 

Sammanfattning 

Övergripande mål: 

Det har inte funnits skäl till att förändra de övergripande mål som gäller 

för treårsperioden 1993/94-1995/96. 

Resurser: 
Reservationsanslag 1994/95 183 960 000 kr 

Planeringsram: 
1994/95 
183 960 ()()() kr 

1995/96 
183 960 ()()()kr 

Prop. 1993/94: 100 
Bilaga 10 
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Slutsatser Prop. 1993/94: 100 
Bilaga 10 

Regeringen anser att de riktlinjer som lades fast i 1993 års forskningspolitiska 
proposition bör gälla även för budgetåret 1994/95. 

Enligt vad som redovisats under anslaget Sveriges lantbruksuniversitet bör 
medel för de professurer som har inrättats vid SJFR överföras till SLU. Vi
dare bör 421 000 kr överföras till anslaget Skogs- och jordbrukets forsknings
råd: Förvaltningskostnader. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen förslår att riksdagen 
till Skogs- och jordbrukets forskningsrdd: Forskning för budgetåret 
1994/95 anvisar ett reservationsanslag på 183 960 000 kr. 

I 3. Skogs- och jordbrukets forskningsråd: 

Förval tningskostnader 

1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

6092 000 
18 097 000 

Anslaget skall täcka SJFR:s förvaltningskostnader. 

Skogs- och jordbrukets forskningsråd 

SJFR har i sin anslagsframställning pekat på att moderniseringen av statens 
redovisningssystem medfört att frågan om bokföringen av rådets och 
kansliets kostnader blivit aktuella. Rådet föreslår därför att det överförs ett be
lopp på 421 000 kr till detta anslag från anslaget Skogs- och jordbrukets 
forskningsråd: Forskning. 

Regeringens överväganden 

Sammanfattning 

Övergripande mål: 

Det har inte funnits skäl till att förändra de övergripande mål som gäller 
för treårsperioden 1993/94-199 5/96. 

Resurser: 
Ramanslag 1994/95 18 097 000 kr 

Planeringsram: 
1994/95 
18 097 OOOkr 

1995/96 
18 097 000 kr 
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Genom omfördelning från SJFR:s anslag till forskning bör detta anslag till- Prop. 1993/94: 100 

föras 421 000 kr för att täcka kostnader för utvärderingar och information. Vi- Bilaga 10 

dare bör anslaget genom omfördelningar räknas upp med 11,5 miljoner kro-

nor för att täcka kostnaderna för Sveriges medverkan i EG:s tredje rampro-

gram för forskning avseende agroindustriella forskningsprogrammet AAIR. 

Medelsbehovet har vad avser förvaltningskostnadema beräknats med ut

gångspunkt i en real minskning av utgifterna om 1,9 %. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 

till Skogs- ochjordbruketsforskningsrdd: Förvaltningskostnader för bud

getåret 1994/95 anvisar ett ramanslag på 18 097 000 kr. 

I 4. Stöd till kollektiv forskning 

1992/93 Utgift 

1993/94 Anslag 

1994/95 Förslag 

100 327 014 

88 000 000 

88 000 000 

Reservation 1 816 135 

Från anslaget anvisas medel till stöd för kollektiv jordbruksteknisk forsk

ning samt stöd till viss skogsforskning. Vidare anvisas medel för kollektivt 

forsknings- och utvecklingsarbete inom jordbruks- och växtförädlingsom

rådena. 

Kollektiva program 

1993/94 1994/95 

Jordbruks teknik 3 700 000 3 700000 

Skogsforskning 24 300 000 24 300000 

Trädgårdsforskning 11000000 11000 000 

Växtförädling 7 000000 7000000 

Stiftelsen Lantbruksforskning 42 000000 42000000 

Summa program 88 000 000 88 000 000 

SJFR har träffat avtal med Stiftelsen Jordbruksteknisk forskning om ge

mensam finansiering av forsknings- och utvecklingsverksamhet på det jord

brukstekniska området. Avtalet avser tiden den 1 juli 1993-den 30 juni 1996. 

Enligt avtalet medverkar SJFR i finansiering av verksamheten genom att un

der avtalsperioden bidra med 11,l miljoner kronor, varav 3,7 miljoner kronor 

under budgetåret 1994/95. Stiftelsen åtar sig att under samma period tillskjuta 
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lägst motsvarande belopp, varav sammanlagt minst 7 ,5 miljoner kronor i Prop. 1993/94: 100 
form av direkt bidrag. Jordbrukstekniska institutet har ansvaret för genom- Bilaga 10 

förandet av det avtalade programmet. Tilläggsavtal har träffats om viss kom-

petensuppbyggnad vid institutet. 

SJFR har vidare träffat avtal med Stiftelsen Skogsbrukets forskningsinsti

tut om gemensam finansiering av viss skogsforskning. Avtalet avser tiden 
den 1 juli 1993--den 30 juni 1996. Enligt avtalet medverkar SJFR i finansie

ring av verksamheten genom att under avtalsperioden bidra med 72,9 miljo

ner kronor, varav 24,3 miljoner kronor under budgetåret 1994/95. Stiftelsen 

åtar sig att under samma period tillskjuta lägst motsvarande belopp i form av 

direkt bidrag. 

För insatser inom områdena hemträdgårdar och grönytemiljöer, inkl. verk

samheten inom det s.k. MOVIUM-sekretariatet vid Sveriges lantbruksuniver

sitet i Alnarp, har beräknats 11 miljoner kronor. 

Vidare har det beräknats 7 miljoner kronor för insatser för förädling av spe

cifika norrlandsgrödor och trädgårdsväxter samt för viss annan jordbruks

forskning. 

Medel till Stiftelsen Lantbruksforskning bör i likhet med föregående år an
visas över detta anslag. Beloppet beräknar regeringen till 42 miljoner kronor. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 

till Stöd till kollektiv forskning för budgetåret 1994/95 anvisar ett reserva

tionsanslag på 88 ()()() 000 kr. 

I 5. Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien 

1992/93 Utgift 
1993/94 Anslag 

1994/95 Förslag 

772 ()()() 

811 ()()() 
832 ()()() 

Skogs- och lantbroksakademiens uppgift är att med stöd av vetenskap och 

praktisk erfarenhet till samhällets gagn främja jord- och skogsbruk samt där

till knuten verksamhet. Från anslaget betalas kostnader för akademiens ordi

narie tjänstemän, ersättning åt skoglig expertis, bidrag till bibliotek m.m. 

samt vissa kostnader för utländskt forskarutbyte och utländska forskarkon

takter. 

Skogs- och lantbruksakademien 

Under det gångna året har akademien belyst aktuella skogs- och jordbruksfrå

gor vid ordinarie månadssammankomster, vid seminarier samt genom arbete 
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inom och rapporter från utskott, kommitteer och arbetsgrupper. Akademien Prop. 1993/94: 100 
har under året satsat väsentliga personella resurser på att i första hand medver- Bilaga 10 

ka till den kunskapsöverföring som sker till de baltiska staterna. För budget-
året 1994/95 hemställs om ett anslag på 990 000 kr för bidrag till lönekostna-
der. I en särskild skrivelse har akademien anmält behovet av FoU om land-
skapsvård med betesdjur med akademiens tidigare arbete på området som 
förebild. 

Regeringens överväganden 

Anslaget bör räknas upp med 21 000 kr. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien för budgetåret 1994/95 
anvisar ett förslagsanslag på 832 000 kr. 
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J. Biobränslen 

J 1. Bioenergifo~skning 

1992/93 Utgift 

1993/94 Anslag 

1994/95 Förslag 

43 029 051 

76 377 000 

74 697 000 

Reservation 14098181 

Från anslaget finansieras forskning och utveckling på biobränsleområdet 

Närings- och teknikutvecklingsverket (NUTEK) 

Inom biobränsleområdet bedriver NUTEK programmen Trädbränslen och 

dess miljöeffekter, Energiodling och ekologi, Alternativa drivmedel, Av

fall/Biogas/Miljö, Torv, Kol, Bioenergi/klimat, Etanolutveckling samt Små

skalig förbränning av biobränslen. De två sistnämnda programmen har kom

mit till stånd genom att riksdagen våren 1993 anslog 25 miljoner kronor för 

ändamålet (prop. 1992/93: 179, bet. 1992/93:NU28, rskr. 1992/93:362). Det 

är avsikten att motsvarande summa skall anvisas ytterligare två år. 

NUTEK föreslår i sin enkla anslagsframställning oförändrat anslag för 

budgetåret 1994/95. 

Programrådet vid Studsvik 

Programrådet vid Studsvik verkar som statens beställare av ett basforsknings

program för icke kärnteknisk forskning och utveckling. Forskningen om för

gasning och förbränning genomförs i bolaget TPS Tenniska Processer AB. 

De forskningsresultat som tas fram inom den av programrådet styrda bas

forskningen är fritt tillgängliga. 

Programrå.det föreslår i sin enkla anslagsframställning oförändrat anslag 

för budgetåret 1994/95. Verksamheten föreslås även i fortsättningen inriktad 

på områdena Miljökemi, Strömningsteknik/modellering, Förbrännings-/för

gasningskemi och Metodikstudier. Den föreslagna inriktningen överensstäm

mer i sina huvuddrag med NUTEK:s motsvarande energiforskning. Pro

gramrådet anför att en samordning av de konkreta forskningsinsatserna kom

mer att ske så att anslagen utnyttjas optimalt. 

Regeringens överväganden 

Viktigt i arbetet för en hållbar utveckling är en övergång från användning av 

knappa råvaror till att använda förnybara råvaror från skogsbruket och jord

bruket, både som industriråvara och bränsle. Ett mål bör därför vara att i de 

samhällssektorer som är tänkbara användare av biobränslen stimulera till en 

fortsatt övergång från fossila bränslen till biobränslen. Det måste ske på ett 

Prop. 1993/94:100 
Bilaga 10 
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kostnadseffektivt sätt. Kos maderna måste minskas bl.a. för produktions- och Prop. 1993/94: 100 

transponledet, framställning av drivmedel och omvandling till värme och Bilaga 10 

elkraft. Den strategiska, långsiktiga forskningen som detta anslag finansierar 

är viktig bl.a. för an stimulera framväxten av nya teknologier och för an tidigt 

belysa miljöaspekter. 
Anslaget bör minskas med 3 miljoner kronor för delfinansiering av Sveri

ges deltagande i EG:s forskningsprogram AAIR. 

Riksdagen har årligen bemyndigat regeringen att i samband med stöd till 

energif orskning göra åtaganden även efter det aktuella budgetåret och efter det 

beslutade treårsprogrammets slut. Sådana bemyndiganden behövs även för 

budgetåret 1994/95 för att möjliggöra kontinuitet och långsiktighet i forsk

nings- och utvecklingsverksamhet. Detta är av särskild vikt med hänsyn till 
att energiforskningen under den senaste programperioden har fätt en mer lång

siktig inriktning, bl.a. genom en utökat stöd till grundläggande forskning. 

Regeringen beräknar behovet av åtaganden inom bioenergiområdet för budget

åren 1995/96-2000/01 till 60, 30, 25, 20, 15 resp. 10 miljoner kronor. Riks

dagen bör bemyndiga regeringen att lämna sådana bemyndiganden. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 

1. bemyndigar regeringen att under budgetåret 1994/95 låta staten ta på 

sig ekonomiska förpliktelser i samband med stöd till forskning och ut

veckling inom energiområdet som innebär åtaganden om 60 000 000 

kr för budgetåret l 995/96, 30 000 000 kr för budgetåret 1996/97, 

25 000 000 kr för budgetåret 1997 /98, 20 000 000 kr för budgetåret 
1998/99, 15 000 000 kr för budgetåret 1999/2000 samt 10 000 000 kr 
för budgetåret 2000/01. 

2. till Bioenergiforskning för budgetåret 1994/95 anvisar ett reservations

anslag på 7 4 697 000 kr. 

J 2. Bidrag för ny energiteknik 

1992/93 Utgift 237 976 900 Reservation 156 023 100 

1993/94 Anslag 200 000 000 

1994/95 Förslag 200 000 000 

Från anslaget finansieras bidrag för att främja investeringar i anläggningar 

för kraftvärmeproduktion med biobränsle och för att förbättra konkurrens

kraften för befintlig biobränslebaserad kraftvärme. Stödet är en del av 1991 

års energipolitiska beslut. 

Stödet som administreras av Närings- och teknikutvecklingsverket 

(NUTEK) kan lämnas under en sexårsperiod fr.o.m den 1 juli 1991. För stö-
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det har avsatts 1 miljard kronor. Medlen anvisas med 200 miljoner kronor om Prop. 1993/94: 100 
året i fem år. Bilaga 10 

Regeringens överväganden 

I prop. 1990/91 :88 framhölls att det från principiella utgångspunkter är rim

ligt med ett energiskattesystem i vilket skatten på fossila bränslen är beroende 

av de utsläpp förbränningen ger upphov till men oberoende av till vad energin 

används. Sådana beskattningsprinciper skulle dock höja totalkostnaderna i 

den svenska elproduktionen och för den elintensiva industrin. Det betonades 

att i avvaktan på en internationell samordning av åtgärder mot koldioxid

utsläpp måste andra styrmedel än koldioxidskatten utnyttjas för att främja de 

förnybara energislagen och kraftvärmen. Mot denna bakgrund förordades ett 

stöd till investeringar i biobränsleeldade kraftvärmeverk. 

NUTEK har i uppdrag att årligen utvärdera programmen för omställning 

och utveckling av energisystemet, m.m. samt att årligen redovisa resultatet av 

utvärderingen till regeringen. I årets redovisning, Energirapport 1993, kritise

rar NUTEK stödet för att inte bidra till den tekniska utvecklingen. Det finns, 

enligt NUTEK, en risk att det blir svårare att förmå energibolag att satsa på 

nya tekniska lösningar när de samtidigt får stöd för att investera i konven

tionell teknik. NUTEK föreslår att kvarvarande medel förs över till i första 

hand energiforskningsprogrammet, i andra hand energiteknikfonden. 

Energirapport 1993 har remissbehandlats. Flertalet remissinstanser tillstyr

ker NUTEK:s förslag. Regeringens överväganden avseende de energipoli

tiska programmen redovisas i bil. 13. 

I början av december 1993 var 695 miljoner kronor av den totala ramen på 

1 000 miljoner kronor tagna i anspråk. Dessutom är ett antal ärenden bord

lagda. Deras samlade anspråk överstiger återstoden av tillgängliga medel. Nå

gon ändrad disposition av anslaget är sålunda inte aktuell. 
I sammanhanget vill vi anmäla följande. Som en följd av 1991 års energi

politiska beslut anvisades fr.o.m. budgetåret 1992/93 för en femårsperiod 

625 miljoner kronor för utveckling av ny teknik för elproduktion med bio

bränsle. Medlen fördelas av Programstyrelsen för främjande av biobränslean

vändningen. Regeringen beslutade den 2 december 1993 att ge Programstyrel

sen bemyndigande att disponera medlen också för demonstrationsanlägg

ningar för tillverkning av etanol ur cellulosarika råvaror. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 

till Bidrag för ny energiteknik för budgetåret 1994/95 anvisar ett reserva

tionsanslag på 200 000 000 kr. 
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Förslag till 

Lag om ändring i utsädeslagen (1976:298) 

Härigenom föreskrivs att det i utsädeslagen skall införas en ny bestämmelse, 

5 §, av följande lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

5§ 
Sddan myndighetsutövning som av

ses i 1 § 2 får av regeringen överläm

nas till en juridisk person som rege

ringen har godkänt för uppgiften. 
Regeringen/år över/dra dt enförvalt

ningsmyndighet att besluta om sd

dant överlämnande eller godkännan
de. 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994. 
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Rättsdatablad 

Föifattningsrubrik Bestämmelser som 
inför, ändrar, upp
häver eller upprepar ett 
nonngivningsbemyn
digande 

Lag om ändring i 5 § 
utsädeslagen 
(1976:298) 

Celexnummer för 
bakomliggande EG
regler 
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Register 

Sid. 

1 Inledning 

17 

18 
22 

23 

25 

26 

27 
27 

30 

30 

37 

39 

40 
42 

43 
43 

44 

A. Internationellt samarbete 
Bidrag till vissa internationella 

organisationer m.m.,f örslagsanslag 

B. Jordbruk och trädgårdsnäring 
1 Statens jordbruksverk, ramanslag 
2 Bidrag till jordbrukets rationalisering, 

m.m.,förslagsanslag 
3 Markförvärv för jordbrukets rationalisering, 

reservationsanslag 
4 Täckande av förluster på grund av statlig 

kreditgaranti,förslagsanslag 
5 Stöd till skuldsatta jordbrukare, 

förslagsanslag 
6 Startstöd till jordbrukare,förslagsanslag 
7 Stöd till avbytarverksamhet m.m., 

förslagsanslag 
8 Stöd till jordbruket och livsmedelsindustrin 

i norra Sverige,förslagsanslag 
9 Omställningsåtgärder i jordbruket m.m., 

förslag sans/ag 
10 Rådgivning och utbildning, reservationsanslag 

11 Stöd till sockerbruket på Gotland m.m., 

förslag sans/ag 

c. Skogsbruk 
1 Skogsvårdsorganisationen,/örs/agsans/ag 

2 Skogsvårdsorganisationen: 

Myndighetsuppgifter, ramanslag 
3 Bidrag till skogsvård m.m.,förslagsanslag 
4 Stöd till byggande av skogsvägar, 

förs lagsanslag 
5 Insatser för skogsbruket, 

reservationsanslag 

* Beräknat belopp. 

36000000 
36 000 000 

112 250 000 

10000000 

1000 

40000 000 

10000000 
42 000 000 

535 000 000 

*971000 000 

l 407 003 000 
29785 000 

12 500 000 
3 169 539 000 

l 000 

278 952 000 
60000 000 

400000 

99 000 000 
438 353 000 

Prop. 1993/94: 100 
Bilaga 10 

110 



D. Fiske Prop. 1993/94: 100 
45 1 Fiskeriverket, ramanslag 5 3 272 ()()() Bilaga 10 
46 2 Främjande av fiskerinäringen, reservationsanslag *4 084 ()()() 

46 3 Särskilda insatser för fisket,förslagsanslag *26 391 ()()() 

46 4 Stöd till fiskare på syd- och ostkusten och 

på Gotland,förslagsanslag * 5 ()()() ()()() 

47 5 Ersättning för intrång i enskild fiskerätt m.m., 

fårslagsanslag 1 ()()() ()()() 

46 6 Bidrag till fiskevård, reservationsanslag *3 612 ()()() 

93 359 000 

E. Rennäring m.m. 

48 1 Främjande av rennäringen, reservationsanslag 11 017 ()()() 

49 2 Prisstöd till rennäringen,förslagsanslag 38 ()()() ()()() 

52 3 Ersättningar för viltskador m.m.,förslagsanslag 27 ()()() ()()() 

52 4 Ersättningar på grund av radioaktivt nedfall, 

förslag sans lag 1 ()()() 

62 5 Stöd till innehavare av fjällägenheter m.m., 

reservationsanslag 1 538 ()()() 

77 556 000 

F. Djurskydd och djurhälsovård 

63 Statens veterinärmedicinska anstalt: 

Uppdragsverksamhet 1 ()()() 

64 2 Bidrag till Statens veterinärmedicinska 

anstalt., förslag sans/ag 67 834 ()()() 

65 3 Distriktsveterinärorganisationen: 

Uppdragsverksamhet * 1 ()()() 

65 4 Bidrag till distriktsveterinärorganisationen, 

förs lagsanslag *75 055 ()()() 

65 5 Bidrag till avlägset boende djurägare för 

veterinärvård,förslagsanslag *6 ()()() ()()() 

65 6 Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder, 

reservationsanslag 25 911 ()()() 

67 7 Centrala försöksdjursnärnnden, ramanslag 5 613 ()()() 

69 8 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar, 

förslag sans lag 72 150 ()()() 

252 565 000 

* Beräknat belopp. 
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G. Växtskydd och jordbrukets miljöfrågor Prop. 1993/94: 100 
72 1 Statens utsädeskontroll: Uppdragsverksamhet 1000 Bilaga 10 
78 2 Bidrag till Statens utsädeskontroll, 

förslag sans/ag 819 000 

78 3 Statens växtsortnämnd, ramanslag 647 000 

79 4 Statens maskinprovningar: Uppdragsverksamhet 1000 

83 5 Bidrag till Statens maskinprovningar, 

förs lagsanslag 5 165 000 

83 6 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket, 

reservationsanslag 38 513 000 

86 7 Bekämpande av växtsjukdomar,förslagsans/ag 2 629000 
47 775 000 

H. Livsmedel 

87 Statens livsmedelsverk, ramanslag 91420 000 

90 2 Täckande av vissa kostnader för 

köttbesiktning m.m. 1000 

90 3 Livsmedelsekonorniska samarbetsnämnden, 

ramanslag 3 825 000 
92 4 Inköp av livsmedel m.m. för beredskapslagring, 

reservationsanslag 64 725 000 

94 5 Kostnader för beredskapslagring av livsmedel 

m.m.,förs/agsans/ag 216 500 000 
95 6 Industrins råvarukostnadsutjämning, m.m., 

förslag sans/ag 156 001 000 
96 7 Livsmedelsstatistik,förslagsanslag 23 790 000 

556 262 000 

I. Utbildning och forskning 

98 1 Sveriges lantbruksuniversitet, ramanslag 1014964000 
100 2 Skogs- och jordbrukets forskningsråd: 

Forskning, reservationsans/ag 183 960 000 
101 3 Skogs- och jordbrukets forskningsråd: 

Förvaltningskostnader, ramanslag 18 097 000 
102 4 Stöd till kollektiv forskning, reservationsanslag 88 000 000 
103 5 Bidrag till Skogs- och lantbruksakadernien, 

förslag sans/ag 832000 
1 305 853 000 

* Beräknat belopp. 
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J. Biobränslen 
105 1 Bioenergiforskning, reservationsanslag 
106 2 Bidrag för ny energiteknik, reservationsanslag 

Summa kr 

108 Underbilaga 10.1 
Förslag till Lag om ändring i utsädeslagen (1976:298) 

109 Underbilaga 10.2 

Ränsdatablad 

Prop. 1993/94:100 
74 697 000 Bilaga 10 

200000 ()()() 
274 697 000 

6 251 959 000 
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Bilaga 11 till budgetpropositionen 1994 

Arbetsmarknadsdepartementet 
(tionde huvudtiteln) 

Inledning 

Allt fler tecken tyder på att den svenska konjunkturen nu befinner sig i 
slutfasen av den djupaste lågkonjunkturen under efterkrigstiden. Ned
gången har blivit både djupare och mer långvarig än väntat. Det beror 
främst på mycket svåra sviter från överhettnings- och spekulationseko
nomin under 1980-talets senare hälft och den internationella konjunktu
ren. 

Den öppna arbetslösheten har hittills bl.a. begränsats av en mycket 
stark ökning av de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna samt ökade 
satsningar på infrastruktur, s.k. RITT-projekt och statliga byggen samt 
inom utbildningsområdet. De regionala skillnaderna i arbetslöshet är 
alltjämt betydande. 

Tecknen på en ljusning i efterfrågan på arbetskraft är allt flera. Inom 
industrin stiger produktionen och orderingången växer. Antalet nyan
mälda lediga platser har börjat stiga. Ökningen sker dock från en mycket 
låg nivå. Både antalet varsel om uppsägning och antalet nyanmälda 
arbetssökande vid arb\tsförmedlingen har minskat under hösten. Räntorna 
har sjunkit kraftigt och hushållens framtidstro har blivit ljusare. 
Förbättringen sker främst inom den konkurrensutsatta delen av ekonomin. 
Den inhemska efterfrågan är fortfarande svag. Trots de positiva tecknen 
väntas situationen på arbetsmarknaden vara fortsatt besvärlig under nästa 
budgetår. 

Inom arbetsmarknadspolitiken har den ökade arbetslösheten främst 
mötts med åtgärder som underlättar anpassningen på arbetsmarknaden. 
Arbetsmarknadspolitiken har fått ta ett mycket stort stabiliseringspolitiskt 
ansvar. De nyligen beslutade reformerna avseende arbetsrätten, arbetslös
hetsförsäkringen, ungdomspraktiken och införandet av ett generellt 
anställningsstöd syftar till att underlätta övergången till den reguljära 
arbetsmarknaden samt stimulera och tidigarelägga en sysselsättningsök
ning. Den förväntade utvecklingen på arbetsmarknaden föranleder ingen 
väsentlig förändring av inriktningen nästa budgetår. För nästa budgetår 
föreslås att politiken, liksom innevarande budgetår, inriktas på att 
förebygga långtidsarbetslöshet och utslagning, utnyttja den reguljära 
arbetsmarknaden och stimulera rekryteringen till näringslivet, öka 
jämställdheten på arbetsmarknaden och effektivisera medelsanvändningen. 
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Inom arbetslivspolitiken behövs fortsatta kraftfulla insatser för att upp
rätthålla säkerhet och hälsa i arbetet och för att förnyelsen av arbetslivet 
skall fortsätta. En allt viktigare del i arbetslivspolitiken är att underlätta 
spridningen av goda exempel på hur teknik, arbetsorganisation och 
arbetsinnehåll kan utformas samt uppbyggnaden av kunskap och kompe
tens. Sådana åtgärder minskar utslagningen och ökar produktiviteten och 
främjar tillväxten. De arbetshandikappades ställning på arbetsmarknaden 
behöver stärkas ytterligare. Det gäller främst för dem som har svårare 
funktionshinder. 

Inom regionalpolitiken behövs fortsatta insatser för att stärka och ut
veckla näringslivet i hela Sverige. De är viktiga inslag i tillväxtpolitiken 
och en förutsättning för att hela Sverige skall leva. Under våren 1994 
läggs en regionalpolitisk proposition. I avvaktan på den föreslås oför
ändrade anslag. 

Med hänsyn till de viktiga kraven på konjunkturanpassning av de ar
betsmarknadspolitiska insatserna kommer regeringen att noga följa 
utvecklingen och återkomma till riksdagen när förändringar är motivera
de. 

Sammanfattning av de viktigaste förslagen 

De förslag som läggs i denna budgetproposition innebär en fortsatt hög 
nivå på insatser som underlättar omställningen på arbetsmarknaden, 
stärker arbetskraftens kompetens, motverkar utslagning och förebygger 
arbetsskador samt motverkar regionala obalanser. Bl.a. föreslås följande: 
- Oförändrad hög nivå på de konjunkturberoende arbetsmarknadspolitiska 

åtgärderna. 
- Att utbildningsbidrag utan lånedel beviljas vid arbetsmarknadsut-

bildning som är kortare än 15 kalenderdagar. 
- De avtalade inskolningsplatserna för ungdomar avskaffas. 
- En särskild arbetsplatsförlagd praktik för invandrare införs. 
- Målgruppen för skyddat arbete hos offentliga arbetsgivare (OSA) 

vidgas till vissa grupper med svårare funktionshinder. 
- Lönebidrag kan i vissa fall lämnas för anställda med arbetshandikapp 

som löper risk att bli uppsagda. 
- Att näringshjälp till arbetshandikappade för att starta eget skall kunna 

lämnas med upp till 60 000 kr. 
- Oförändrade regionalpolitiska medel i avvaktan på en regionalpolitisk 

proposition våren 1994. 
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Utgiftsutvecklingen inom tionde huvudtiteln blir sammantaget följande 
(miljoner kronor): 

Anvisat enligt 
reglerings brev Förslag 
1993/94 1994/95 Förändring 

A. Arbetsmarknad 31 226,3 31 474,4 + 248,1 
B. Arbetslivsfrågor 13 278,7 13 430,6 + 151,9 
C. Regional utveckling 2 569,5 2 569,5 0 

Totalt för tionde huvudtiteln 47 074,5 47 474,5 + 400,0 
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Arbetsmarknad 

Arbetsmarknadsutvecklingen 

Arbetsmarknadsläget har i snabb takt försämrats sedan andra hälften av 
år 1990. Flera tecken tyder dock på att botten nu är nådd och att en ökad 
aktivitet sprider sig i ekonomin. Statistiken över varsel pekar på en 
nedåtgående trend för antalet varsel, antalet nyanmälda platser ökar och 
tillströmningen av nyanmälda arbetssökande vid arbetsförmedlingen har 
under hösten avtagit markant. Inom industrin ökar produktionen som 
följd av god orderingång och sänkt räntenivå. En växande optimism 
bland hushållen kan på sikt höja privat konsumtion. Flera faktorer har 
bidragit till att en återhämtning nu har möjliggjorts. Den enskilt största 
orsaken är exportindustrins förbättrade kostnadsläge till följd av sänkta 
arbetsgivaravgifter, höjd produktivitet och det sjunkande värdet på den 
svenska kronan. Internt har förutsättningarna för en ökad sysselsättning 
stärkts genom de effektivitetshöjande rationaliseringar som genomförts 
av näringslivet samt de åtgärder i kostnadssänkande riktning som om
läggningen av den ekonomiska politiken medfört. 

Till följd av den historiskt låga efterfrågan på arbetskraft har syssel
sättningen fallit mycket kraftigt. Antalet sysselsatta var i november 1993 
över 550 000 färre än vid inledningen av år 1990 och är nu nere på 
samma nivå som i mitten av 1970-talet. Av de ca 550 000 arbetstillfällen 
som har gått förlorade kan närmare hälften hänföras till industrin. 
Sysselsättningen, mätt som antal arbetade timmar, minskade under åren 
1991och1992 med 2,3 % respektive 3,4 %. 

Antalet nyanmälda platser har minskat tre år i rad. Inflödet av nyan
mälda platser sedan sommaren 1993 visar emellertid på en motsatt 
utveckling med en begynnande ökning jämfört med samma tid föregående 
år. Ökningen sker dock från en mycket låg nivå. Den svaga efterfrågan 
på arbetskraft kan utöver den låga aktivitetsnivån i ekonomin förklaras 
av låg personalomsättning samt av en mycket kraftigt sjunkande sjukfrån
varo. Härtill kommer en snabb produktivitetsförbättring som inneburit en 
kraftigt minskad efterfrågan på arbetskraft men som på längre sikt är 
nödvändig för att upprätthålla industrins konkurrenskraft. 

Den minskande efterfrågan på arbetskraft gav i inledningen av kon
junkturnedgången år 1990 utslag i stigande antal varsel om uppsägning. 
Utvecklingen under år 1993 visar däremot på en entydig minskning av 
antalet varslade personer. Under de tre första kvartalen 1993 varslades 
ca 98 000 personer. Motsvarande period året före varslades 124 000 
personer. 

Under höstmånaderna augusti till november 1993 har antalet varsel 
minskat med 31 000 eller med närmare 50 % jämfört med samma period 
år 1992. 

Som vid tidigare konjunkturuppgångar är det först i industrisektorn 
man tydligast kan märka en minskning av antalet varsel. Industrins andel 
av det totala antalet lagda varsel har sjunk.it från ca hälften till en 
fjärdedel. 
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Antalet personer i arbetskraften har minskat. Vid årsskiftet 1989/90 
uppgick antalet till 4 500 000, tre år senare hade arbetskraftsdeltagandet 
sjunkit tiJI 4 300 000 personer. Den kraftfulla satsningen på olika former 
av utbildning och arbetsplatspraktik, då deltagarna inte räknas in i 
arbetskraften, förklarar delvis det minskade arbetskraftsdeltagandet, 
speciellt bland ungdomar. 

De mycket omfattande satsningarna på konjunkturberoende arbets
marknadspolitiska åtgärder har bromsat uppgången av arbetslösheten men 
trots dessa insatser har det inte gått att hindra en utveckling som lett till 
mycket hög arbetslöshet. I november 1993 var 357 000 personer öppet 
arbetslösa enligt SCB:s arbetskraftsundersökning (AKU). Det motsvarar 
8,4 % av arbetskraften. Under samma månad befann sig ca 220 000 
personer, eller 5,2 % av arbetskraften, i någon form av konjunkturbero
ende åtgärd. Aldrig tidigare har antalet personer i arbetsmarknadspolitis
ka åtgärder uppnått dagens omfattning. 

Redan i inledningsskedet av den rådande lågkonjunkturen ökade 
arbetslösheten bland män snabbare än bland kvinnor. Skillnaden i relativ 
arbetslöshetsnivå mellan män och kvinnor kvarstår. Arbetslöshetsnivån 
i november 1993 var 10,2 % för män och 6,6 % för kvinnor. 

Det svåra läget på arbetsmarknaden har särskilt hårt drabbat nytill
trädande ungdomar, arbetshandikappade och utomnordiska medborgare. 
Arbetslösheten bland ungdomar har efter sommarens höga nivåer dämpats 
som en följd av de kraftfulla insatser som gjorts inom arbetsmarknads
och utbildningsområdena. Antalet arbetslösa ungdomar i åldrarna 16 - 24 
år var 89 000 i november 1993, vilket är en nedgång jämfört med 
sommarmånaderna med över 40 000 personer. 

De allt längre arbetslöshetstiderna bland de arbetslösa har lett till en 
ökad andel långtidsarbetslösa. I november 1993 hade 36 % av de 
arbetslösa varit utan arbete i mer än sex månader. 

Utvecklingen på arbetsmarknaden under budgetåret 1994/95 är svår
bedömd med hänsyn till att likartade erfarenheter saknas. Härtill kommer 
att nya åtgärder för att främja sysselsättningstillväxten nyligen har 
beslutats. Det gäller bl.a. det generella anställningsstödet och de vidgade 
möjligheterna till prov- och visstidsanställning. 

Arbetsmarknadsverkets resultat 

Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) har inför treårsperioden 1994/95 -
1996/97 kommit in med en fördjupad anslagsframställning och en sär
skild rapport enligt regeringens myndighetsspecifika direktiv. För verk
samheten under budgetåret 1992/93 har AMS lämnat en årsredovisning. 
I den fördjupade anslagsframställningen görs en resultatanalys där 
arbetsförmedlingens verksamhet fr.o. m. år 1990 redovisas, vilken sam
manfattas i det följande. Därefter redovisas Arbetsmarknadsverkets 
(AMV) uppnådda resultat under budgetåret 1992/93. 

Antalet inskrivna vid arbetsförmedlingen, dvs. personer som var 
arbetssökande eller deltog i någon form av arbetsmarknadspolitisk åtgärd, 
minskade under senare delen av 1980-talet och nådde sin lägsta nivå i 
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början av år 1990, och uppgick då till drygt 300 000 personer. Under de 
två senaste åren har antalet inskrivna ökat med över 200 000 personer 
under resp. år. Första kvartalet 1993 var i genomsnitt ca 820 000 
personer inskrivna vid förmedlingen. Av dessa saknade 444 000 
personer arbete, 199 000 personer fick del av åtgärder, 99 000 var 
deltidsarbetslösa och 77 000 sökte arbete men hade ett arbete som varade 
mer än 3 månader. Mellan våren 1990 och våren 1993 minskade andelen 
inskrivna i åldrarna 55 - 64 år medan andelen i åldrarna 16 - 24 år 
ökade. I övriga åldrar var andelarna relativt konstanta. Andelen 
arbetshandikappade minskade från årsskiftet 1989/90, då andelen var 
18 % till knappt 10 % under första halvåret 1993. Samtidigt låg andelen 
utomnordiska medborgare på en ungefär oförändrad nivå, omkring 10 % . 

Under första halvåret 1993 ökade antalet sökande som fick arbete men 
andelen som fick arbete av samtliga inskrivna vid arbetsförmedlingen 
minskade. I början av år 1990 fick varje månad ca 12 - 13 % av de 
inskrivna en anställning. Våren 1993 hade denna andel sjunkit till mellan 
4 och 5 %. 

Drygt 320 000 personer fick någon gång under budgetåret 1992/93 del 
av konjunkturberoende åtgärder. Jämfört med år 1990 var de som fick 
en åtgärd tre gånger fler medan andelen av samtliga inskrivna var 
oförändrad. Andelen långtidssökande som påbörjade en arbetsmarknads
politisk åtgärd ökade successivt under lågkonjunkturen. Under första 
halvåret 1993 utgjorde andelen långtidssökande ca 35 % av dem som 
placerades i åtgärder, vilket kan jämföras med 20 % ett år tidigare. 

Rundgången mellan åtgärd och arbetslöshet har ökat. Första halvåret 
1993 återkom ca tre fjärdedelar av dem som slutade en åtgärd till 
arbetsförmedlingen. I början av 1990 var motsvarande andel knappt 
50 %. 

Under första halvåret 1993 hade 38 % av de arbetssökande varit in
skrivna i mer än ett år. Den genomsnittliga inskrivningstiden för en 
arbetssökande uppgick till ca ett år. Inskrivningstiden var något längre 
bland kvinnor än män, 380 dagar mot 360 dagar. Ungdomarnas genom
snittliga inskrivningstid låg första halvåret 1993 på ca 340 dagar vilket 
är nära nog en fördubbling jämfört med början av 1990-talet. I åldrarna 
55 - 64 år låg den genomsnittliga inskrivningstiden på ca 425 dagar. 

Arbetsförmedlingen kompletterar sin löpande verksamhetsuppföljning 
med årliga servicemätningar riktade till arbetsgivare och arbetssökande. 
I 1993 års undersökning fick arbetsförmedlingen ett bättre betyg än i 
undersökningarna för åren 1991 och 1992 av både arbetsgivare och 
arbetssökande. Betyget bland arbetsgivarna uppgick till ett genomsnitt på 
3,6 poäng och bland arbetssökande till 3,4 poäng, på en skala mellan 1 
och 5 poäng. 

Förstärkningar under budgetåret 1992193 

Till följd av utvecklingen på arbetsmarknaden under budgetåret anvisades 
vid flera tillfällen ytterligare resurser för att motverka arbetslösheten. 
Medlen avsåg arbetsmarknadspolitiska åtgärder men dessutom fick AMV 
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möjlighet att utöka personalen inom arbetsförmedlingsorganisationen. 
Totalt anvisades ca 10 miljarder kronor ytterligare under budgetåret i 
förhållande till 1992 års budgetproposition. Mot slutet av budgetåret 
tillfördes AMS även ett nytt anslag på 800 miljoner kronor för bidrag till 
reparation, om- och tillbyggnad (RITT) av kommunala fastigheter. 

Vidare infördes två nya arbetsmarknadspolitiska åtgärder - ungdoms
praktik och arbetslivsutveckling (ALU). AMS fick även möjlighet att 
tidigarelägga affärsverksinvesteringar och ge bidrag till extra utbild
ningsinsatser för arbetslösa inom komvux, gymnasieskolan och folkhög
skolor. 

AMV.·s uppnådda resultat under budgetåret 1992193 

Regeringen angav inför budgetåret 1992/93 följande verksarnhetsmål för 
AMV: 
- arbetslinjen skulle hävdas och långtidsarbetslösheten motverkas, 
- insatserna och åtgärderna skulle ytterligare koncentreras till grupper 

med en redan svag ställning på arbetsmarknaden, 
- jämställdheten på arbetsmarknaden måste öka, och 
- de arbetsmarknadspolitiska resurserna och åtgärderna skulle utnyttjas 

effektivt. 
I det följande refereras årsredovisningens avsnitt om AMV:s resultat 

i förhållande till regeringens uppställda resultatkrav. Därefter följer 
regeringens bedömning av de uppnådda resultaten. 

Enligt det första resultatkravet skulle ungdomar i åldrarna 18 - 19 år 
och 20 - 24 år anvisas arbete eller någon arbetsmarknadspolitisk åtgärd 
senast när de hade varit arbetssökande vid arbetsförmedlingen i två 
respektive fyra månader. Under budgetåret 1992/93 fanns det i genom
snitt ca 110 000 ungdomar kvarstående vid förmedlingen utan arbete. Av 
dessa hade ca 28 % eller JO 800 ungdomar en längre kvarståendetid än 
två respektive fyra månader. 

Vidare angav regeringen att ökningstakten för andelen långtidsarbets
lösa av samtliga arbetslösa skulle minska påtagligt jämfört med budget
året 1991/92. Ökningstakten var i genomsnitt 6,0 % under budgetåret 
1991192 och 6,3 % under budgetåret 1992/93. 

När det gäller grupper med en svag ställning på arbetsmarknaden var 
kravet att långtidssökandes, ungdomars, utomnordiska medborgares samt 
arbetshandikappades andelar av åtgärderna skulle vara större än deras 
andelar av det totala antalet arbetssökande. Resultatet visas i följande 
tabell. 
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Andel ungdomar, invandrare, arbetshandikappade samt 
långtidssökande i åtgärder och arbetssökande utan 
arbete (%) under budgetåret 1992193 

Grupp Åtgärder Arbets-
sökande utan 
arbete 

Ungdomar 49 26 

Invandrare 1.0 9 

Arbetshandikappade 11 10 

Långtidssökande 34 28 

Resultatkravet, som anknöt till målet att jämställdheten på arbetsmark
naden måste öka, var att antalet personer som genomgick en för sitt kön 
otraditionell arbetsmarknadsutbildning under budgetåret skulle öka med 
minst 20 % jämfört med budgetåret 1991192. Resultaten för budgetåret 
1992/93 visar att jämfört med budgetåret innan minskade det genom
snittliga antalet kvarstående män och k.-vinnor i otraditionell arbetsmark
nadsutbildning. 

Som ett mått för hur effektivt de arbetsmarknadspolitiska medlen ut
nyttjades ställdes ett krav på hur många personer som skulle ges lämplig 
utbildning eller sysselsättning i genomsnitt per månad för de anvisade 
medlen under anslaget. I takt med att ytterligare medel anvisades till 
AMV skärptes kravet på omfattning. Den ökade omfattningen avsåg 
emellertid endast att ge effekt under den del av budgetåret som återstod. 
Det ursprungliga kravet i regleringsbrevet för budgetåret 1992/93 var att 
medlen skulle ge minst 135 000 personer i genomsnitt per månad lämplig 
utbildning eller sysselsättning. r december 1992 ändrades kravet till 
231 000 personer och i januari 1993 till 272 000 personer per månad. En 
omräkning av dessa mål till ett månadsgenomsnitt för hela budgetåret ger 
ca 200 000 personer per månad. I kravet angavs även en lägsta nivå på 
omfattningen av platser inom ALU och utbildningsvikariat. En motsva
rande omräkning till ett månadsgenomsnitt för hela budgetåret ger att 
minst 30 000 personer skulle få möjlighet att delta i ALU och ut
bildningsvikariat per månad. 
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Resultatet blev följande: 

Genomsnittligt antal personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder varje 

månad under budgetåret 1992193 

Arbetsmarknadsutbildning 72' 100 

Beredskapsarbete 15 300 

U ngdomspraktik 56 000 

Rekryteringsstöd 10 800 

Avtalade inskolningsp\atser 1 900 

Vidgad arbetsprövning 3 200 

Jobbsökaraktiviteter 7 000 

Företags utbildning 4 300 

Bidrag för att starta egec 4 300 

01radi1ionella insatser 2 000 

Afflirsverksinvesteringar 2 300 

Reguljär utbildning 8 600 

Summa B 2. anslaget 187 800 

Utbildningsvikariat 8 200 

Arbetslivsutveckling1 Il 800 

Totalt 207 800 

1 Infördes den I januari 1993 

De medel som AMS har disponerat för utbildning inom det reguljära 
utbildningsväsendet har medfört att 17 100 personer i genomsnitt per 
månad har fått utbildning inom komvux, gymnasieskolan och folkhög
skolan fr. o. m. årsskiftet 1992/93 vilket motsvarar ca 8 600 års platser. 

Ett annat krav gällde deltagares studieavbrott inom arbetsmarknadsut
bildningen. Resultatkravet var att andelen deltagare i arbetsmarknadsut
bildning inom sektorerna tillverkning, service och handel som avbröt 
utbildningen av andra skäl än erhållet arbete skulle minska påtagligt 
under budgetåret 1992/93. Kursavbrotten minskade kraftigt jämfört med 
föregående budgetår. 

Som ett resultatkrav för AMV:s insatser för arbetshandikappade 
angavs att antalet arbetshandikappade, som fick arbete eller utbildning 
inte fick minska jämfört med budgetåret 1991/92. Enligt AMS årsredo
visning ökade antalet arbet~handikappade som fick arbete från 20 000 
budgetåret 1991/92 till 21 800 budgetåret 1992/93. Samtidigt minskade 
dock antalet som gick till utbildning med 400 personer till 12 900 per
soner. 
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Ett annat resultatkrav för de arbetshandikappade var att antalet 
arbetshandikappade personer som sysselsattes med hjälp av lönesubven
tioner skulle uppgå till i genomsnitt 51 000 per månad. Det genomsnitt
liga antalet personer i anställning med lönebidrag uppgick till ca 42 500 
medan ca 5 600 sysselsattes i skyddat arbete hos offentliga arbetsgivare. 

AMS konstaterar i sina slutsatser att, sett i ljuset av den dramatiskt 
negativa utvecklingen på arbetsmarknaden, får de uppnådda resultaten 
under budgetåret 1992/93 anses som tillfredsställande. Bl.a. nämner 
AMS att trots en accelererande ökning av den totala arbetslösheten har 
ökningstakten på långtidsarbetslösheten kunnat hållas i det närmaste 
oförändrad jämfört med budgetåret innan. Vidare anger AMS att de mål 
och resultatkrav som regeringen satt upp när det gäller de utsatta grupp
erna på arbetsmarknaden har klarats. 

Slutligen påpekar AMS att AMV mycket snabbt, under pågående 
verksamhets- och planeringsperiod, har kunnat ändra sammansättningen 
av de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna. Två helt nya åtgärder, ung
domspraktiken och ALU, har på mycket kort tid nått en betydande 
omfattning. Ungdomarna och de som riskerat utförsäkring eller utslag
ning har således, enligt AMS, givits hög prioritet. 

Resultatbedömning 

AMV:s resultat påverkas till stor del av den allmänna konjunkturutveck
lingen. Vid en bedömning av resultatet är det därför svårt att avgöra i 
vilken grad resultatet är en följd av det ekonomiska läget eller av effek
tiviteten i AMS verksamhet. Det regeringen kan konstatera är att ut
vecklingen blev mer dramatisk på arbetsmarknaden än vad som kunde 
förutsägas i början av budgetåret 1992/93 och att det gjorde det svårt för 
AMS att uppnå de uppställda kraven fullt ut. 

De krav som inte har uppfyllts är följande: antalet långtidsarbetslösa 
ungdomar skulle begränsas, ökningstakten för andelen långtidsarbetslösa 
skulle minska, antalet personer som genomgick otraditionell utbildning 
skulle öka, de arbetsmarknadspolitiska medlen skulle omfatta ett visst 
antal personer och ett visst antal arbetshandikappade skulle sysselsättas 
med lönesubventioner. 

Mellan budgetåren 1991 /92 och 1992/93 ökade antalet långtidsarbets
lösa snabbare än det totala antalet arbetslösa. Det höga antalet inskrivna 
vid arbetsförmedlingen ledde till att andelen som lämnade förmedlingen 
förblev relativt konstant under budgetåret 1992/93, trots att det skedde 
en ökning av antalet personer som fick arbete eller åtgärd. Detta med
förde att de som skrevs in vid förmedlingen förblev inskrivna under allt 
längre tider. AMS påpekar i sina slutsatser att de arbetslösa som riskerat 
utförsäkring eller ut<;\agning har givits hög prioritet. Denna höga prioritet 
måste vidmakthållas och förstärkas för att motverka långtidsarbetslöshet. 
Det gäller särskilt ungdomar, vars arbetslöshetstider måste hållas korta. 

Antalet deltagare i otraditionella utbildningar minskade under slutet av 
budgetåret 1992/93. Detta kan de!lvis förklaras av att den totala omfatt
ningen på arbetsmarknadsutbildningen minskade kraftigt under budgetåret 
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1992/93. Även i en dålig konjunktur måste ansttängningarna att nå 
jämställdhet på arbetsmarknaden hållas på en hög nivå. 

Resultatet, när det gäller kravet på en viss omfattning av åtgärderna, 
måste ses mot bakgrund av att de arbetsmarknadspolitiska medlen an
visades vid tre olika tillfällen och att två nya åtgärder infördes under 
budgetåret. Detta medförde bl.a. att AMV:s planering av verksamheten 
försvårades. AMS beredskap och flexibilitet i sin organisation för att 
snabbt ställa om verksamheten till förändrade krav har ställts på prov. 
För att underlätta planeringen av verksamheten är det viktigt att AMS 
kontinuerligt följer kostnadsutvecklingen för åtgärderna för att kunna 
göra nödvändiga avvägningar mellan kostnader och omfattning i valet 
mellan olika åtgärder. 

Sammantaget kan sägas att AMS i huvudsak har bedrivit verksamheten 
med den inriktning som statsmakterna har angivit. Ökade ansträngningar 
måste dock vidtas för att särskilt motverka långtidsarbetslösheten. De nya 
åtgärderna ungdomspraktik och ALU måste utnyttjas i ännu högre grad 
i detta syfte. 

När det gäller årsredovisningen har AMS av Riksrevisionsverket 
(RRV) fått dispens från kraven i bokföringsförordningen gällande den 
löpande bokföringen av fordringar och skulder, tillgångsredovisning och 
årsbokslut för budgetåret 1992/93. RRV har bedömt att AMV:s 
årsredovisning är rättvisande. 

Årsredovisningen för budgetåret 1992/93 var den andra årsredovis
ningen som AMS har lämnat till regeringen. Det har skett en klar för
bättring mellan budgetåren 1991/92 och 1992/93. I 1993 års budget
proposition angav regeringen att årsredovisningen för budgetåret 1992/93 
borde innehålla en sådan resultatinformation som gör det möjligt att klart 
bedöma produktivitet och effektivitet inom organisationen. I detta 
avseende måste redovisningen förbättras. AMS måste således fortsätta att 
utveckla sina produktivitets- och effektivitetsmått och göra en grundlig 
analys av dessa. Framför allt måste AMS vidareutveckla och förbättra 
kvaliteten på kostnadsuppgifterna främst för de olika arbetsmark
nadspolitiska åtgärderna men också för den totala kostnaden att anvisa en 
person till en åtgärd eller ett arbete. 

AMS måste också utveckla en statistikredovisning som gör det möjligt 
att i både framtida anslagsframställningar och årsredovisningar få en klar 
koppling mellan verksamhetens resultat och insatta resurser. AMS måste 
dessutom utveckla metoder för att klarare redovisa konjunkturför
ändringars inverkan på resultaten. 

Arbetsmarknadspolitiken våren 1994 och budgetåret 1994/95 

- En politik för arbete och tillväxt 

Arbetslösheten har många orsaker. Dessa är konjunkturberoende men de 
är inte minst en följd av långsiktiga brister i ekonomin och i samhället 
som kräver stora ansttängningar för att rättas till. Målkonflikterna är 
svåra. Det enda varaktiga sättet att öka sysselsättningen är att bygga på 
en sund och hållbar ekonomi i snabb teknisk utveckling, kraftfull 
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miljöpolitik, regional balans och goda förutsättningar för arbete och 
investeringar. 

Det är i det perspektivet reformerna av arbetsrätt, försäkringssystem, 
skatter, utbildning m.m. skall ses. De innebär ingen omedelbar lösning 
av problemen på arbetsmarknaden men behövs för att skapa ett bättre 
företagsklimat och därmed tillväxt och förutsättningar för nya arbeten. 
Det gäller att forma villkor för företagandet så att nya verksamheter 
uppstår och att små och medelstora företag inom alla sektorer kan 
expandera och vågar nyanställa. 

Nettotillskottet av nya arbeten måste komma inom den privata sektorn. 
Sverige skall emellertid inte konkurrera med låga löner. I stället skall den 
utvecklingskraft inom näringslivet tillvaratas, som kan generera nya ideer 
och utveckla högteknologiska produkter och högkvalitativa och kunskaps
intensiva tjänster. Det är nödvändigt för att klara omställningen till ett 
hållbart samhälle. Det kräver bl.a. kompetens, riskkapital och vilja att 
satsa på framtiden. 

Hållbar tillväxt och nyskapande kan inte planeras av regering och 
myndigheter. Det kan emellertid främjas genom en politik som stöder 
kreativitet och risktagande och premierar initiativ hos den enskilde. 
Därigenom kan nya arbeten och robusta välfärdssystem, som tål långa 
perioder av stagnation, utvecklas. 

- Förutsättningarna 

Finansplanens prognos över den ekonomiska utvecklingen år 1994 visar, 
trots en osäker internationell bild, på flera ljuspunkter. Botten i den 
svåraste recessionen på över ett halvsekel förefaller vara nådd. Export
orderingången växer snabbt och nedgången på hemmamarknaden har 
brutits. Produktionen stiger, industriinvesteringarna ökar och räntan har 
fallit. 

På arbetsmarknaden finns svaga men likartade signaler. Varslen om 
uppsägningar minskar och de nyanmälda platserna ökar långsamt. 
Ökningen av övertiden inom industrin är ett tecken på behovet av nyan
ställningar. Länsarbetsnämnderna bedömer att minskningen av syssel
sättningen efterhand kommer att dämpas. Förbättringen är emellertid 
koncentrerad till vissa sektorer inom näringslivet. Behov av nyrekrytering 
uppstår först hos företag inriktade på export samt underleverantörer och 
serviceföretag knutna till dessa områden. Arbetslösheten vänder sannolikt 
under år 1994, för att sedan successivt börja sjunka. Läget på arbets
marknaden kommer således även under år 1994 att vara mycket 
bekymmersamt - en situation som Sverige delar med övriga Europa. 

Det är nu viktigt att tilltron till den ekonomiska politikens långsiktighet 
och därmed till Sverige som attraktivt lokaliseringsalternativ för 
framtidsinriktade investeringar, befästs inom och utom landet. Kon
kurrensen gör att företagen lokaliserar produktionen till länder med 
stabila förutsättningar på lång sikt. 

De stora underskotten i statens finanser är det största hindret för att 
fler skall få arbete på den reguljära arbetsmarknaden. Regeringens politik 
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har därför inriktats såväl på att rätta till de långsiktiga obalanserna i 
ekonomin, som på att förbättra incitament och regler så att de stimulerar 
till företagande och arbete. 

- Förändringar inom arbetsmarknadspolitiken 

De av riksdagen helt nyligen beslutade reformerna av arbetsrätten, 
ungdomspraktiken och den nya åtgärden generellt anställningsstöd (GAS) 
har gemensamt syftet att underlätta övergången till och att öka sysselsätt
ningen på den reguljära arbetsmarknaden. 

Den senast tillgängliga statistiken över hur stor andel som arbetade 
30 dagar efter att de lämnat någon arbetsmarknadspolitisk åtgärd visar 
också att ALU och ungdomspraktik ger ett förhållandevis gott resultat. 
Statistiken avser dem som lämnat arbetsförmedlingen eller åtgärd under 
tredje kvartalet 1993. Av denna statistik framgår emellertid inte någon
ting om skillnader i bakgrunden hos de olika grupperna. Av dem som 
varit inskrivna vid arbetsförmedlingen som arbetssökande utan arbete och 
lämnat arbetsförmedlingen hade 39 % ett arbete efter 30 dagar. 
Fördelningen bland dem som övergick i arbete efter att tidigare ha be
funnit sig i någon åtgärd var följande: 

Andel i arbete 30 dagar efter åtgärd % 

Arbetsmarknadsutbildning 22 
Beredskapsarbete 25 
Utbildningsvikariat 43 
ALU 34 
Ungdoms praktik 34 

Regeringen har i propositionen om en allmän och obligatorisk arbetslös
hetsförsäkring (prop. 1993/94: 80) aviserat att den skall återkomma under 
våren 1994 med ytterligare förslag rörande arbetslöshetsförsäkringen och 
det kontanta arbetsmarknadsstödet (KAS). Förslagen kommer att påverka 
kostnaderna för arbetslöshetsersättningarna. Regeringen kommer därför 
att i det sammanhanget redovisa sin bedömning av statens kostnader för 
dessa understöd. Målet är en successiv utbyggnad av en allmän och 
obligatorisk försäkring där premierna från arbetsgivare och arbetstagare 
medger finansiering av ett tillfredsställande skydd vid arbetslöshet. 

Reformerna av arbetsrätten skapar mer flexibla regler, som bl.a. ger 
arbetslösa ökad möjlighet till provanställning. Det är av särskild be
tydelse för små- och nyföretagandet och för ungdomar och andra nytill
trädande. Till detta kommer en rad insatser i fråga om utbildning och 
investeringar. Det generella anställningsstödet är en åtgärd för att inför 
konjunkturuppgången förmå företagare att anställa personal tidigare än 
de annars sk'Ulle ha gjort, och för att växla in övertid mot nyanställ-

Prop. 1993/94: 100 
Bilaga 11 

13 



ningar. Åtgärderna syftar sammantaget till att stimulera till arbete och 
motverka utslagning. 

- Resurserna 

Under innevarande budgetår har arbetsmarknadspolitiken tilldelats 
utomordentligt stora stabiliseringspolitiska uppgifter. AMV har givits 
större resurser än någonsin tidigare. Totalt beräknas medlen medge att 
i genomsnitt över 300 000 personer per månad kan omfattas av olika 
konjunkturberoende arbetsmarknadspolitiska insatser. Därutöver har 
medel avsatts för ytterligare ca 90 000 platser inom det reguljära 
utbildningsväsendet. Stora satsningar görs även på statliga byggen, 
infrastruktur och RITT-sektorn. 

Utvecklingen hittills tyder emellertid på att den beräknade omfatt
ningen av arbetsmarknadspolitiska åtgärder inte kommer att uppnås under 
innevarande budgetår. Det är otillfredsställande men bottnar i en 
kombination av olika förhållanden. Det finns därför anledning att peka 
på det problem som råder i det praktiska genomförandet av arbetsmark
nadspolitiken. 

De flesta åtgärder förutsätter, även när subventionerna är höga, att 
kommuner, landsting, myndigheter, organisationer och privat näringsliv 
engagerar sig och skapar de öppningar och möjligheter som krävs för att 
initiera och genomföra åtgärderna. Den pågående omstruktureringen i 
kommunerna och de privata arbetsgivarnas osäkerhet och försiktighet 
inför framtiden gör det svårt för AMV att, nu när behovet är som störst, 
i tillräcklig omfattning engagera olika anordnare för arbetsmarknadspoli
tiska åtgärder. Det stora tillflödet av arbetssökande medför också 
betydande påfresmingar på arbetsförmedlingens personal. 

Arbetet med att effektivt utnyttja tilldelade resurser för aktiva åtgärder 
måste intensifieras inom AMS och i samspelet med olika aktörer. 
Rationaliseringsmöjligheter skall tillvaratas. Nytänkande och nya arbets
sätt, som ökar åtgärdernas omfattning och effektivitet, måste stimuleras. 
Kommuner och myndigheter måste bearbetas så att planerade sysselsätt
ningspolitiskt motiverade investeringar kommer till stånd. Regeringen 
erinrar i detta sammanhang om den helt nyligen inrättade kommitten som 
skall se över arbetsmarknadspolitiken och de arbetsmarknadspolitiska 
åtgärderna. En viktig uppgift blir där att se över de olika åtgärdernas roll 
inom arbetsmarknadspolitiken. 

Det bör vidare nämnas att riksdagen nyligen har beslutat om en ökning 
av RITT-programmet med 500 miljoner kronor samt av bidrag till 
äldrebostäder med 100 miljoner kronor inom ramen för medlen för 
arbetsmarknadspolitiska åtgärder. 

Ramar för budgetåret 1994/95 

Även om det finns positiva tecken ger utvecklingen på arbetsmarknaden 
inte anledning till att förändra inriktningen av arbetsmarknadspolitiken i 
något väsentligt avseende under nästa budgetår. Riktlinjerna för inne-
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varande budgetår bör därför i stort ligga fast även för nästa budgetår. 
Vid den bedömningen har beaktats dels utfallet av insatserna under såväl 
förra budgetåret som det innevarande, dels den förväntade utvecklingen 
på arbetsmarknaden och de krav som den ställer. Det kan dock finnas 
anledning att göra nya överväganden i samband med vårens komplette
ringsproposition. 

För budgetåret 1994/95 föreslås en total omfattning för arbets
marknadspolitiken, i det närmaste motsvarande den för innevarande 
budgetår. Det innebär i korthet att för beräknade medel skall ca 400 000 
människor per månad kunna erbjudas en arbetsmarknadspolitisk åtgärd 
eller en utbildningsplats. Motivet är att även vid en förbättrad ekonomi 
kommer de positiva effekterna på arbetsmarknaden med en viss 
fördröjning. Det finns därför starka skäl att ha en ambitiös målsättning 
och att hålla en mycket hög arbetsmarknadspolitisk beredskap. Omfatt
ningen på de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna bör dock successivt 
minskas i takt med att sysselsättningsläget förbättras. 

Inom ramen för statsmakternas mål och riktlinjer har AMY stor frihet 
vid disponeringen av de konjunkturberoende åtgärderna. De anvisade 
medlen för dessa åtgärder på statsbudgeten resp. förbrukningen i arbets
marknadsfonden får inte överskridas. Ett effektivt resursutnyttjande skall 
eftersträvas vilket innebär att om de beräknade totala volymerna inte kan 
nås får motsvarande medel inte förbrukas. Detta kräver en kontinuerlig 
uppföljning och prognos över verksamhetens resultat i förhållande till 
insatta resurser. 

Sammanfattningsvis föreslår regeringen följande: 

Antal personer i genomsnitt per månad 1993/94 1994/95 

Åtgärder via budgeten 241 ()()() 229 ()()() 

Arbetsmarknads fonden 70 ()()() 94 ()()() 

Summa arbetsmarkn.åtg. 311 ()()() 323 ()()() 

Utbildningsåtg. 89 ()()() 77 ()()() 

Totalt 400 ()()() 400 ()()() 

Förslaget beräknas skapa produktiva alternativ för ca 400 000 människor 
per månad under ett år. Det totala antalet berörda blir väsentligt större, 
eftersom åtgärdernas varaktighet för varje individ oftast är maximerade 
till sex månader. Kostnaderna härför beräknas till ca 45 miljarder kronor. 
Till detta kommer kostnaderna för arbetslöshetsersättningarna, som med 
nuvarande prognos kan uppskattas till ca 39 miljarder kronor under nästa 
budgetår. 

En mindre del av anslaget bör tills vidare ställas till regeringens 
disposition och fördelas när den slutliga bedömningen av behoven görs. 
AMY och andra berörda måste utnyttja dessa betydande resurser som 
samhället ställer till deras förfogande för att så snabbt och effektivt som 
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möjligt bistå de arbetslösa att komma in på den reguljära arbetsmarkna
den. Alternativet blir i många fall annars passivt kontantbidrag och 
bristande kontakt med arbetsmarknaden. 

Övergripande mål 

Det är ett övergripande mål för arbetsmarknadspolitiken att, i ett nära 
samspel med den ekonomiska politiken och andra politikområden, verka 
för en balanserad ekonomisk utveckling där produktivt arbete och del
tagande i arbetslivet stimuleras. Det innebär att genom olika åtgärder 
försöka förbättra arbetsmarknadens funktionsförmåga och de arbets
sökandes möjligheter att få arbete. Genom insatser för både individerna 
och företagen eller arbetsplatserna inom alla sektorer av samhälls
ekonomin förebyggs och motverkas arbetslöshet. Aktiva insatser 
prioriteras framför passiva. 

Riktlinjer för budgetåret 1994195 

Utifrån den prognos som gjorts över utvecklingen för nästa budgetår bör 
följande riktlinjer gälla: 

- Förebygg långtidsarbetslöshet och utslagning 

Många OECD-länder har erfarit att arbetslöshetsökningar under lågkon
junktur inte följs av motsvarande minskningar under högkonjunktur. Den 
långsiktiga arbetslöshet~nivån - främst på grund av förlängda 
arbetslöshetstider - har stigit. De bakomliggande orsakerna till den 
observerade utvecklingen är omdiskuterade. Det finns risk för an den 
snabba arbetslöshetsökningen även i Sverige kan vara mer svårbemästrad 
än tidigare. Internationellt sen är emellertid den svenska långtidsarbets
lösheten låg. 

Risken för att den höga arbetslösheten blir bestående, och att ut
slagningen från arbetsmarknaden ökar, gör det nödvändigt att särskilt 
fokusera på de grupper som riskerar att helt förlora kontakten med 
arbetsmarknaden. Förtidspensioneringarna stiger oroväckande. Den 
trenden måste brytas av både humanitära och samhällsekonomiska skäl. 

Internationell forskning tyder på att möjligheten till kontantstöd under 
mycket långa perioder kan motverka en snabb återgång i arbete. De 
arbetslösa måste också kunna se ett medvetet mönster även i återkom
mande insatser och kunna uppfatta dem som meningsfulla och inrik.'tade 
på arbete på den reguljära arbetsmarknaden. Kvalitetskraven i åtgärderna 
skall alltid vara högt ställda. 

Dessa frågor måste ägnas mycket stor uppmärksamhet. AMV skall 
samverka intensivt med andra samhällsorgan för att motverka långtids
arbetslöshet, utslagning och förtidspensionering. Ungdomspraktik och 
arbetslivsutveckling är åtgärder väl lämpade för detta. 
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- Utnyttja den reguljära arbetsmarknaden och stimulera rekryteringen 
till näringslivet 

Vid en konjunkturuppgång, och med en efterhand ökad efterfrågan på 
arbetskraft, underlättas förmedlingens kontakter med arbetsgivarna. Det 
ger en bättre kännedom om nyrekryteringsbehoven. Placeringsmöj
ligheterna måste tas tillvara. Förmågan att möta arbetsgivares och 
arbetssökandes anspråk avgör den framtida efterfrågan på privata 
förmedlingsalternativ. Arbetsförmedlingen måste, genom en aktiv och 
kontaktskapande verksamhet och ett offensivt förhållningssätt, öka 
medvetenheten hos företagen om nödvändigheten att vara väl rustade med 
personal inför en kommande konjunkturuppgång och om vilka arbets
kraftsresurser som finns tillgängliga. 

Det är samhällsekonomiskt viktigt att i inledningsskedet av konjunk
turuppgången underlätta rekryteringen till expanderande företag. Tillväxt 
och anställningsbehov kan därmed, via en självgenererande dynamik, 
spridas till allt fler företag och sektorer. I dagens läge är det särskilt 
viktigt att det finns ett aktivt samspel mellan förmedling och företag så 
att potentiella flaskhalsar kan identifieras och motverkas. Det behövs för 
att bevara arbetsmarknadens och lönebildningens flexibilitet även vid hög 
arbetslöshet. 

- Effektivisera medelsanvändningen 

AMV:s resurser skall användas för att uppnå verkningsfulla resultat. Det 
innebär en fokusering på träffsäkerheten vid valet av åtgärder, på att 
förfina och vidareutveckla de verktyg som står till förfogande och på att 
göra tidsanpassningen och ordningsföljden av insatser rätt ur individens 
och samhällets synvinkel. 

För att kunna upprätthålla en nödvändig servicenivå för alla sökande 
måste särskilt de gruppinriktade metoderna utvecklas vidare. Jobb
sökaraktiviter ger bättre resultat än traditionell arbetsförmedling. Dessa 
aktiviteter, som är förhållandevis billiga, måste därför få större spridning 
och finnas tillgängliga inom i stort sett hela arbetsförmedlingsorganisa
tionen. 

Hushållningen med resurser måste utvecklas. Resurserna måste styras 
så att avkastningen blir optimal. Förutsättningen för en ansvarsfull 
budgetering är en medvetenhet om vad olika åtgärder kostar och en 
ekonomisk uppföljning och utvärdering där kostnader och effekter av 
fattade beslut kan följas. 

I en revisionsrapport (Arbetsmarknadspolitik, rapport 1993/94: 1) har 
riksdagens revisorer framställt frånvaron av regelbunden resultatanalys 
och en alltför begränsad internkontroll och internrevision som den 
allvarligaste svagheten i AMV:s inre styrning. Sådana grundläggande 
förhållanden måste självfallet fungera väl i en så stor och komplicerad 
verksamhet som AMY bedriver. 
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- Öka jämställdheten på arbetsmarknaden 

Vägen till jämställdhet i arbetslivet är lång. Erfarenheten visar, trots 
många försök och insatser, an arbetsmarknadpolitiken är en otillräckligt 
medel för an uppnå detta. Genom att samverka med andra samhälls
organ, att informera, an direkt påverka arbetsgivare inom näringsliv och 
offentlig sektor, och genom väglednings- och utbildningsinsatser kan 
arbetsförmedlingen bidra till ökad jämställdhet på arbetsmarknaden. 

Omstruktureringen inom den offentliga sektorn innebär en viss minsk
ning av kvinnornas traditionella arbetsmarknad. Många kvinnor måste nu 
bredda sin kompetens och sitt yrkesval. Det kan underlättas genom 
arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Dessa möjligheter skall utnyttjas. Det 
är emellertid först när attityden bland män förändras i grunden som 
jämställdhet kan etableras. 
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Arbetsl i vsfrågor 

Den aktuella utvecklingen 

Det mycket besvärliga arbetsmarknadsläget medför ändrade förutsätt
ningar även för arbetslivspolitiken. Den låga efterfrågan på arbetskraft 
och den höga nivån på arbetslösheten riskerar att ha en återhållande 
effekt på de anspråk som ställs på arbetet och på arbetsmiljöarbetet på 
arbetsplatserna. Insatser från samhällets sida krävs därför för att 
upprätthålla säkerhet och hälsa i arbetet och för att förnyelsen av 
arbetslivet skall fortsätta. 

Den fortsatt kraftiga minskningen av antalet anmälda arbetsskador (ca 
90 000 år 1992) - en minskning sedan slutet av 1980-talet med mellan 
30 och 40 % - kan återspegla en förändrad risksituation på arbetsplat
serna. Fortfarande finns det emellertid många arbetsplatser där riskerna 
för ohälsa och olycksfall är mycket stora. Tekniska förändringar och 
andra rationaliseringsåtgärder, som i många fall tvingas fram av ökade 
krav på effektivitet och minskade kostnader medför såväl förbättringar 
av arbetsmiljön som ökad fysisk och psykisk belastning i många arbeten. 
Den ohälsa som uppstår syns troligen inte lika tydligt i nuvarande arbets
marknadsläge som annars. 

Det pågår ett viktigt förändringsarbete på många arbetsplatser för att 
skapa en förbättrad arbetsmiljö, i många fall med stöd från Arbetslivs
fonden. Under inflytande av krav på internkontroll, dvs. krav på syste
matisk planering, ledning och kontroll av verksamheten, stärks arbets
givarnas ansvar för arbetsmiljö och rehabilitering och arbetsmiljöfrågorna 
integreras i produktionsplanering och ledningen av verksamheten. I 
många fall kan detta ske i samspel med de rationaliseringar som i dag 
genomförs i många verksamheter. Det är emellertid en viktig uppgift att 
se till att även de arbetsmiljöproblem som kan uppstå i förändringspro
cessen och i den rationaliserade verksamheten uppmärksammas på ett 
tidigt stadium. Förändringar av verksamheten medför inte heller auto
matiskt en bättre arbetsmiljö. 

Av central betydelse vid alla förändringar och vid utförande av det 
löpande arbetsmiljöarbetet är arbetstagarnas inflytande och deltagande. 
Resultatet av förändrings- och utvecklingsarbete är också beroende av att 
arbetstagarnas deltagande kan ske på ett så tidigt stadium som möjligt. 

Arbetarskyddsverket har den viktiga myndighetsuppgiften att se till att 
arbetsmiljölagstiftningen med de förstärkta kraven på arbetsmiljön och 
arbetsmiljöarbetet efterlevs. I uppgiften ingår att beakta utvecklingen och 
de nya risker för ohälsa och olycksfall som kan uppstå i arbetslivet. 

En allt viktigare del i arbetslivspolitiken är att stödja spridningen av 
goda exempel på hur teknik, arbetsorganisation och arbetets innehåll kan 
utformas och att även i övrigt understödja spridningen av kunskap och 
uppbyggnaden av kompetens. Arbetslivsfonden liksom Arbetsmiljöfonden 
har i det sammanhanget en viktig funktion. En särskild utredare har 
också tillsatts för att utreda kunskapsspridningen inom arbetslivsområdet. 
Forskningen inom Arbetsmiljöinstitutet och sådan annan forskning vid 
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universitet, högskolor och andra institut, som stöds av Arbetsmiljöfonden 
har stor betydelse för att den nödvändiga kunskapen utvecklas och sprids. 

Sjukfrånvaro, arbetsskador mm. 

Ohälsotalet anger det genomsnittliga antal dagar per försäkrad och år som 
ersatts med sjukpenning, rehabiliteringspenning, arbetsskadesjukpenning 
eller förtidspension. På grund av att arbetsgivaren fr.o.m. år 1992 i regel 
står för sjukersättningen under de första 14 dagarna i ett sjukfall beräknas 
ohälsotalet numera först fr.o.m. dag 15. För att få jämförelse med 
tidigare år har motsvarande tal beräknats för åren 1990 och 1991. 

Ohälsotalet ökade under större delen av 1980-talet, en trend som bröts 
år 1990. Fr.o.m. sista kvartalet 1992 ökar dock ohälsotalet svagt, trots 
att sjukpenningdelen i ohälsotalet fortsätter att minska. 

Nedgången i ohälsotalet kan ha sin orsak i flera faktorer. En förklaring 
kan vara att de ökade insatserna från samhällets och arbetsgivares sida 
för att begränsa frånvaron på grund av ohälsa har börjat ge effekt. 
Erfarenheter från försäkringskassornas arbete, liksom från Arbetslivs
fonden, talar för detta. Samtidigt kan en bedömning av ohälsotalets 
utveckling inte ske utan hänsyn till arbetsmarknadens utveckling och en 
bidragande orsak till nedgången i ohälsotalet är sannolikt arbetslöshetens 
utveckling under de senaste åren. Analyser från Riksförsäkringsverket 
tyder också på att den kraftigt ökade arbetslösheten i vissa fall utgör ett 
hinder för en framgångsrik rehabilitering. 

Antalet nybeviljade förtidspensioner ökade kraftigt under år 1992 efter 
en minskning under åren 1989 - 1991. För både män och kvinnor var 
ökningen kraftigast i åldern 30 - 49 år. Den minskning i långa sjukfall 
som kunnat konstateras torde vara direkt knuten till den kraftiga förtids
pensioneringen under år 1992. År 1992 uppgick antalet ny beviljade för
tidspensioner tiII drygt 58 000 mot i genomsnitt 50 000 per år under hela 
1980-talet. 

Det anmäls allt färre arbetsskador. Sedan början av 1980-talet har 
antalet arbetsolyckor halverats. Under år 1992 anmäldes ca 50 000 
arbetsolyckor. Minskningen är större bland män än bland kvinnor. 

Arbetsolyckorna är ojämnt fördelade över näringsgrenarna. Det kan 
dock konstateras att olycksfallsfrekvensen inom högriskbranscher, såsom 
byggnadsverksamhet och gruv- och tillverkningsindustri, minskat 
väsencligt under slutet av 1980-talet, dvs. redan under rådande högkon
junktur. 

Även antalet anmälda arbetssjukdomar försätter att minska och låg år 
1992 på samma nivå som i mitten 1980-talet, dvs. drygt 30 000. Drygt 
70 % av anmälda arbetssjukdomar är belastningssjukdomar. 

Anmälningarna av arbetssjukdomar ökade under år 1992. Det gäller 
t.ex. sjukdomar orsakade av sociala och organisatoriska skäl. Totalt 
anmäldes ca 1 500 sådana fall under år 1992. De senaste åren har även 
antalet anmälningar där som orsak angivits elöverkänslighet, elallergi 
eller liknande problem ökat. 
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Arbetstid 

EU:s ministerråd antog den 23 november 1993 ett direktiv om arbetstid. 
Direktivet innehåller regler om veckoarbetstid, veckovila, dygnsvila, 
raster, normalarbetstid för nattarbete och skyddsregler för nattarbetare 
samt semesterledighet. 

Den genomsnittliga arbetstiden per vecka, inkl. övertid, får enligt 
direktivet uppgå till högst 48 timmar. En arbetstagare skall därvid ha 
minst elva timmars sammanhängande vila per dygn och 35 timmars 
oavbruten vila för varje period om sju dagar. Veckovilan skall i princip 
inkludera söndagen. Normalarbetstiden för nattarbete är enligt direktivet 
begränsad till åtta timmar per dygn. Direktivet föreskriver även att en 
arbetstagare skall ha rätt till betald semester om fyra veckor. Undantag 
och övergångsbestämmelser från huvudreglerna om veckoarbetstid, 
dygnsvila, veckovila, m.m. kan enligt direktivet medges på vissa villkor. 

Den 29 november 1993 tillsattes en arbetsgrupp inom Arbetsmark
nadsdepartementet med uppgift att analysera direktivet i förhållande till 
gällande lagstiftning. Uppdraget skall genomföras efter samråd med 
arbetsmarknadens parter och vara slutfört senast den 1 april 1994. 
Regeringen kommer därefter att ta ställning till hur arbetet bör bedrivas 
vidare. 

Arbetstidsförkortning 

Diskussionen om arbetstidsförkortning som ett medel att förhindra 
arbetslöshet och öka sysselsättningen har intensifierats i Europa under år 
1993. 

I några EG-länder har förslag till åtgärder presenterats. I Belgien har 
de fackliga organisationerna i den allmänna debatten lagt fram olika 
modeller för en arbetstidsförkortning, bl.a. ett förslag om fyradagars
vecka. Nya regler har införts i Danmark som ger alla yrkesarbetande rätt 
att under vissa förutsättningar ta ut ett års betald tjänstledighet från den 
1 januari 1994. De vikariat som då uppstår skall tillsättas med arbetslösa. 

Den franska senaten antog i november 1993 ett förslag om 32 timmars 
arbetsvecka. Förslaget innebär att de företag, som frivilligt inför 32 
timmars arbetsvecka befrias från viss del av arbetsgivaravgiften, förutsatt 
att dessa medel i stället används till att skapa nya arbeten. Om nyanställ
ning sker har den franska staten förklarat sig beredd att svara för 40 % 
av de sociala avgifterna det första året och 30 % det andra året för resp. 
arbetstagare. För att erhålla dessa lönebidrag krävs enligt förslaget att 
företaget i fråga nyanställer ett antal personer, som motsvarar minst 
10 % av den ordinarie personalstyrkan. Avsikten är att förslaget skall 
genomföras som ett försök och till en början inte beröra mer än 5 000 
arbeten. 

I Sverige pågår också en diskussion om arbetstidsförkortning och 
arbetsdelning kan vara ett sätt att komma tillrätta med den höga arbets
lösheten. Erfarenheterna av de studier, som gjorts på området och de 
arbetstidsförkortningar, som genomfördes i en rad länder under 1980-
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talet, är entydiga. Det finns inte något systematiskt samband mellan 
arbetstid och sysselsättning. En generell förkortning av arbetstiden leder 
inte automatiskt till lägre arbetslöshet. Det är också regeringens upp
fattning att arbetsförkortning och arbetsdelning inte långsiktigt är ett sätt 
an trygga välfärden. 

Översyn av arbetsmiljölagen m.m. 

Arbetsmiljölagsutredningen (A 1991 :03) har avslutat sin arbete och har 
lämnat betänkandet Översyn av arbetsmiljölagen (SOU 1993:81). I 
betänkandet har lämnats förslag som avser de grundläggande bestäm
melserna i arbetsmiljölagen, bestämmelser om gemensamma arbets
ställen, bestämmelser om produktsäkerhet och möjligheterna att ingripa 
mot produkter på marknaden, sanktionssystemet, bestämmelser om 
överklagande samt arbetsställebegreppet. Betänkandet har remissbehand
lats. Förslagen skall behandlas i en proposition under våren 1994. I 
samma proposition skall behandlas de förslag om ändringar i arbets
miljölagen som har lämnats i rapporten (Ds 1993:82) Nya EG-regler på 
arbetsmiljöområdet (se avsnittet om europeiska integrationsfrågor). 

Våren 1993 beslutade riksdagen att införa tobakslagen (1993:581) efter 
förslag i prop. 1992/93: 185. Lagen innehåller regler om vissa miljöer där 
tobaksrökning inte skall få äga rum eller där vissa utrymmen skall hållas 
fria från tobaksrök. I en bestämmelse om begränsning av rökning i 
arbetslokaler har arbetsgivare och arbetstagare ålagts att samverka för att 
arbetslokaler och liknande utrymmen i allt väsentligt blir rökfria. De 
skall särskilt verka för au de som vistas på en arbetsplats inte ofrivilligt 
utsätts för tobaksrök. 

En viss del av tillsynen enligt tobakslagen skall utövas av Arbetar
skyddsstyrelsen och Yrkesinspektionen. En följdändring har därför gjorts 
i Arbetarskyddsverkets instruktion (1988:730). 

Riksdagen beslutade i samband med att tobak.~lagen antogs att rege
ringen snarast borde återkomma med lagförslag om rätt till en rökfri 
arbetsmiljö. Riksdagen ansåg det otillräckligt med rekommendationer och 
en i lag föreskriven skyldighet för arbetsgivare och arbetstagare att 
samverka för att åstadkomma rökfria arbetsmiljöer (bet. l 992/93:SoU26, 
rskr. 1992/93: 356). 

Regeringen har nyligen i prop. 1993/94:98 föreslagit en ny bestäm
melse i tobakslagen om rätt till en rökfri miljö enligt vilken arbetsgivaren 
svarar för au en arbetstagare inte mot sin vilja utsätts för robaksrök i den 
arbetslokal eller liknande utrymme där arbetstagaren är verksam. 

Förhandsbedömningar 

Med anledning av ett uppdrag av regeringen i juni 1991 överlämnade 
Arbetarskyddsstyrelsen i maj 1992 en rapport Utredningen om förhands
bedömning. I rapporten föreslog styrelsen att kravet på Yrkesinspektio
nens utlåtande i bygglovsärenden tas bort i plan- och bygglagen 
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(1987: 10), dvs. att Yrkesinspektionens obligatoriska förhandsbedömning 
upphör. Vissa följdändringar föreslogs också. Ett av de huvudsakliga 
skälen för förslaget var att ett arbetsmiljöansvar vid projekteringen har 
införts och att Yrkesinspektionens tillsyn alltmer inriktas mot systemtill
syn. 

Arbetarskyddsstyrelsens rapport har ingått i underlaget för Plan- och 
byggutredningen, som i oktober 1993 har lämnat ett delbetänkande 
Anpassad kontroll av byggandet (SOU 1993:94). Utredningen har i 
betänkandet lämnat förslag bl.a. om tillsyn och kontroll av de tekniska 
egenskapskraven vid byggandet. Förslagen innebär att bygglovspröv
ningen när det gäller dessa krav ersätts med ett anmälnings- och sam
rådsförfarande. Kravet på ett utlåtande från Yrkesinspektionen försvinner 
därmed. Yrkesinspektionens medverkan kommer i stället att ske bl.a. 
samrådsförfarandet. 

Medicinska kontroller 

Riksdagen har givit regeringen till känna att det finns anledning att på 
lämpligt sätt uppmärksamma frågan om medicinska kontroller i arbets
livet (bet. l 993/94:AU2, rskr. 1993/94:2). Inom Arbetsmarknadsdepar
tementet har det påbörjats ett arbete för att i samarbete med bl.a. ar
betsmarknadens parter och Arbetarskyddsstyrelsen kartlägga i vilken 
omfattning och på vilket sätt sådana kontroller sker. I arbetet beaktas 
bl.a. det arbete med att ta fram allmänna råd om medicinska kontroller 
som pågår hos Arbetarskyddsstyrelsen. 

Elektromagnetiska fält 

Forskningen om elektromagnetiska fält och deras påverkan på människan 
har sedan ett tiotal år alltmer kommit i fokus för miljöforskningens 
intresse över hela världen. Uppnådda resultat har summerats i olika 
sammanhang, här i Sverige vid tre brett upplagda seminarier åren 
1990 - 1992 i regi av Arbetsmiljöinstitutet, Arbetsmarknadsdepartementet 
resp. Vetenskapsakademien och Ingenjörsvetenskapsakademien. Våren 
1993 publicerade Forskningsrådsnämnden en översikt över det aktuella 
forsknings läget. 

Svensk forskning kring elektromagnetiska fält bedrivs bl.a. vid Ar
betsmiljöinstitutet och några andra forskningsinstitutioner. Värdefulla 
resultat har kommit fram genom denna forskning bl.a. i internationellt 
uppmärksammade studier av samband mellan magnetfältsexponering och 
vissa cancerformer. I sammanhanget skall även nämnas studier över s.k. 
elöverkänslighet, såväl vad gäller möjliga orsaksfaktorer som be
handlingsformer. Vid ArbeL~miljöinstitutet kommer man också att fort
sätta analysera den ganska omfattande information som finns vad gäller 
exponering i olika yrkesgrupper. 

Stöd till forskning om elektromagnetiska fält är ett prioriterat område 
inom Arbetsmiljöfonden och sedan början av år 1993 har fonden en 
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särskild prioriteringskommitte för projekt som rör elektromagnetiska fält. 
Ansvariga myndigheter inom området engagerar sig starkt i denna 

fråga. Arbetarskyddsstyrelsen gjorde i juni 1993 i samråd med Boverket 
en framställning till regeringen om ytterligare finansiellt stöd till forsk
ning om hälsoeffekter av lågfrekventa elektromagnetiska fält. 

Regeringen konstaterar att k.unskapsbehovet kring elektromagnetiska 
fält och den effekt de kan ha på människors hälsa är stort. Med anledning 
av den nämnda framställningen från Arbetarskyddsstyrelsen om att 
initiera nya forskningsinsatser pågår inom Arbetsmarknadsdepartementet 
i samråd med berörda myndigheter ett kartläggningsarbete för att bedöma 
behovet av ytterligare insatser utöver dem som redan pågår eller planeras 
inom arbetsmiljöforskningen och angränsande forskningsområden. 

Den arbetsrättsliga lagstiftningen 

I början av maj 1993 avgav 1992 års arbetsrättskommitte sitt delbe
tänkande Ny anställningsskyddslag (SOU 1993:32). På grundval av 
delbetänkandet föreslog regeringen (prop. 1993/94:67, bet. 
1993/94:AU4, rskr. 1993/94: 103) vissa förändringar i den arbetsrättsliga 
lagstiftningen. Ändringarna träder i kraft den 1 januari 1994. Kommitten 
fortsätter nu sitt arbete som innefattar en översyn av återstående delar av 
medbestämmandelagen samt viss annan arbetsrättslig lagstiftning. Slutbe
tänkandet kommer att avges under våren 1994. 

Översyn av ledighetslagstiftningen 

Regeringen tillsatte i november 1992 en särskild utredare för att göra en 
översyn av ledighetslagstiftningen. Utredaren skall enligt direktiven för 
översynen (dir. 1992:98) föres.lä enklare och mer enhetliga regler i 
ledighetslagstiftningen. Utredningen skall emellertid inte begränsas till 
rent lagtekniska aspekter utan även omfatta reglernas materiella innehåll. 
Av direktiven framgår vidare att rätten till studieledighet bör avgränsas 
och att reglerna om rätt till semesterlön vid olika slags ledighet bör ses 
över. Vid översynen skall särskilt de små företagens villkor beaktas. 
Uppdraget beräknas vara slutfört under första kvartalet 1994. 

Företagshälsovård 

Våren 1992 tillkallades en särskild utredare (dir.1992:17) för att se över 
företagshälsovårdens organisation och finansiering. Utredningen var 
föranledd av riksdagens beslut (prop. 1991/92: 100 bil. 11, bet. 
1991/92:AU12, rskr. 1991192:251) om avveckling av det generella 
statsbidraget till företagshälsovården fr.o. m. <len 1 januari 1993. 

Utredaren har avslutat sitt arbete och överlämnade i oktober 1992 
betänkandet FHU92 (SOU 1992:103) till regeringen. 

Utredaren föreslår som huvudalternativ att den offentliga styrningen 
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av företagshälsovården upphör. Förslaget utgår från att arbetsmarknadens 
parter träffar sådana kollektivavtal, som stödjer en flexibel och effektiv 
resursanpassning för arbetet med arbetsmiljö och rehabilitering. 
Utredarens alternativa förslag innebär att bestämmelser med krav på 
företagshälsovård förs in i arbetsmiljölagen. Detta förslag läggs fram 
under förutsättning att en avtalsreglering, som täcker den helt övervä
gande delen av arbetsmarknaden, inte finns. 

Betänkandet har remissbehandlats. Flertalet av remissinstanserna anser 
att frågan om företagshälsovård bör lösas avtalsvägen. 

Avtal om företagshälsovård har hittills träffats inom några avtalsom
råden. Statens arbetsgivarverk (SAV) och de fackliga organisationerna 
inom den statliga sektorn träffade i november 1991 ett nytt avtal om 
företagshälsovården med ikraftträdande den 1 juli 1992. Avtalet reglerar 
bl.a. företagshälsovårdens mål, uppgifter och arbetssätt samt partsrepre
sentation. På det kommunala området har parterna i en särskild överens
kommelse, träffad i maj 1993, redovisat ett gemensamt synsätt om 
kompetens inom arbetsmiljö- och rehabiliteringsområdet, där företags
hälsovården kan vara en sådan resurs. Inom den privata sektorn har 
träffats ett antal avtal och förhandlingar pågår inom ytterligare ett antal 
avtalsområden. 

Förhandlingar om nya avtal om företagshälsovård pågår således 
fortfarande. Regeringen avser därför att ytterligare en tid avvakta resul
taten av de pågående förhandlingarna och tar inte nu ställning till frågan 
om en eventuell ändrad lagstiftning på området. Det är angeläget att 
parterna inom områden, som för närvarande inte är föremål för för- , 
handlingar, snarast kommer fram till en lösning avtalsvägen. Genom en 
avtalsreglering kan flexibla lösningar åstadkommas för t.ex. företag i 
olika branscher samt med olika storlek och skiftande lokala förutsätt
ningar. 

Regeringen har i november 1993 uppdragit åt Arbetsmiljöfonden att 
stödja utvecklingen av ett system för kvalitetssäkring inom företagshäl
sovården. Genom ett sådant system sk."Ulle företagshälsovården i fram
tiden vara en identifierbar verksamhet där kvalitet och kompetens kan 
säkerställas. 

Arbetslivsfonden 

En sammanfattande redogörelse för Arbetslivsfondens uppbyggnad och 
uppgift samt dittillsvarande verksamhet lämnades i 1993 års budget
proposition (prop. 1992/93: 100 bil. 11, s. 24 - 26). 

Genom beslut av riksdagen våren 1992 (bet. 1992/93:AU12, rskr. 
1992/93:203) med anledning av förslagen i den nämnda propositionen 
gäller att Arbetslivsfondens verksamhet - liksom dess administration -
skall avvecklas successivt med sluttidpunkt den 1 juli 1995. 

Regeringen har genom särskilt beslut uppdragit åt Centrala arbetslivs
fonden att ansvara för avvecklingen. Beslutet innebär samtidigt att 
bidragsgivningen skall vara avslutad senast den 31 mars 1994. Efter 
särskild prövning av Centrala arbetslivsfonden får bidrag dock beviljas 
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därefter på villkor att en uppföljning kan vara avslutad under avveck
lingstiden. I uppdraget ingår bl.a. att successivt genomföra nödvändiga 
uppsägningar av personalen. Avvecklingsarbetet skall avslutas med en 
rapport. 

Centrala arbetslivsfonden har lämnat en berättelse och årsredovisning 
av fondens verksamhet budgetåret 1992/93. 

Centrala arbetslivsfonden och de regionala arbetslivsfonderna har 
t.o.m. november 1993 beslutat om ca 8,8 miljarder kronor som bidrag 
till drygt 15 500 arbetsplatsprogram. Programmen berör numera omkring 
2,4 miljoner anställda, dvs. omkring 56 % av arbetskraften. För
delningen mellan kvinnor och män är 53 % resp. 47 % . 

Beviljade bidrag efter åtgärd 

Arbetsorganisation 
Fysisk arbetsmiljö 
Rehabilitering 
Utveckling av ny teknik 
Metoder/rutiner m.m. 

ca50 % 
ca23 % 
ca20 % 
ca 4 % 
ca 3 % 

Den privata sektorn har fått ca 72 % av de beviljade bidragen (ca 6,3 
miljarder kronor till omkring 12 200 arbetsplatsprogram) varav de små 
företagen (högst 50 anställda) har fått ca 15 % (ca 1,3 miljarder kronor 
till omkring 8 400 arbetsplatsprogram). Återstoden, ca 28 % (ca 2,5 
miljarder kronor till omkring 3 300 arbetsplatsprogram) har gått till den 
offentliga sektorn. Den största andelen av de beviljade bidragen har gått 
till verkstadsindustrin. 

Genom beslut i september 1991 uppdrog den dåvarande regeringen åt 
Centrala arbet<;livsfonden att utreda förutsättningarna att inrätta lokala/
regionala kunskapscentra. Centrala arbetslivsfonden har i juni 1993 
överlämnat sin slutrapport till Arbetsmarknadsdepartementet. Rapporten 
har överlämnats till den särskilde utredaren (A 1993:03) med uppdrag 
att se över frågan om kunskapsspridning m.m. inom arbetslivsområdet. 

Utredning om kunskapsspridning m.m. 

Regeringen tillsatte i februari 1993 en särskild utredare (A 1993:03) med 
uppdrag att se över frågan om kunskapsspridning m.m. inom arbets
livsområdet (dir. 1993: 15). Utredarens uppgift är att lämna förslag till 
hur ett system för kunskapsspridning inom arbetslivsområdet skall 
organiseras och finansieras. Företagshälsovårdens roll i sammanhanget 
skall belysas. Utredaren skall särskilt uppmärksamma frågan om 
spridning av kunskaper på det lokala och regionala planet liksom de 
mindre företagens behov. I uppdraget ingår vidare att föreslå hur erfa
renheterna från Arbetslivsfondens verksamhet skall kunna föras vidare 
efter fondens avveckling. Utredaren skall också se över den utbildning 
och information som finansieras av Arbetsmiljöfonden. Uppdraget skall 
redovisas senast den 1 april 1994. 
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Europeiska integrationsfrågor 

Inom ramen för EES-processen har en interdepartemental arbetsgrupp för 
arbetsmiljö- och arbetslivsfrågor under år 1993 bevakat och följt upp 
nyantagna och planerade direktiv på arbetsmiljöområdet. De arbets
miljödirektiv, som tillkommit efter BES-avtalets "brytdatum" den 31 juli 
1991, har därvid särskilt beaktats. 

Efter EES-avtalets ikraftträdande kommer Gemensamma EES-kom
mitten att ta ställning till vilka rättsakter, antagna efter ovan nämnda 
datum, som skall tillföras EES-avtalet. Ett beslut av Gemensamma EES
kommitten kommer att innebära en skyldighet för Sverige att införliva 
dessa rättsakter i svensk rätt. 

För att göra en översyn av behovet av ändringar i svensk arbetsmil
jölagstiftning vid ett krav på införlivande av rättsakterna på arbetsmil
jöområdet bildades under hösten 1993 en arbetsgrupp inom Arbetsmark
nadsdepartementet. Arbetsgruppen avslutade sitt arbete i oktober 1993 
och redovisade sina förslag i rapporten Nya EG-regler på arbetsmil
jöområdet (Ds 1993: 82). Arbetsgruppen har granskat åtta nyantagna 
arbetsmiljödirektiv och föreslagit vissa ändringar i arbetsmiljölagen. 
Rapporten har remissbehandlats. Förslagen kommer tillsammans med 
förslagen från Arbetsmiljölagutredningen att föreläggas riksdagen i en 
proposition under våren 1994. 

Regeringen gav i april 1991 Arbetarskyddsstyrelsen i uppdrag att 
utföra det förberedelsearbete som behövs för att anpassa föreskrifterna 
på arbetsmiljöområdet till åtagandena enligt EES-avtalet. Uppdraget har 
i huvudsak slutförts under hösten 1993. Av styrelsens drygt 200 för
fattningar har ett 60-tal ändrats, ett 50-tal upphävts och ett 80-tal kvarstår 
oförändrade. Ca 10 nya författningar tillkommer. De nya reglerna 
kommer att träda i kraft vid EES-avtalets ikraftträdande. 

ILO-frågor 

I Arbetsmarknadsdepartementet handläggs ärenden som rör förhållandet 
till Internationella arbetsorganisationen (ILO). För beredning av vissa 
ärenden som rör samarbetet med ILO finns en trepartiskt sammansatt 
kommitte, ILO-kommitten. 

ILO:s budget omfattar för perioden 1994 - 1995 totalt 676 miljoner 
schweizerfranc. Sveriges medlemsavgift uppgår för år 1994 till 1,10 % 
av budgeten vilket innebär ca 3,7 miljoner schweizerfranc. 

Vid 1993 års arbetskonferens antogs en konvention (nr 174) och en 
rekommendation (nr 181) om förebyggande av storolyckor inom indu
strin. Dessa instrument kommer att föreläggas riksdagen våren 1994. 

Nya ämnen på 1994 års arbetskonferens är dels arbetarskydd i gruvor, 
i syfte att år 1995 anta ett eller flera nya instrument, dels för allmän 
diskussion ämnet privata arbetsförmedlingsbyråers roll för arbets
marknadens funktion. Då skall även den nya konventionen och rekom
mendationen om deltidsarbete slutbehandlas. 
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ILO:s styrelse beslöt i november 1993 att suspendera tillämpningen av 
ILO:s deklaration om åtgärder mot apartheid, att sätta frågan om 
revidering av deklarationen på konferensens dagordning år 1994 samt 
godkände en handlingsplan för ILO:s arbete i Sydafrika. 

Vid arbetskonferensens möte i juni 1993 förrättades val till ILO:s 
styrelse för perioden 1993 - 1996. Norge invaldes därvid på den 
nordiska platsen på regeringssidan. Inför varje styrelsemöte äger nordiskt 
samråd rum. 

Under 1991 riktades två anmälningar mot Sverige beträffande till
lämpningen av vissa !LO-konventioner. Tjänstemännens centralorganisa
tion (TCO) påtalade i en, senare kompletterad, skrivelse till ILO bris
tande tillämpning av !LO-konventionerna (nr 87) om föreningsfrihet och 
skydd för organisationsrätten, (nr 98) om organisationsrätten och den 
kollektiva förhandlingsrätten, (nr 151) om offentligt anställda och (nr 
154) om främjande av kollektiva förhandlingar. Anmälan föranleddes av 
de ändringar i sjukförsäkringen m.m., som trädde i kraft den l mars 
1991 innebärande sänkt ersättning från det statliga ersättningssystemet. 
Det svenska arbetsgivarombudet till ILO:s 78:e arbetskonferens ingav ett 
klagomål mot Sverige beträffande tillämpningen av konventionerna nr 87, 
98 samt konventionen (nr 147) om miniminormer i handelsfartyg. 
Klagomålet grundar sig på de ändringar i lagen om medbestämmande i 
arbetslivet som trädde i kraft den l juli 1991 ("lex Britannia"). 

År 1993 har Landsorganisationen i Sverige (LO), TCO och Fria 
fackföreningsinternationalen (FFI) riktat en anmälan beträffande Sveriges 
tillämpning av konventionen (nr 121) om förmåner vid yrkesskada. 
Anmälan föranleddes av införandet fr.o.m. den l april 1993 av en 
karensdag i sjukersättningssystemen. Genom samordningen mellan dessa 
system och arbetsskadeförsäkringen hade reglerna om karensdag kommit 
att gälla också arbetsskadeförsäkringen. I anmälan påtalades också det 
förändrade arbetsskadebegreppel. 

Den förstnämnda anmälan behandlades av ILO:s expertkommitte våren 
1993. Kommitten kunde inte finna någon kränkning av de åberopade 
konventionerna, men frågan blev ändå föremål för en omfattande debatt 
i arbetskonferensens trepartiska utskott för konventionstillämpning. 
Regeringen uppmanades att till ILO lämna detaljerad rapport om den 
fortsatta utvecklingen. Behandlingen av den andra anmälan har av ILO:s 
styrelse bordlagts i avvaktan på ytterligare utredningsmaterial. Den tredje 
anmälan behandlades av ILO:s styrelse i november 1993. 

Styrelsen konstaterade att en karensdag i arbetsskadeförsäkringen inte 
är förenlig med Sveriges åtagande enligt konventionen nr 121 och re
kommenderade Sverige att ändra lagstiftningen ifråga och att senast den 
15 oktober 1994 rapportera om vidtagna eller planerade åtgärder för att 
uppfylla konventionens bestämmelser. Styrelsen konstaterade ingen 
avvikelse från konventionen såvitt gäller det ändrade arbetsskadebegrep
pet men beslöt att begära ytterligare upplysningar från Sverige beträf
fande den praktiska tillämpningen av ändringarna i lagstiftningen. Ären
det bereds forsättningsvis av ILO:s särskilda organ för granskning av 
konventionstillämpning. 
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Förslag av 1989 års Handikapputredning 

Regeringen har i Socialdepartementets bilaga (bil. 6) till 1994 års bud
getproposition i vissa delar behandlat betänkandet Ett samhälle för alla 
(SOU 1992:52) med förslag avgivna av 1989 års Handikapputredning. 

Remissyttrandena över betänkandet har ställts samman och publicerats 
(Ds 1993:95). Betänkandet har, i de delar som det behandlar förslag på 
arbetsmarknadsområdet, överlämnats till Arbetsmarknadsdepartementet. 

Utredningen har bl.a. lagt fram förslag om en ny lag om arbetslivets 
tillgänglighet för personer med funktionshinder. Lagen avses ersätta 
lagen (1974: 13) om vissa anställningsfrämjande åtgärder i de delar som 
behandlar åtgärder för äldre arbetstagare och arbetstagare med nedsatt 
arbetsförmåga. 

1992 års arbetsrättskommitte (A 1991 :05) skall enligt sina direktiv 
(<lir. 1991: 118) göra en översyn av den arbetsrättsliga lagstiftningen. 
Uppdraget omfattar även främjandelagen. Översynen beräknas vara 
slutförd under våren 1994. Det finns därför enligt regeringens mening 
skäl att avvakta med ett ställningstagande till Handikapputredningens 
lagförslag tills Arbetsrättskommittens överväganden har lagts fram och 
en mer samlad bedömning kan göras. 

Därmed skulle också ytterligare erfarenheter kunna inhämtas av de 
förändringar som genomförts dels i arbetsmiljölagen (AML), dels i lagen 
om allmän försäkring (AFL) i fråga om arbetsgivarnas ansvar för 
arbetsanpassning och rehabilitering. Enligt uppgift pågår ett arbete inom 
Arbetarskyddsstyrelsen med att ta fram tillämpningsföreskrifter till 
AML:s bestämmelser (3 kap. § 2a, tredje st.) om arbetsanpassnings- och 
rehabiliteringsverksamhet på arbetsstället. Regeringen bedömer an sådana 
föreskrifter kan bli ett bra stöd för arbetsgivarnas verksamhet på området 
och samtidigt srärka de ytterligare insatser som görs av försäkringskas
sor, företagshälsovård m.ft. De bestämmelser om rehabilitering och 
rehabiliteringsersättning som tillförts lagen (1962:381) om allmän 
försäkring har gett både arbetsgivare och försäkringskassor ett vidgat 
ansvar på detta område. 

Andra förslag på arbets livsområdet 

Handikapputredningen har konstaterat att viss basrehabilitering, som 
tidigare bedrevs vid arbetsmarknadsinstitut med särskilda resurser (Ami-S), 
numera avvecklats. Utredningen förordar att Ami-S skall kllnna erbjuda 
vissa inslag av sådan grundrehabilitering som ett led i en arbetsförbere
dande rehabilitering. AMS har redovisat verksamhet m.m. vid Ami-S i 
den fördjupade anslagsframställningen samt i en särskild rapport till 
denna. Bl.a. framgår att Ami-S erbjuder olika grupper funktionshindrade 
träning i tekniker som skall kompensera handikappet, arbetsplatsan
passning, utprovning av hjälpmedel m.m., ofta i samverkan med andra 
berörda som exempelvis socialtjänst och hälso- och sjukvård. Enligt AMS 
kommer strävandena att lösa problem rörande ansvarsområden mellan 
olika huvudmän att fortsätta centralt och lokalt. Det gäller bl.a. ansvar 
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för grundrehabilitering, ekonomiskt ansvar för olika rehabiliteringsinsat
ser och andra problemområden där samverkan krävs för an motverka 
skarpa gränsdragningar. Regeringen finner det angeläget an AMV 
fortsätter att utveckla en väl fungerande samverkan i rehabiliterings
arbetet. En förutsättning för an den yrkesinriktade rehabiliteringen skall 
bli framgångsrik är an grundläggande funktionsträning och annan bas
rehabilitering fungerar väl. 

Några av Handikapputredningens förslag har redan behandlats av 
regering och riksdag. Förslaget om försök med bidrag till stödpersoner 
för personer med funktionshinder ("supported employment") har godkänts 
av riksdagen (prop. 1992/93: 100 bil. 11, bet. 1992/93:AU12, rskr. 
1992/93:203) och såväl AMS som Samhall förbereder nu sådana försök. 
Förslaget om lagstadgad skyldighet för privata arbetsförmedlingar an ge 
service till personer med funktionshinder behandlades i prop. 
1992/93:218 om avreglering av arbetsförmedlingsmonopolet (s. 24 - 25), 
som därefter godkänts av riksdagen (bet. 1992/93:AU16, rskr. 
1992/93: 345). Arbetsmiljöfonden har beslutat an inrätta en särskilt 
program för analys- och utveck.Iingsinsatser inom området integrering av 
funktionshindrade personer i arbetslivet. Under de närmaste två åren 
kommer 6 miljoner kronor ur fonden an satsas på programmet. 

Åtgärder för att stärka handikappades ställning på arbetsmarknaden 

En betydande del av de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna är särskilt 
inriktade på sökande med funktionshinder. Det gäller sysselsättnings
skapande åtgärder som anställning med lönebidrag, Samhalls verksamhet, 
skyddat arbete hos offentliga arbetsgivare, näringshjälp till start av verk
samhet som egen företagare. Bidrag till arbetshjälpmedel och arbetsbiträ
de eller stödpersoner i arbetet, skall öka möjligheterna för personer med 
funktionshinder an utföra arbete. Arbetet med arbetshandikappade 
sökande har hög prioritet inom AMV, vilket också är regeringens krav 
på verket. Särskilt arbetet med unga handikappade har varit mycket 
ambitiöst och framgångsrikt. 

Men det finns goda skäl att gå vidare och pröva ytterligare vägar för 
att öka möjligheterna till arbete främst för dem som har svårare funk
tionshinder. Regeringen delar Handikapputredningens uppfattning an 
svårt funktionshindrade behöver särskilt stöd för an få praktisk arbets
livserfarenhet och arbete. De förslag som regeringen lägger fram i det 
följande (avsnitt Arbetslivsfrågor, Särskilda åtgärder för arbetshandikap
pade) skall ses mot den bakgrunden. 

Arbetsmiljöfonden 

Regeringens förslag: Användningen av Arbetsmiljöfondens 
tillgångar regleras i fortsättningen endast i myndighetens instruk
tion. 
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Skälen för regeringens förslag: Arbetsmiljöfondens verksamhet Prop. 1993/94: 100 
finansieras enligt lagen (1981 :691) om socialavgifter genom den arbe- Bilaga 11 
tarskyddsavgift som ingår i arbetsgivaravgiften. Både i denna lag och i 
förordningen (1991: 1158) med instruktion för Arbetsmiljöfonden anges 
vilka slag av verksamheter som fondens tillgångar skall finansiera. 

Arbetsmiljöfonden, som tidigare kallades arbetarskyddsfonden, har 
funnits i över 20 år. Dess uppgift är att initiera och stödja forskning, 
utveckling och kunskapsspridning i frågor som rör arbetsmiljö och 
arbetsliv i övrigt. Arbetsmiljöfonden är i dag den största finansiären av 
forskning och utveckling inom arbetslivsområdet. En närmare redogö
relse för fondens verksamhet finns i prop. 1992/93: 170 Forskning för 
kunskap och framsteg (avsnitt 10, s. 398-401). Fondens verksamhet har 
under årens lopp breddats avsevärt i takt med att arbetslivet och synen 
på arbetsmiljö och arbetslivsfrågor i övrigt har förändrats. Förändringar
na kan avläsas i de ändringar som skett i instruktionen för fonden. När 
fondens uppgifter har förändrats har det dock inte varit tillräckligt att 
göra ändringar i instruktionen, utan det har varje gång även krävts en 
ändring i lagen om socialavgifter, eftersom fondens uppgifter kommit att 
regleras i detalj även där. 

Det finns nu återigen ett behov av att se över Arbetsmiljöfondens 
instruktion i en rad olika avseenden. Fondens uppgifter bör formuleras 
på ett sätt som återspeglar den utveckling som skett de senaste åren, bl.a. 
den helhetssyn på arbetsmiljö och rehabilitering och det arbetsmil
jöbegrepp som numera gäller enligt arbetsmiljölagen. Terminologin och 
sättet att ange fondens uppgifter behöver också moderniseras. Det är 
önskvärt att detta slags ändringar i fortsättningen kan genomföras på ett 
enklare sätt än hittills. 

Det bör vara fullt tillräckligt att i lagen om socialavgifter ange att den 
aktuella delen av arbetarskyddsavgiften förs till Arbetsmiljöfonden. 
Någon ytterligare precisering i lagen av hur fondens medel skall an
vändas är inte nödvändig. Fondens uppgifter skall liksom hittills finnas 
utförligt angivna i myndighetens instruktion. 

I enlighet med detta har inom Arbetsmarknadsdepartementet upprättats 
ett förslag till lag om ändring i lagen (1981 :691) om socialavgifter. 
Förslaget har upprättats i samråd med Socialdepartementet och bör fogas 
till protokollet i detta ärende som underbilaga 11.1. 

Lagändringen bör träda i kraft den 1 juli 1994. 
Lagförslaget faller under Lagrådets granskningsområde. Det är dock 

av sådan enkel beskaffenhet att Lagrådets hörande inte är påkallat. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
antar regeringens förslag till 4 kap. 8 § lag om ändring lagen 
(1981 :691) om socialavgifter. 
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Regional utveckling 

Inom regionalpolitiken föreslås följande: 
Som underlag för en regionalpolitisk proposition våren 1994 har ett 

omfattande material tagits fram av bl.a. Regionalpolitiska rådet, NUTEK 
och Glesbygdsmyndigheten. Materialet som har remissbehandlats bereds 
för närvarande inom regeringskansliet. I avvaktan på den regionalpolitis
ka propositionen föreslås oförändrade anslag inom regionalpolitiken 
jämfört med innevarande budgetår. 
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Anslag 

I den följande redogörelsen för respektive anslag behandlas resultaten för 
olika åtgärder och olika myndigheters anslagsframställningar samt andra 
förslag m.m. till regeringen. Förslag som inte redovisas tillstyrks inte av 
regeringen. 

De anslag som rör Arbetsmarknadsdepartementets egen verksamhet har 
t.o.m. innevarande år förts upp under ett eget Iittera. Fr.o.m. budgetåret 
1994/95 förs dessa anslag, med undantag för anslaget Internationella 
avgifter, upp under första huvudtitelns anslag för Regeringskansliet. 

Anslaget Internationella avgifter förs upp under litterat för Arbetslivs
frågor m.m. 

A. Arbetsmarknad m. m. 

Anslagen för Arbetsdomstolen, Statens förlikningsmannaexpedition och 
Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar har t.o.m. innevarande 
budgetår förts upp under litterat för Arbetsmarknad m.m. Fr.o.m. 
budgetåret 1994/95 bör dessa anslag föras upp under litterat för Arbets
livsfrågor. Vidare bör anslaget för bidrag till vissa affärsverksinveste
ringar upphöra. Med hänsyn till osäkerheten om utvecklingen på arbets
marknaden föreslås för Arbetsmarknadsverket (AMY) en endast ettårig 
budgetram. 

AMU-gruppen ombildades till aktiebolag den 1 juli 1993 (prop. 
1992/93:152, bet. 1992/93:AU6, rskr. 1992/93:175). Koncernen utgörs 
av ett moderbolag, AmuGruppen AB, och ett antal dotterbolag. För 
koncernen finns ännu inga resultat att redovisa. 

A 1. Arbetsmarknadsverkets förvaltningskostnader 

1992/93 Utgift 2 860 973 000 
1993/94 Anslag 2 834 142 000 
1994/95 Förslag 2 861 516 000 

Från anslaget betalas utgifterna för AMV:s förvaltningskostnader, exkJ. 
utgifterna för den yrkesinriktade rehabiliteringen vid arbetsmarknads
instituten (Arni). Utgifterna avser löner m.m. för verksamheten vid 
arbetsförmedlingen, länsarbetsnämnderna och AMS. I utgifterna ingår 
verkets kostnader för planering av hur landets arbetskraft skall utnyttjas 
under beredskaps- och krigstillstånd. 

För Ai\1V gäller förordningen (1988: 1139) med instruktion för 
Arbetsmarknadsverket. 
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Budget 
Förvaltningskostnader 

(därav lönekostnader) 

Aske kursgård 

1 AMS 

Resultatuppföljning 

1993/94 

2 834 142 ()()() 

(1 764 891 ()()() 

0 

2 834 142 ()()() 

Beräknad ändring 1994/95 

Regeringens förslag 

+ 27 374 ()()() 

+ 36 857 000) 

+ 27 374 ()()() 

AMS har i sin årsredovisning redogjort för den omfördelning av personal 
som successivt har skett till fler anställda vid arbetsförmedlingen och 
färre vid AMS och länsarbe:tsnämnden. Detta har möjliggjorts dels 
genom en överföring av resurser från AMS och länsarbetsnämnderna till 
arbetsförmedling och arbetsmarknadsinstitut, dels genom tillfälliga medel 
för personalförstärkning under anslaget Arbetsmarknadspolitiska åtgärder. 
Den tillfälliga förstärkningen under sistnämnda anslag uppgick i juni 
1993 till 1 064 årsarbetare. En minskning av länsarbetsnämndernas 
kanslier har kunnat genomföras trots den större mängd administrativa 
arbetsuppgifter som den kraftigt ökade omfattningen på åtgärderna har 
medfört. 

Sammanställning över antalet årsarbetare i juli budgetåren 1988189 - 1992193 

1988/89 1989/90 1990/91 1991/92 1992/93 

Arbetsförmedling 5 609 4 970 5 447 5 630 6 592 
Arbetsmarknads institut 2 256 2 036 2 239 2 305 2 268 
Länsarbetsnämnder 1 862 l 652 l 647 1 534 1 502 

AMS 426 471 437 409 406 
Aske kursgård 24 22 22 23 22 
Övrigt 126 108 58 227 317 
Totalt 10 303 9 259 9 850 10 128 11 107 
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Sammanställning ö~·er antalet årsarbetare och lönekostnad under budgetåret 

1992193 .finansierade dels över anslaget Arbetsmarknadsverkets förvaltnings

kostnader, dels över andra anslag 

Placering 

AMS 
Länsarbetsnämnder 

Arbetsfönnedl ing 

Arni 
Övriga 

Summa 

Antal års-

arbetare 

406 

1 502 

6 592 

2 268 

339 

11107 

Lönekostnad 

( 1 000-tal kr.) 

130 626 

392 519 

1 559 395 

538 775 

62 049 

2 683 364 

Av det totala antalet årsarbetare finansierades 325 genom uppdragsverk
samhet inom den yrkesinriktade rehabiliteringen, s.k. arbetslivstjänster. 

AMS påpekar att de senaste årens utveckling på arbetsmarknaden 
dramatiskt har ökat kraven på både arbetsförmedlingen och övriga delar 
av AMV. Antalet arbetssökande har mer än tredubblats och motsvarande 
ökning har även skett av antalet personer placerade i arbetsmark
nadspolitiska åtgärder. Detta har lett till en kraftigt ökad administrativ 
belastning på länsarbetsnämnderna samtidigt som besparingskraven 
inneburit en minskning av resurserna. De tillfälliga förstärkningarna av 
arbetsförmedlingen har underlättat situationen men har inte på långt när 
motsvarat den ökade belastningen. En arbetsplatsundersökning som 
omfattar all personal inom AMV visar att den hårda arbetsbelastningen 
skapar tydliga stressymptom. Endast en fjärdedel av personalen anser 
enligt undersökningen att man hinner med sina arbetsuppgifter. 

AMS gör en beräkning i årsredovisningen som visar an förvaltnings
kostnaden per uppdrag har minskat med ca 20 % sedan budgetåret 
1989/90. Med uppdrag menas både antalet arbetssökande och antalet 
lediganmälda platser samt antalet åtgärdsbeslut. Beräkningen är gjord 
utifrån 1990 års prisnivå enligt konsumentprisindex. Det totala antalet 
uppdrag har ökat från 1, 7 miljoner budgetåret 1989/90 till 2,3 miljoner 
budgetåret 1992/93. 

För att få fram ett mått på "servicekvalitet" uppdrar AMS årligen åt 
fristående opinionsinstitut att göra kundundersökningar. Både arbetsgivare 
och arbetssökande gav år 1993 ett högre sammanfattande betyg för 
arbetsförmedlingen jämfört med åren 1991 och 1992. 

AMS beskriver i sin särskilda rapport till den fördjupade anslags
framställningen arbetstidens fördelning på arbetsförmedlingen under en 
normalvecka. 

Av arbetstiden ägnas 21 % åt gruppaktivitet, 40 % åt individuell 
service för arbetssökande och 24 % åt företagsinriktad verksamhet. 

Antalet arbetssökande som deltagit i jobbsökaraktiviteter har ökat från 
ca 2 100 per vecka våren 1992 till 3 100 per vecka våren 1993. 

AMS egna undersökningar visar att den genomsnittliga inskrivnings-
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tiden vid arbetsförmedlingen för samtliga sökande minskar i takt med att 
deltagandet i gruppvisa jobbsökaraktiviteter ökar. 

AMS föreslår i sin fördjupade anslagsframställning för perioden 
1994/95 - 1996/97 att anslaget Arbetsmarknadsverkets förvaltningskost
nader tillförs 320 miljoner kronor årligen för en permanent förstärkning 
av arbetsförmedlingen och arbetsmarknadsinstituten. AMS räknar med 
att ungefär var femte person i arbetskraften kommer att vara arbets
sökande eller sysselsatt i någon form av arbetsmarknadspolitisk åtgärd 
under budgetåret 1994/95. Situationen kommer enligt AMS bedömning 
att förvärras under budgetåren 1994/95 och 1995/96. Mot bakgrund av 
den förväntade utvecklingen på arbetsmarknaden under treårsperioden 
anser AMS att resurstillskottet inte skall betraktas som tillfälligt. AMS 
anser också att en del av tillskottet bör kunna användas för att förstärka 
länsarbetsnämndernas administration av den kraftigt ökade omfattningen 
på åtgärderna. 

I övrigt framgår av årsredovisningen att anslagssparandet från bud
getåret 1992/93 under anslaget Arbetsmarknadsverkets förvaltningskost
nader uppgick till 137 miljoner kronor. 

AMS föreslår en höjning av låneramen för investeringar från 
290 miljoner kronor till 320 miljoner kronor. De planerade investe
ringarna avser främst ADB-området. Ett väl fungerande teknikstöd är 
enligt AMS en förutsättning för att länsarbetsnämnderna skall klara av att 
hantera den stora omfattningen på åtgärderna. 

2 Regeringens överväganden 

Slutsatser och förslag 

2.1 Fortsatt minskning av kostnaderna för administration 

AMS fördjupade anslagsframställning visar att arbetet med att minska 
kostnaderna för administrationen fortskrider. Kostnaderna för ADB
tjänsterna har kunnat sänkas bl.a. genom rationaliseringar och förbättrad 
extern upphandling samt genom införande av en ökad styrning av efter
frågan på tjänster i form av interndebitering. Statskontoret har gjort en 
jämförelse mellan ADB-systemets kostnader per användare vid några 
statliga myndigheter. Enligt denna jämförelse är AMY:s kostnader 
relativt låga. 

AMY har under den senaste treårsperioden genomfört den besparing 
på 70,6 miljoner kronor, som beslutades av riksdagen våren 1991 med 
anledning av förslagen i prop. 1990/91: 150 bil. 11:9 rörande omställning 
och minskning av den statliga administrationen (bet. 1990/91 :FiU30, 
rskr. 1990/91: 386). Därutöver har genomförts en besparing på 
15 miljoner kronor på arbetsmarknadsinstituten. 

Regeringens bedömning är att besparingen på förvaltningsmedlen bör 
fortsätta. Det bör vara möjligt att omförhandla hyresavtal och i övrigt 
pressa priserna vid upphandling. Kostnadsslagen lokaler och övriga 
kostnader inom AMY (ex.kl. arbetsmarknadsinstituten) bör kunna minskas 
med 2 % , vilket skulle innebära en minskniilg av kostnaderna med 
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21 miljoner kronor. Lönekostnaderna för länsarbetsnämnderna och 
arbetsförmedlingen bör undantas från kostnadsminskningen. Däremot bör 
lönekostnaderna vid AMS kunna minska med minst 1,9 % eller 
2,5 miljoner kronor i och med att allt fler uppgifter har delegerats till 
länsarbetsnämnderna. 

2.2 Fonsatt tillfällig förstärkning av personalen vid arbetsförmedlingen 

Arbetsmarknadsläget under budgetåret 1994/95 kommer att innebära en 
fortsatt hög belastning för arbetsförmedlingen. Även under nästa budgetår 
bör AMV därför ha möjlighet att i särskild ordning förstärka personal
resurserna vid främst arbetsförmedlingen. För att markera att denna 
personalförstärkning är konjunkturberoende bör den liksom under 
innevarande budgetår finansieras inom ramen för anslaget för de 
arbetsmarknadspolitiska åtgärderna. Regeringen kommer därför, som vi 
strax återkommer till, att föreslå att AMS av medlen under anslaget 
Arbetsmarknadspolitiska åtgärder får disponera högst 320 miljoner 
kronor under budgetåret 1994/95 för personalförstärkning i första hand 
vid arbetsförmedlingen. En mindre del av den föreslagna tillfälliga per
sonalförstärkningen bör avsättas för utvärdering av arbetsförmedlingens 
resultat och åtgärdernas effektivitet inkl. arbetslöshetsersättningarna. 

De utomnordiska invandrarnas situation på arbetsmarknaden har 
försämrats. AMV:s insatser i detta avseende måste intensifieras. De för
stärkta förmedlingsinsatserna för invandrare och flyktingar bör därför -
och mot bakgrund av den aktuella invandringssituationen - fortsätta i 
oförminskad omfattning även under nästa budgetår och beräknas till 
49, 7 miljoner kronor. 

2.3 Fömyelse och effektivisering av arbetsförmedlingen 

AMS har som central myndighet ansvaret för utveckling och uppföljning 
av teknikstöd, arbetsorganisation och metodutvecklingsarbete vid 
länsarbetsnämnder och arbetsförmedlingen. Olika arbetssätts effekter 
måste följas upp systematiskt. Regeringen kommer senare under våren 
1994 att ge AMS i uppdrag att göra en utvärdering. En av utgångs
punkterna skall vara att utvärderingen skall ge underlag för att bedöma 
skillnaderna i effektivitet mellan individinriktat och gruppinriktat 
arbetssätt. 

En effektivisering av arbetsförmedlingsverksamheten förutsätter att det 
finns ett gott samarbete mellan AMS och de institutioner som berörs av 
verksamheten. Det gäller bl.a. arbetslöshetskassornas medverkan för an 
få de arbetslösa att så snabbt som möjligt välja aktiva åtgärder framför 
passivt kontantstöd. Där finns stora möjligheter till ett effektivare 
utnyttjande av de arbetsmarknadspolitiska medlen. 

Utifrån de resultat AMS redovisar för jobbsökaraktiviteterna är rege
ringens bedömning nu liksom tidigare att sat<;ningen på ett mer gruppin
riktat arbetssätt bör intensifieras. Under nästa budgetår bör jobbsökar
aktiviteter kunna erbjudas kontinuerligt vid alla arbetsförmedlingar som 
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inte endast har ett fåtal anställda. Verksamheten bör omfatta minst 
dubbelt så många sökande som under budgetåret 1992/93 då de uppgick 
till drygt 58 000 personer. För att bygga ut och utveckla detta arbetssätt 
inom arbetsförmedlingen bör AMV även under nästa budgetår ges 
särskilda medel. Regeringen beräknar för detta ändamål 408,3 miljoner 
kronor budgetåret 1994/95, dvs. samma belopp som för innevarande 
budgetår uppräknat, med pris- och Iöneomräkning. 

De sammanlagda lönekostnaderna under anslaget Arbetsmarknads
verkets förvaltningskostnader för budgetåret 1994/95 beräknar regeringen 
till l 801,7 miljoner kronor ( + 36,9 miljoner kronor) Av lönemedlen bör 
5 miljoner kronor få användas för tillfällig förstärkning av 
arbetsförmedlingen först efter särskilt beslut av regeringen. 

2.4 Utökning av låneramen 

AMS investeringar i anläggningstillgångar för förvaltningsändamål 
finansieras genom lån i Riksgäldskontoret. Enligt AMS är det gemen
samma statliga redovisningssystemet COSMOS inte tillräckligt för AMS 
behov utan styrelsen har investerat i ett kompletterande system för 
återföring av ekonomisk inforn1ation till budgetansvariga. Under inne
varande budgetår har AMS dessutom nödgats att investera 43 miljoner 
kronor i utbyggnad av kapaciteten i centraldatorn för platsförmedlings
sytemet AF 90:2 för att kunna få utrymme för det ökande antalet regist
rerade arbetssökande. Regeringen föreslår därför att låneramen höjs från 
290 miljoner kronor till 320 miljoner kronor. Under budgetåret 1994/95 
beräknas räntekostnaderna till 40 miljoner kronor och amorteringarna till 
148 miljoner kronor. 

2.5 Övrigt 

För innevarande budgetår har AMS eller, efter AMS beslut, länsarbets
nämnderna bemyndigats att på vissa villkor avskriva lånefordringar 
uppkomna inom AMV som uppgår till högst 75 000 kr. Regeringen 
föreslår att motsvarande bemyndigande lämnas även för budgetåret 
1994/95. 

Verksamheten vid Aske kursgård bekostas genom intäkter vid upp
låtelse av kurslokaler m.m. Några medel behöver därför inte anvisas för 
denna verksamhet. 

I likhet med vad som gäller under innevarande budgetår bör högst 
50 miljoner kronor under detta anslag få utnyttjas för insatser inom den 
yrkesinriktade rehabiliteringen. Förutsättningen är att detta bedöms som 
mest angeläget vid en prioritering mellan förmedlingsinsatser resp. 
väglednings- och rehabiliteringsinsatser. 

Prop. 1993/94:100 
Bilaga 11 

38 



3 Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
1. medger att regeringen får bemyndiga AMS, eller efter AMS be

stämmande, länsarbetsnämnderna att under budgetåret 1994/95 be
sluta om avskrivning av lånefordran som inte överstiger 75 000 kr 
uppkommen inom Arbetsmarknadsverket under de förutsättningar 
som gäller för budgetåret 1993/94 (avsnitt 2.5), 

2. godkänner att högst 50 000 000 kr av medlen under anslaget får 
användas för insatser inom den yrkesinriktade rehabiliteringen (av
snitt 2.5), 

3. till Arbetsmarknadsverkets förvaltningskostnader för budgetåret 
1994/95 anvisar ett ramanslag på 2 861 516 000 kr. 

A 2. Arbetsmarknadspolitiska åtgärder 

1992/93 Utgift 28 026 599 000 
1993/94 Anslag 28 389 655 000 
1994/95 Förslag 28 608 931 000 

Reservation 1 942 518 000 

Från anslaget finansieras åtgärderna ungdomspraktik, bidrag till att starta 
egen näringsverksamhet, arbetsmarknadsutbildning, bidrag till utbildning 
i företag, vidgad arbetsprövning, jobbsökaraktiviteter samt resebidrag. 
Vid flertalet av åtgärderna lämnas utbildningsbidrag till de personer som 
deltar i åtgärderna. Undantagen är bidrag till utbildning i företag och 
resebidrag. Vid utbildning i företag lämnas bidraget till arbetsgivare som 
anordnar utbildning för de anställda. 

Vidare finansieras från anslaget åtgärderna beredskapsarbete, rek
ryteringsstöd, insatser för flyktingar och invandrare samt otraditionella 
insatser. 

Vid beredskapsarbete och rekryteringsstöd får arbetsgivaren bidrag för 
en viss del av lönekostnaderna. De otraditionella insatserna skall 
stimulera till förnyelse av arbet~metodema inom arbetsförmedlingsorgani
sationen och av de arbet~marknadspolitiska åtgärderna. 

1 AMS 

l den fördjupade anslagsframställningen för treårsperioden 1994/95 -
1996/97 redovisar AMS ett förslag med en annan omfattning och 
inriktning av de konjunkturberoende arbetsmarknadspolitiska åtgärderna 
för budgetåret 1994/95 än den statsmakterna har angivit för innevarande 
budgetår. AMS föreslår en högre omfattning på arbetsmarknadsutbild
ning, rekryteringsstöd och beredskapsarbete samt en successiv ned
trappning av ungdomspraktikplatser. Vidare föreslår AMS att anslaget 
Arbetsmarknadspolitiska åtgärder tillförs medel som avser ALU och 
utbildningsvikariat vars finansiering i dag ligger utanför anslaget. I AMS 
förslag ingår vissa förändringar av ungdomspraktiken, åtgärderna för 
invandrare och flyktingar samt arbetsmarknadsutbildningen. 
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2 Regeringens överväganden 

2.1 Inledning 

Under de senaste budgetåren har det i takt med det försämrade arbets
marknadsläget skett en kraftig förstärkning av resurserna för konjunk
turberoende arbetsmarknadspolitiska åtgärder. I följande tabell redovisas 
de konjunkturberoende åtgärdernas kostnader för budgetåren 1991192 och 
1992/93, anvisade medel för budgetåret 1993/94 samt regeringens förslag 
för budgetåret 1994/95. Vidare redovisas kostnaderna för åtgärderna 
som andel av statsbudgetens utgifter. 

Budgetår 

1991192 1992/93 1993/94 1994/95 

Kostnader. mkr 20 006 28 027 28 390 28 609 

% av statbudgetens 

utgifter 4,2 5,0 5,2 -1 

1 Uppgifter saknas 

Förutom att de konjunkturberoende åtgärdernas andel av statsbudgetens 
utgifter har ökat bör noteras att de totala kostnaderna för åtgärderna, 
mellan budgetåren 1991192 och 1993/94, beräknas öka med 42 3 vilket 
kan jämföras med statsbudgetens totala utgifter som samma pericxl 
beräknas öka med 15 3. 

Arbetsmarknadsläget under nästa budgetår är mycket svårbedömt. Av 
denna anledning anser regeringen att samtliga medel under anslaget inte 
bör fördelas på åtgärd i budgetpropositionen. Ett belopp om 1 941 miljo
ner kronor bör därför "hållas inne" i avvaktan på att regeringen kan göra 
en säkrare bedömning av arbet~marknadsläget m.m. För den händelse det 
då skulle visa sig att medlen sk'lllle ge bäst sysselsättningseffekt om de 
används för insatser som normalt inte finansieras från anslaget föreslår 
regeringen att riksdagen bemyndigar regeringen att besluta om en sådan 
användning av de innehållna medlen. 

Vid bedömningen av regeringens förslag under anslaget måste man 
således hålla i minnet att alla medel under anslaget inte är fördelade på 
åtgärderna. Detta påverkar jämförelsen mellan innevarande budgetårs 
omfattning på de olika åtgärderna och den föreslagna för nästa budgetår. 

I följande tabell redovisas fördelat på konjunkturberoende åtgärder, 
anvisade medel för budgetåret 1993/94 och av regeringen beräknade 
kostnader och antal personer i åtgärd i genomsnitt per månad för bud
getåret 1994/95. 
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Prop. 1993/94: 100 

Åtgärd Bå 93/94 Bå 94/95 Antal 
Bilaga 11 

Kostnad Kostnad personer 

tkr tkr per månad 

Arbetslivsutveckling, kringkostnader1 320 000 445 000 80 000 

ALU-delegationen 5 000 5 000 

U ngdomspraktik 7 675 912 7 275 029 90 000 

Högskolepraktik 286 000 292 864 3 000 

Starta-eget-bidrag 450 000 460 800 4 000 

Särskilt anordnad arbetsmarknads-

utbildning 4 664 869 4 811 470 42 100 

Utbildningsbidrag vid särskilt anord-

nad arbetsmarknadsutbildning 4 552 742 4 662 008 

Arbetsmarknadsutbildning i det 

reguljära utbildningsväsendet 1 490 758 1 076 536 11 400 

Elevsocial verksamhet vid arbets-

marknadsutbildning 60 597 -2 

Bidrag till utbildning i företag 2 649 917 1 521 852 15 800 

Vidgad arbetsprövning 27 318 201 970 2 200 

Jobbsökaraktiviteter 100 480 402 892 5 500 

Utbildningsvikariat1 14 000 

Utredningskostnader 9 445 9 672 

Resebidrag m.m. 117516 52 275 

Beredskapsarbete 2 697 663 I 511 667 10 000 

Rekryteringsstöd 1 796 662 3 453 000 30 000 

Avtalade inskolningsplatser 369 161 

Insatser för flyktingar och invandrare 150 615 476 296 5 000 

Bidrag till tidigareläggningar av 

affärsverks i nves ter i ngar 200 000 

Bidrag till skogsbilvägar 90000 

Bidrag till allmänna samlingslokaler 

och trossamfund 65 000 

RITT-insatser 500 000 

Ombyggnadsbidrag för äldrebostäder 100 000 

Försöksverksamhet med sysselsätt-

ningsskapande åtgärder 10 000 10 000 

Ej fördelade medel I 940 600 10 000 

Totalt 28 389 6553 28 608 9314 323 000 

1 Kostnaderna för deltagare i utbildningsvikariat och arbetslivsutveckling, 11, l 

miljarder kronor, bekostas inte från anslaget utan från arbetsmarknadsfonden men 

dessa åtgärder räknas in i de konjunkturb1.:roende åtgärderna. 

z Medel för verksamheten har inräknats i medlen för den särskilt anordnade 

arbetsmarknadsutbildningen. 
3 Vid fördelningen av medlen har hänsyn tagits till riksdagens beslut (bet. 41 



1993/94:AU5. rskr. 1993/94:102) med anledning av prop. 1993/94:66. Prop. 1993/94:100 
4 Av de totala medlen föreslås högst 250 miljoner kronor få användas för otraditio- Bilaga 11 
nella insatser. 

Av medlen under anslaget bör regeringen disponera 310 miljoner kronor. 
Av dessa beräknas 300 miljoner kronor för särskilda arbets
marknadspolitiska insatser på utsatta orter m.m. och 10 miljoner kronor 
för olika utvecklingsprojekt inom arbetsmarknadspolitiken (Försöksverk
samhet med sysselsättningsskapande åtgärder). 

2.2 Arbetslivsutvecklingen (ALU) 

Resultatuppföljning 

TEMO:s uppföljning 

Arbetsmarknadsdepartementet gav i augusti 1993 konsultföretaget TEMO 
i uppdrag att göra en uppföljning av arbetslivsutvecklingen (ALU). ALU
anvisade, ALU-anordnare och arbetsförmedlingar har svarat på frågor i 
uppföljningen, som främst visar de tillfrågades attityder till åtgärden. 
TEMO redovisade resultaten i november 1993. Uppföljningen pekar bl.a. 
på att drygt tre av fyra av samtliga i tillfrågade grupper tyckte att ALU 
var en bra arbetsmarknadspolitisk åtgärd. 

ALU-platserna hade av de tillfrågade huvudsakligen uppfattats som en 
tillfällig verksamhet för att slippa gå arbetslös. ALU sågs även som en 
utvecklingsmöjlighet att få pröva på ett nytt område. Framför allt 
kvinnor, ungdomar och högutbildade hade sett åtgärden som en ut
vecklingsmöjlighet. Endast en av fem anvisade hade främst sett ALU 
som enbart en nödvändig verksamhet för att kvalificera för en ny period 
med arbetslöshetsersättning. 

ALU-projekten hade inte, enligt de intervjuade, haft någon större 
undanträngningseffekt på reguljära arbeten. En av sex anvisade trodde sig 
ha ersatt någon som i stället borde ha varit anställd. Däremot uppgav tre 
av tio anvisade inom offentlig sektor att de trott sig ersätta någon annan. 
Endast 7 % av anordnarna (3 % inom offentlig sektor) uppgav att de 
skulle ha anställt någon i fall de inte fått en ALU-anvisad. Samtidigt kan 
nämnas att tre av fyra av de lokala fackklubbarna hade, enligt anordnar
na, reagerat positivt på att anordnarna tagit emot en ALU-anvisad. 

Nio av tio ALU-anvisade ansåg att uppgifterna som de hade utfört 
varit viktiga och meningsfulla, att de hade haft tillräckligt att göra och 
att de hade trivts på sin "arbetsplats". En lika stor andel av ALU-anord
narna var nöjd med de anvisades insatser. Av anordnarna hade 95 % inte 
upplevt något problem att hitta meningsfull sysselsättning åt de anvisade. 

Sex av tio ALU-anvisade ansåg sig ha fått tillfälle att pröva ett nytt 
arbetsområde genom sin ALU-anvisning. Huvuddelen (80 %) av dessa 
tyckte att verksamheten hade varit så intressant att de skulle kunna tänka 
sig att fortsätta med den i framtiden. 
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Ungefär sex av tio ALU-anordnare såg ALU som en möjlighet att 
pröva en person för en eventuell framtida anställning. Runt hälften av de 
ALU-anvisade trodde att anvisningen givit dem ökade möjligheter att 
hitta ett arbete i framtiden. 

Sex av tio ALU-anvisade sade sig aktivt, utan förmedlingens hjälp, ha 
sökt arbete under sin anvisningstid. Majoriteten av de anvisade uppgav 
att de hade besökt (65 %) och/eller ringt (40 %) arbetsförmedlingen 
under tiden. En av fyra anvisade hade, enligt dessa, fått besök av 
arbetsförmedlingen på sin ALU-plats. 

Arbetsförmedlingen uppgav att den använder åtgärden främst för att 
förhindra långtidsarbetslöshet (80 % ) och utförsäkring (70 % ), men i stor 
utsträckning också för att de anvisade skall kunna förbereda starta-eget
verksamhet (50 %). (Varje förmedling gav i genomsnitt två svar.) Tre av 
fem förmedlingar upplevde att de hade fått ett större kontaktnät med 
myndigheter, företag och organisationer i regionen genom att arbeta med 
ALU-platser. 

Övrigt 

Av AMS årsredovisning framgår att de sökande som börjat i ALU varit 
arbetslösa i genomsnitt 197 dagar före anvisningen. Av de arbetslösa som 
börjat i ALU var hälften långtidsarbetslösa. 

Slutsatser 

Omfattningen 

Antalet ALU-platser steg kraftigt under våren 1993 och nådde i början 
av juli en omfattning av ca 43 000. Därefter minskade antalet ALU
platser för att åter öka till 48 000 i slutet av september. Antalet platser 
nådde i början av december ca 51 000. Ökningstakten har planat ut under 
de senaste månaderna, vilket kan förklaras av att förmedlingarna har 
varit fullt sysselsatta med att ersätta avslutade ALU-platser med nya. 

Regeringen bedömer - inte minst mot bakgrund av resultaten av 
TEMO:s uppföljning - att ALU är en mycket lämplig åtgärd i detta 
fortfarande problematiska arbetsmarknadsläge, där det är av största vikt 
att få ner framför allt långtidsarbetslösheten. ALU ger, precis som är 
avsikten med åtgärden, arbetslösa möjlighet att bryta sin passiva arbets
löshet och pröva på något nytt, den är kostnadseffektiv, obyråkratisk, lätt 
att justera i omfattning och kan användas flexibelt inom många områden 
i samhället. ALU-verksamheten bör även i fortsättningen inriktas på 
insatser inom skogs-, natur-. miljö-, kultur- och kulturmiljövården m.ft. 
områden där den har visat sig vara en kraftfull och samhällsnyttig åtgärd. 

ALU-platserna har totalt sett inte påvisats ge några större undanträng
ningseffekter. Detta är naturligt eftersom platserna skall ligga utanför den 
reguljära arbetsmarknaden. De, av de anvisade, upplevda undanträng
ningseffekterna inom offentlig sektor måste emellertid tas på allvar och 
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ökade ansträngningar göras för att se till att ALU-platserna inte ersätter 
reguljära arbeten. 

Enligt TEMO:s uppföljning hade en stor majoritet av deltagarna haft 
kontakt med arbetsförmedlingen och tre av fem aktivt sökt arbete utan 
förmedlingens hjälp. Det är av största vikt att arbetsförmedlingen upp
manar de anvisade att kontinuerligt hålla kontakt med arbetsförmedlingen 
och dessutom söka arbete på egen hand under tiden i ALU eftersom 
åtgärden endast innebär en tillfällig lösning. 

Endast varannan deltagare har, som tidigare nämnts, varit långtidsar
betslös före anvisning till en ALU-plats. Ungdomar (13 %) utgjorde en 
betydligt lägre andel i ALU än deras andel av de arbetssökande i 
november 1993. Andelen flyktingar och invandrare (10 %) och arbets
handikappade (9 % ) i åtgärden utgjorde ungefär en lika stor andel som 
deras andel av de arbetssökande. Kvinnor var sämre representerade 
(37 % ) i åtgärden än deras andel av de arbetslösa. Deras andel i åtgärden 
har dock ökat under hösten 1993. Såväl långtidsarbetslösa som utsatta 
grupper, liksom kvinnor, måsti~ prioriteras inom den utökade ram för 
ALU som regeringen föreslår. 

Förslag 

Även under nästa budgetår kräver det ansträngda arbetsmarknadsläget att 
ett stort antal människor bereds aktiva åtgärder inom ramen för arbets
marknadspolitiken. De traditionella arbetsmarknadspolitiska åtgärderna 
klarar emellertid inte att nå upp till den nödvändiga omfattningen. 
Regeringen bedömer mot denna bakgrund att ALU-verksamheten måste 
hållas på en hög nivå. För nästa budgetår beräknar regeringen att det 
behövs ca 80 000 ALU-platser per månad. Kostnaderna för ersättningen 
till de ALU-anvisade som uppgår till ca 8,8 miljarder kronor bör, liksom 
för närvarande, inte belasta anslaget för arbetsmarknadspolitiska åtgärder 
utan finansieras från arbetsmark.nadsfonden. 

Vid ALU-verksamhet kan i begränsad omfattning ersättning lämnas för 
materiel, lokaler eller liknande, s.k. kringkostnadsmedel. Riksdagen har 
beslutat (prop. 1993/94:66, bet. 1993/94:AU5, rskr. 1993/94: 102) att 
dessa medel skall uppgå till högst 325 miljoner kronor inom ramen för 
anslaget för innevarande budgetår. För nästa budgetår gör regeringen den 
bedömningen att högst 450 miljoner kronor bör beräknas för kringkost
nader vid en omfattning av i genomsnitt ca 80 000 deltagare per månad. 

Regeringen föreslår att högst 30 miljoner kronor av kringkostnads
medlen får användas under nästa budgetår för reseersättning till ALU
anvisade med särskilt lång resväg. Detta gäller främst ALU-anvisade i 
glesbygd som inte kan få en anvisning på hemorten eller inom normalt 
pendlingsavstånd. 

ALU-delegationen, som presenterades i proposition 1993/94:66, och 
som helt nyligen inrättades av regeringen, kommer att bedriva sitt arbete 
fram t.o.m. den 30 juni 1995. För delegationens verksamhet bör högst 
5 miljoner kronor av kringkostnadsmedlen få disponeras under budgetåret 
1994/95. 
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2.3 Ungdomspraktiken 

Resultatuppföljning 

Ungdomspraktik m.m. 

Ungdomspraktiken infördes den l juli 1992. AMS redovisade i oktober 
1993 erfarenheterna och resultaten av ungdomspraktiken från juli 1992 
till september 1993. I september 1993 hade drygt 137 000 beslut om 
ungdomspraktik fattats. 

Något fler män (53 % ) än kvinnor hade ungdomspraktik under denna 
period. De arbetshandikappades andel var något större än deras andel av 
de arbetslösa, 5, 1 % mot 4,5 % . Andelen utomnordiska medborgare var 
mindre än deras andel av de arbetslösa, 3,5 % mot 5,6 %. 

Av de ungdomar i 18 - 19-årsåldern, som började ungdomspraktik 
under budgetåret 1992/93, hade 47 % omedelbart före ungdomspraktiken 
varit arbetssökande utan arbete i minst åtta veckor. Av ungdomarna i 
20 - 24-årsåldern hade 32 % av dem, som började i ungdomspraktik 
under budgetåret 1992/93, varit arbetssökande utan arbete i minst 
16 veckor före ungdomspraktiken. 

I genomsnitt fick 21, 2 % av dem, som deltagit i ungdoms praktik under 
budgetåret 1992/93, arbete på den reguljära arbetsmarknaden, även om 
de var kvar som sökande vid arbetsförmedlingen, hade arbete med 
lönebidrag, skyddat arbete hos offentliga arbetsgivare eller arbete hos 
Samhall. 

Ju högre utbildningsnivå de arbetssökande hade, desto större andel fick 
arbete. Av de 80 3 som hade gymnasiekompetens fick 23 % arbete mot 
14 % av dem som endast hade grundskolekompetens. 

Något fler kvinnor fick arbete, 23 % , jämfört med män, 20 % . Dock 
fick en högre andel av kvinnorna jämfört med männen ett arbete som var 
kortare än tre månader eller ett arbete som innebar att de stod kvar vid 
arbetsförmedlingen som deltidsarbetslösa. 

Av de 5 % som hade arbetshandikapp fick 13,7 % mot 21,6 % av de 
icke arbetshandikappade arbete, inbegripet arbete med lönebidrag, 
skyddat arbete hos offentliga arbetsgivare eller arbete hos Samhall. Av 
de 3,5 % som var utomnordiska medborgare fick 16,8 % arbete i någon 
av de tidigare nämnda formerna. 

AMS har uppskattat ungdomspraktikplatsernas undanträngningseffekter 
på arbetsmarknaden till ca 15 %. 

Ungdomar i de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna 

I Sverige fanns i november 1993 ca 793 500 ungdomar i åldern 
18 - 24 år. Av de 57 % , som räknas till arbetskraften, var ca 87 200 
arbetslösa. 22, 7 3 av männen i åldern 18 - 24 år var arbetslösa mot 
15,6 % av kvinnorna i samma ålder. 13 % av alla ungdomar åldern 18 
- 24 år befann sig i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. 
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Ungdomspraktik har varit den vanligaste åtgärden. Av alla ungdomar 
i åldern 18 - 24 år i åtgärder har nära tre fjärdedelar befunnit sig i ung
domspraktik. Fördelningen av dessa ungdomar i olika åtgärder i novem
ber 1993 jämfört med november 1992 framgår av följande sammanställ
ning. 

Arbetsmarknadspolitisk 

åtgärd 

Ungdomspraktik 

Utbildningsvikariat 

Arbetsmarknadsutbildning 

Arbetslivsutveckling 

Beredskapsarbete (20 - 24 år) 

Ami (20 - 24 år) 

Rekryteringsstöd, oktober (20 - 24 år) 

Lönebidrag, oktober (20 - 24 år) 

Avtalade inskolningsplatser, oktober 

(20 - 24 år) 

Skyddat arbete hos offentliga 

arbetsgivare, oktober 

(20 - 24 år) 

Totalt 

Akademikerpraktik 

Antal 

november 

1992 

73 939 

3 606 

27 056 

312 

1 338 

4 430 

3 466 

130 

265 

114 542 

Antal Ändring 

november i% 

1993 

73 757 0 

4 405 + 22 

9 191 - 66 

6 830 

240 - 23 

1 132 - 15 

4 189 - 5 

l 300 - 62 

94 - 28 

90 - 66 

101 228 - 12 

Fr.o.m. innevarande budgetår kan nyutexaminerade 25 - 29-åriga ung
domar med högskoleutbildning om minst 120 poäng få ungdomspraktik 
för akademiker. Praktiken bör t~fter tre månader övergå till anställning 
med rekryteringsstöd. I november 1993 fanns nära 500 personer i denna 
särskilda form av ungdomspraktik. 

Slutsatser och förslag 

De ungdomar som för första gången skall träda ut på arbetsmarknaden 
påverkas mest av konjunkturförändringar. Under den långa högkonjunk
turen kunde många ungdomar utan längre utbildning och arbetslivserfar
enhet få arbete. I lågkonjunktur ökar däremot arbetslivserfarenhet och 
utbildning i betydelse för möjligheterna att få arbete. Lågutbildade ung
domar med eller utan arbetslivserfarenhet får därmed särskilt svårt att 
hävda sig på arbetsmarknaden. 

Ofrivillig arbetslöshet är negativ för alla men särskilt allvarlig för 
ungdomar som befinner sig i ett skede då de skall bilda sig en uppfatt
ning om sitt egenvärde, skall lära sig att ta till vara sin initiativförmåga 
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och skall utveckla sitt oberoende. Prop. 1993/94: 100 
Regeringen och riksdagen har därför satt in åtgärder för ungdomar Bilaga 11 

som snabbt skall ge dem möjligheter till en meningsfull sysselsättning. 
Ungdomspraktiken infördes den 1 juli 1992 för att förhindra långtids-
arbetslöshet hos ungdomar. Ungdomspraktiken är i första hand avsedd 
för ungdomar som fullföljt en treårig gymnasieutbildning. Arbetslösa 
ungdomar med kortare gymnasieutbildning skall i första hand erbjudas 
ett tredje gymnasieår i stället. 

Kommunerna har för innevarande budgetår fått möjlighet att inrätta 
ytterligare 40 000 platser för ett tredje gymnasieår. Avsikten med det 
tredje gymnasieåret är att ge ungdomar som inte har en treårig gymna
sieutbildning en utökad kompetens så att de kan konkurrera med sina 
något yngre kamrater som har genomgått en treårig gymnasieskola. 

Erfarenheterna av ungdomspraktiken är genomgående goda. Det har 
varit stor efterfrågan på ungdomspraktik från såväl arbetsgivare som 
ungdomar. På så sätt har ungdomspraktiken motsvarat sitt syfte, att 
snabbt få ned den stora ungdomsarbetslösheten. Många ungdomar har 
genom ungdomspraktiken fått chansen till ovanliga och löftesrika prak
tikplatser som under andra omständigheter inte stått dem till buds. 

Det är väsentligt att fler långtidsarbetslösa ungdomar får möjlighet att 
delta i ungdomspraktiken. Det är väl känt att långtidsarbetslöshet kan ge 
bestående negativa effekter och den som är ung löper större risk än äldre 
att bli svårplacerad efter en lång tid utanför arbetslivet. AMS bör därför 
vid anvisning till ungdomspraktik i högre grad prioritera de ungdomar 
som har varit arbetslösa en längre tid. Bland de långtidsarbetslösa utgör 
de utomnordiska medborgarna en allt för stor grupp i förhållande till sin 
andel av de arbetslösa. Intensifierade åtgärder måste riktas till dem. 

Antalet ungdomar i arbetsmarknadspolitiska åtgärder har sjunkit sedan 
år 1992. Denna minskning har skett samtidigt som de arbetslösa ung
domarna under samma period ökat med 32 500 enligt SCB:s arbets
kraftsundersökningar, en ökning med 60 % . Mot denna bakgrund måste 
AMS använda sina tillgängliga medel till att avsevärt öka antalet ung
domar i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. 

Akademikerpraktiken har ännu inte nått den beräknade omfattningen 
på 3 000 platser i genomsnitt per månad. Nya åtgärder kräver en viss tid 
för att få genomslag i arbetsförmedlingens arbete. Det är angeläget att 
arbetsförmedlingen aktivt använder denna åtgärd för att unga akademiker 
skall få omsätta sina teoretiska kunskaper i relevant praktiskt arbete. 
Speciellt bör AMS arbeta för att akademikers praktik kommer till 
användning vid mindre och medelstora företag. 

Ungdomspraktiken är en tidsbegränsad åtgärd som bör leda till regul
järt arbete. Ett antal ungdomar får också arbete när deras praktikplats 
upphör, hos samma eller annan arbetsgivare. I genomsnitt har drygt 
20 3 av ungdomarna fått arbete omedelbart efter att de avslutat sin 
ungdoms praktik. 

Den ändring av ungdomspraktiken (prop. 1993/94:66, bet. 
1993/94:AU5, rskr. 1993/94:102), som innebär att en arbetsgivare 
betalar ett finansieringsbidrag med 1 000 kr per månad under de första 47 
sex månaderna och därefter kan behålla ungdomspraktikanten mot en 
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avgift på 3 000 kr per månad under de nästkommande sex månaderna, 
har bl.a. införts med avsikten att ungdomspraktiken mer än tidigare skall 
leda till en anställning. 

Praktikanordnare kan i ett tidigt skede finna att en ungdomspraktikant 
lämpar sig för anställning. Regeringen föreslår att den praktikanordnare 
som väljer att anställa en ungdomspraktikant redan efter de första sex 
månaderna skall, genom möjlighet till eftergift befrias från kravet på 
finansieringsbidrag för denna period. 

Regeringen beräknar att antalet ungdomar som behöver få tillgång till 
ungdomspraktikplats under budgetåret 1994/95 kommer att uppgå till i 
genomsnitt ca 90 000 per månad. KosUladen härför beräknas till 
7 275,0 miljoner kronor. Av beloppet har 30 miljoner kronor beräknats 
för att kunna ge reseersättning till ungdomar som har särskilt höga 
resekostnader. För akademikerpraktik har för nästa budgetår beräknats 
en oförändrad omfattning, dvs. 3 000 platser per månad. KosUladen för 
detta uppgår till 292,9 miljoner kronor. 

2.4 Starta-eget-bidraget 

Resultatuppföljning 

AMS har i skrivelse den 1 oktober 1993 redovisat AMV:s arbete med 
starta-eget-bidraget och insatser som planeras för att förbättra stöd
formen. För att tillgodose behovet av kvalitet och kompetens i arbetet 
med bidraget föreslår AMS i skrivelsen en normalmodell där ambitions
nivån inte skall underskridas även om regionala skillnader kan före
komma. För att säkerställa en hög kvalitet i hela landet kommer AMS att 
ge länen stöd genom att erbjuda genomarbetade kravspecifikationer för 
olika led i arbetet. Med hjälp av specifikationerna skall expert- och 
konsulttjänster, efter strikt affärsmässiga principer, upphandlas av läns
arbetsnämnderna och arbetsförmedlingen. 

Konkurrensverket, som på regeringens anmodan yttrat sig över AMS 
redovisning, konstaterar att starta-eget-bidrag medför konkurrensfördelar 
för de subventionerade företagen vilket kan verka snedvridande på 
konkurrensen. Samtidigt kan bidrag av detta slag främja ekonomisk 
tillväxt och vitalisera konkurrensen på marknaden. Verkets principiella 
inställning till starta-eget-bidraget är därför att bidraget så långt som 
möjligt skall stimulera nyföretagande på marknader där de bidrar till en 
förbättrad konkurrenssituation och i övrigt hanteras så att riskerna för 
snedvridning av konkurrensen minimeras. Konkurrensverket ser positivt 
på att konkurrensaspekterna tagits upp särskilt i AMS strategi men saknar 
uttalade riktlinjer för vilka kriterier med avseende på marknadsför
hållanden som bör ligga till grund för inriktningen av bidragsgivningen. 

På Arbetsmarknadsdepartemt!ntets och Näringsdepartementets uppdrag 
har Öhrlings Reveko utvärderat vissa aspekter på starta-eget-bidraget. 
Utvärderingen - som baseras på intervjuer med bidragsmottagare, 
arbel~förmedlare och konk'Urrerande företagare - visar att åtgärden i stort 
fungerar väl. Bidragsmottagarna är till övervägande del nöjda med 
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arbetsförmedlingens insatser och även bland konkurrerande företagare är 
huvuddelen positiva eller neutrala till bidraget. 

Slutsatser 

Bidrag till arbetslösa för att starta egen näringsverksamhet har fått ökad 
betydelse och ökad omfattning. Under senare år har de arbetslösas 
intresse för starta-eget-bidraget ökat påtagligt. För många arbetslösa är 
möjligheten att starta egen näringsverksamhet ett nytt sätt att skaffa 
sysselsättning och inkomst. 

Det är också av största vikt att från samhällets sida stimulera nyföre
tagande när bärkraftiga och utvecklingsbara ideer finns. Det är i hög grad 
inom de små och medelstora företagen som framtidens sysselsätt
ningstillväxt kommer att skapas. Inte minst är det väsentligt att erbjuda 
stöd till nyföretagande inom branscher som traditionellt har drivits i 
offentlig regi. Det stöd som erbjuds måste förutom bidraget bestå av 
realistiska bedömningar av bärkraften i de företagsideer som de arbets
lösa presenterar. 

Starta-eget-bidraget är också betydelsefullt som ett redskap för att 
stimulera företagande i regioner där arbetsmarknaden och anställnings
möjligheterna är mycket begränsade. Det är angeläget att främja den 
initiativkraft och den kreativitet som finns hos arbetslösa kvinnor och att 
öka andelen kvinnor bland företagarna. Starta-eget-bidraget kan därvid 
spela en betydelsefull roll. Av de personer som fick bidraget i januari 
1993 var ca en fjärdedel kvinnor. 

Starta-eget-bidrag är i dag en prioriterad åtgärd. Regelsystemet har 
under senare år ändrats i syfte att underlätta för fler människor att 
använda bidraget. Under år 1992 ändrades reglerna så att bidraget blev 
tillgängligt också för individer som riskerar att bli arbetslösa. Numera 
kan bidraget även beviljas personer som vill bedriva verksamhet på 
deltid. Möjligheter finns också att förbereda nyföretagandet före bi
dragsperioden genom arbetsmarknadsutbildning och ALU. 

Den utvärdering som Öhrlings Reveko genomfört tyder på att åtgärden 
i stort fungerar väl. Den normalmodell som AMS redovisar i sin strategi 
bör kunna bidra till en effektivisering och jämnare kvalitet i hand
läggningen. Det är angeläget att AMS i detta arbete särskilt uppmärksam
mar risken för att konkurrensen kan snedvridas. 

Regeringen beräknar kostnaderna för starta-eget-bidraget under 
budgetåret 1994/95 till 461 miljoner kronor vilket räcker till ca 4 000 
årsbidrag. 
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2.5 Arbetsmarknadsutbildningen 

Resultatuppföljning 

Inriktningen 

Den särskilda rapport över verksamheten som AMS har redovisat för 
perioden 1987 /88 - 1991 /92 behandlar bl. a. arbetsmarknadsutbildningen. 
Av denna och av AMS årsberättelse över arbetsmarknadsutbildningen 
under budgetåret 1992/93 framgår att utbildningens kraftigt utökade 
omfattning under budgetåren l. 991/92 och 1992/93 också medförde en 
kraftig ökning av förberedande, allmänteoretiska och administrativa 
utbildningar. Yrkesutbildningamas andel av arbetsmarknadsutbildningen, 
exkl. utbildning i företag, sjönk till 64 %. Det innebär en minskning med 
tio procentenheter jämfört med budgetåret 1990/91. Bidragande orsaker 
till detta var enligt AMS att allt fler av de arbetssökande redan hade en 
yrkesutbildning och redan var etablerade på arbetsmarknaden samt 
svårigheten att ange vilka yrkesområden som kommer att efterfråga 
arbetskraft. 

Tre yrkesområden, tillverkningsindustrin, vårdsektom och adminis
tration/ ADB dominerade inom arbetsmarknadsutbildningen. Utbildningar 
för dessa yrkesornråden har under lång tid svarat för totalt 60 - 70 % av 
den yrkesinriktade utbildningen. Under de två senaste budgetåren ökade 
utbildningar inom administration och databehandling kraftigt sina andelar. 
Av dem som påbörjat en yrkesutbildning var det ungefär hälften som 
bytte yrkesområde. Under budgetåret 1991/92 var det hela 66 respektive 
69 % av dem som utbildades inom administration/databehandling och 
serviceområdena som kom från andra yrkesområden. 

Omfattningen 

Av årsberättelsen framgår an totalt 176 000 personer deltog i arbets
marknadsutbildning under budgetåret 1992/93. Av dessa deltog 86 % i 
den särskilt anordnade arbetsmarknadsutbildningen och 14 % i utbild
ningar inom det reguljära utbildningsväsendet. Jämfört med budgetåret 
1991/92 är det en minskning med 14 000 deltagare. I genomsnitt om
fattade arbetsmarknadsutbildningen, exkl. utbildning i företag, 72 000 
deltagare varje månad under budgetåret. 

Det har aldrig tidigare varit så många deltagare i arbetsmarknadsut
bildningen som under de två senaste budgetåren. Omfattningen på ut
bildningen utökades kraftigt under budgetåret 1991 /92 för an som mest 
några veckor under våren 1992 omfatta 100 000 deltagare. Det med
förde, trots den säsongmässiga. neddragningen under sommaren, att ca 
50 000 deltagare befann sig i utbildning redan vid ingången av budgetåret 
1992/93. 

Utbildningens omfattning utökades återigen kraftigt under hösten 1992 
för att nå sin kulmen under senhösten med drygt 100 000 deltagare. 
Därefter genomfördes av AMS under våren 1993 en drastiskt ned-
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skärning av utbildningens omfattning till ca 24 000 deltagare i slutet av 
budgetåret. 

Utbildningens omfattning under budgetåret 1992/93, mätt i totalt antal 
veckor, blev till slut ungefär så stor som beräknats vid medelstill
delningen till AMS. Det totala antalet deltagare blev emellertid färre än 
vad som beräknats beroende på att deltagarnas genomsnittliga utbild
ningstid var längre än den beräknade. 

Kursanordnarna och kostnaderna 

Av den särskilda rapporten och årsberättelsen framgår vidare att antalet 
utbildningsanordnare ökade. Det innebar en ökad konkurrens och med
förde att länsarbetsnämnderna kunde sprida sin upphandling på fler 
kursanordnare. 

AMU-gruppen förlorade härigenom, samt på grund av den förändrade 
sammansättningen av utbildningsutbudet, sin tidigare helt dominerande 
roll som anordnare av arbetsmarknadsutbildning. I stället ökade den 
kommunala uppdragsutbildningen och de privata utbildningsanordnarna 
sina andelar av antalet deltagare till 18 resp. 22 % budgetåret 1992/93. 
AMU-gruppen hade dock fortfarande 52 % av deltagarna, vilket genom 
utbildningens stora omfattning innebar ett ökat antal kursdeltagare. 

Den genomsnittliga kurskostnaden ökade marginellt under perioden 
1989/90 - 1991 /92, för att under budgetåret 1992/93 minska kraftigt, 
mätt i såväl fasta som löpande priser. Minskningen berodde enligt AMS 
till viss del på att andelen teoretiska kurser ökade, men även på den 
ökade konkurrensen på utbildningsmarknaden som medförde att läns
arbetsnämnderna kunde göra bättre upphandlingar. Kurskostnaden varie
rade emellertid starkt mellan olika utbildningsanordnare. AMS framhåller 
att arbetet med att förbättra upphandlingen bedrivs fortlöpande genom 
utbildning, seminarier och konsultinsatser inför länsgenomgångama. 
Upphandlingen skall även effektiviseras ytterligare genom att AMS 
kommer att utarbeta ett åtgärds- och uppföljningssystem som förbättrar 
beslutsunderlaget. 

Den genomsnittliga kostnaden per person i arbete efter fullföljd ut
bildning ökade under perioden 1987/88 - 1991/92. Den ökning som 
skedde av kostnaden per person i arbete förklaras nästan uteslui:ande av 
att andelen personer som fick arbete efter utbildningen minskade kraftigt. 

Kostnaderna för utbildningsbidragets dagpenning ökade markant mellan 
budgetåren 1991/92 och 1992/93. Detta berodde enligt AMS dels på de 
högre ersättnings nivåerna under våren 1993, dels på att andelen deltagare 
som var medlemmar i arbetslöshet~kassa ökade. Det genomsnittliga ut
bildningsbidraget ökade från 403 kr per dag under budgetåret 1991/92 till 
478 kr per dag under budgetåret 1992/93, varav dagpenningen utgjorde 
447 kr. Den genomsnittliga kostnaden för s.k. särskilt bidrag, som utgör 
ersättning för kursavgifter, läromedel, resor och traktamenten m.m. har 
varit ca 30 kr per dag under de senaste budgetåren. 
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Anmälningstiden, kursavbrotten och arbetsplaceringarna 

Den genomsnittliga tiden i arbetslöshet före placering i utbildning har 
enligt AMS ökat under senare budgetår. Mellan budgetåren 1991/92 och 
1992/93 ökade denna tid med 31 dagar till 141 dagar. Det har också sken 
en förskjutning av kursdeltagarnas utbildningsbakgrund mot en högre 
formell utbildning. Andelen deltagare med gymnasial och eftergymnasial 
utbildning var 60 % under budgetåret 1992/93 mot 53 % under 
budgetåret 1991/92. 

I de årliga urvalsundersökningar som AMS genomför med deltagare 
i arbetsmarknadsutbildning ställs bl.a. frågor om kursavbrott och orsak
erna till dessa. Vid den senaste undersökningen som avsåg situationen i 
slutet av år 1992 låg avbrottsfrekvensen på 10 % . Det är den lägsta nivå 
som uppmätts sedan undersökningarna startade i slutet av 1970-talet. En 
tredjedel av avbrotten gjordes på grund av an kursdeltagaren hade fån 
arbete medan hälften av avbrotten förklaras av personliga skäl. AMS 
menar i sin analys av avbrotten att endast den resterande delen av 
avbrotten, 1,8 % av samtliga deltagare, orsakades av faktorer som kan 
påverkas av arbetsförmedling och kursanordnare, vilket enligt styrelsen 
får betraktas som en mycket bra resultat. 

Undersökningen visar också att den andel av kursdeltagarna som fick 
arbete efter utbildningen sjönk drastiskt under år 1992. Sex månader efter 
utbildningens slut hade 29 % av deltagarna fått arbete, vilket kan 
jämföras med 60 % vid förra lågkonjunkturen. Andelen av de utbildade 
som var arbetslösa var 39 % , medan 20 % befann sig i nya åtgärder. 
Resterande 12 % hade lämnat arbetskraften i slutet av år 1992, sex 
månader efter utbildningens slut. 

De särskilda medlen för bidrag till kommuner och folkhögskolor 

AMS tilldelades under budgetåret 1992/93 särskilda medel för att under 
våren 1993 kunna lämna bidrag till kommuner och folkhögskolor som 
anordnade kurser för arbetslösa. Av medlen fördelades 210 miljoner 
kronor till länsarbetsnämnderna för bidrag till utbildningar motsvarande 
5 000 platser i gymnasieskolan och 13 000 platser i komvux. För ut
bildning motsvarande 5 000 platser vid folkhögskolor fördes 106 miljoner 
kronor över till Folkbildningsrådet. Av AMS redovisning framgår att 
17 100 arbetslösa, varav 11 500 vid gymnasieskola och komvux och 
5 600 vid folkhögskola, fick tillgång till utbildning genom dessa medel 
under våren 1993. Detta var 5 900 färre deltagare än vad som hade bud
geterats. Folkbildningsrådet har använt hela sin medelstilldelningen för 
statsbidrag till utbildningsplatser. Av de medel som tilldelades läns
arbetsnämnderna har ca 140 miljoner kronor utbetalats i statsbidrag för 
utbildningsplatser, varav 29,9 miljoner kronor efter regeringsbeslut har 
överförts till Skolverket för extra gymnasieplatser, medan 48 miljoner 
kronor efter regeringens medgivande har förts över till Centrala studie
stödsnämnden (CSN) för studiestöd till deltagarna. 
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Redo~isning av AMS särskilda medel för bidrag till utbildningsplatser under 

budgetåret 1992193 

Antal deltagare Bidrag till utbildn. 

halvårsplatser tkr 

Gymnasieskolan 1 084 15 505 

Skolverket 1 981 29 208 

Komvux 8 430 94 792 

Folkhögskolan 5 583 106 000 

Summa 17 078 245 505 

utg.reservation, AMS 22 495 

, CSN 48 000 

Totalt 316 000 

Källa: AMS 

Slutsatser 

Av den lämnade redovisningen av antalet deltagare i arbetsmarknadsut
bildning under de senaste två budgetåren framgår tydligt den starkt 
varierande omfattningen av utbildningen. Brister i planering, budgetering 
och uppföljning som detta tyder på har fått konsekvenser för utbild
ningens omfattning även under innevarande budgetår. Den allt för höga 
omfattningen på utbildningen under hela år 1992 tvingade länsar
betsnämnderna till drastiska nedskärningar av omfattningen under våren 
1993. Det var nödvändigt för att AMY skulle klara av att hålla givna 
budgetramar samt nå de mål och resultatkrav som fonnulerats för 
verksamheten i stort. Detta innebar emellertid att ett väldigt lågt antal 
deltagare, i förhållande till disponibla medel, befann sig i utbildning vid 
innevarande budgetårs början. 

Det faktum att utbildningens omfattning rusade i höjden under år 1992 
innebar bl.a. att andra billigare åtgärder trängdes undan och att färre 
arbetslösa därmed fick tillgång till en arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Den 
bristande förmågan att planera utbildningens omfattning har även medfört 
kedjereaktioner som inneburit en låg omfattning av åtgärderna under år 
1993. Bristerna måste dock ses i ljuset av svårigheterna att förutse 
utvecklingen på arbetsmarknaden och att snabbt få fram lämpliga 
åtgärdsalternativ. 

Regeringen vill understryka att om arbetsmarknadsutbildningen under 
budgetåret 1994/95 skall få den omfattning i totalt antal deltagare, som 
beräknas, får den beräknade genomsnittliga kurstidens längd inte öka. 

Regeringen vill också understryka att arbel~marknadsutbildningen i 
första hand skall ha en klar yrkesinriktning. Allmänteoretisk utbildning 
skall ges när den är en nödvändig förutsättning för eller en del av en 
yrkesutbildning. Regeringen vill i detta sammanhang också hänvisa till 
den beredskap som finns för extra ordinära insatser inom andra utbild-
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ningsfonner och som vi tidigare redovisat under Utbildningsdeparte
mentets huvudtitel. Dessa innebär i korthet en fortsättning på innevarande 
budgetårs satsning med extra studieplatser inom gymnasieskolan, 
komvux, folkhögskolan och högskolan. Vidare gäller det ytterligare 
platser vid sommaruniversitet, s.k. utbiJdningscheckar och traineeutbiJd
ning. För budgetåret 1994/95 har regeringen beräknat en total omfattning 
för dessa av arbetsmarknadspolitiska skäl motiverade ytterligare 
utbildningsinsatser som motsvarar ca 77 000 helårsstudieplatser. 

Det är nödvändigt med ett fortlöpande utvecklingsarbete inom AMY 
för att effektivisera upphandlingen, förbättra marknadsanpassningen, öka 
platsutnyttjandet och förbättra uppföljningen. Regeringen vill därför bl.a. 
betona vikten av det arbete som AMS bedriver för att stärka upp
handlarkompetensen inom AMY. 

Mot bakgrund av de redovisade resultaten och vad som nyss framförts 
föreslår regeringen en något lägre omfattning på arbetsmarknadsut
bildningen under budgetåret 1994/95 jämfört med vad som beräknats för 
innevarande budgetår. 

2.5.1 Den särskilt anordnade arbetsmarknadsutbildningen 

Den särskilt anordnade arbet.;;marknadsutbildningen bör under nästa 
budgetår beräknas för en omfattning på 42 100 deltagare i genomsnitt per 
månad. Det är samma omfattning som beräknats för innevarande 
budgetår. Regeringen har vid medelsberäkningen utgått från att den 
genomsnittliga ucbildningsciden under budgerårer inte skall överstiga 
17 veckor. Totalt kommer därigenom ca 129 000 personer att få tillgång 
till särskilt anordnad arbetsmarknadsutbildning under budgetåret 1994/95. 
Kostnaden för denna utbildning, exkl. utbildningsbidrag, under nästa 
budgetår beräknas till 4 811 miljoner kronor. I detta belopp ingår även 
kostnader för elevsocial verksamhet i form av hälsovårdande och k"Urativ 
verksamhet som vid behov kan upphandlas tillsammans med utbild
ningen. Dessa medel har tidigare särredovisats men bör i fortsättningen 
ingå som en del i kostnaden för upphandlingen. 

2.5.2 Arbetsmarknadsutbildningen inom det reguljära utbildnings-
väsendet 

Regeringen bedömer att medel för utbildningsbidrag med lånedel för 
utbildning inom det reguljära utbildningsväsendet eller hos vissa andra 
utbildningsanordnare bör beräknas för 11 400 deltagare i genomsnitt per 
månad. Det är 4 800 mindre än under innevarande budgetår och mot
svarar totalt 593 000 utbildningsveckor vid en genomsnittlig utbildnings
tid av 29 veckor under budgetåret. Därmed kan ca 20 500 personer få 
tillgång till denna utbildningsmöjlighet under budgetåret. Kostnaden 
härför, som avser endast utbildningsbidrag, beräknas till 1 077 miljoner 
kronor under nästa budgetår. 
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2.5.3 Bidraget till utbildning i företag 

Resultatuppföljning 

Under budgetåret 1992/93 uppgick antalet personer som deltog i före
tagsutbildning till i genomsnitt ca 11 000 per månad. Enligt AMS års
berättelse över arbetsmarknadsutbildningen under budgetåret deltog totalt 
52 000 personer i utbildningen under året, varav knappt en fjärdedel 
kvinnor. Bidraget har främst riktats till tillverkningsföretag och dessutom 
i hög grad till små företag. Bidrag har under budgetåret lämnats främst 
vid risk för permittering och uppsägning. Av de beslutade bidragen avsåg 
70 % detta villkor för åtgärden. 

Slutsatser 

Regeringen bedömer att det kommer att finnas ett stort behov av bidrag 
till utbildning i företag även under budgetåret 1994/95. Utbildning och 
kompetensutveckling är av central betydelse för företagens möjligheter 
att hävda sig i den internationella konkurrensen och för den nödvändiga 
förnyelsen av näringslivet. Genom utbildning står företagen och de 
enskilda bättre rustade inför konjunkturuppgången. Genom utbildning kan 
också anpassningen inom offentlig sektor till förändrade arbetsuppgifter 
underlättas. Utbildning av anställda är ett alternativ till att lagda varsel 
om permitteringar och uppsägningar verkställs. 

Med bidrag till utbildning i företag avses att underlätta en långsiktig 
strukturomvandling, vilket främjar en rationell organisation, samtidigt 
som den enskildes kompetens förstärks. 

Regeringen föreslår mot denna bakgrund att omfattningen på bidrag till 
utbildning i företag beräknas till i genomsnitt 15 800 personer per 
månad. Bidraget bör även under nästa budgetår uppgå till högst 
60 kronor per timme. Den totala kostnaden för bidrag till utbildning i 
företag beräknar vi till l 522 miljoner kronor. 

2. 6 Utbildningsbidragen 

Frågan om nivån på utbildningsbidragen under nästa budgetår kommer 
att behandlas i samband med att regeringen under våren 1994 tar ställ
ning till nivån på arbetslöshetsersättningarna. Med anledning av riks
dagens helt nyligen fattade beslut om att höja det kontanta arbetsmark
nadsstödet (KAS) till 245 kr per dag har regeringen dock beslutat att höja 
den lägsta nivån på utbildningsbidragen från 239 kr till 245 kr. Följande 
beräkningar av kostnaderna för utbildningsbidragen utgår från en 
schablonmässig uppräkning. 

Innan vi går in på medelsheräkningen vill vi ta upp en särskild fråga. 
Det gäller korta utbildningar. Enligt reglerna för utbildningsbidrag med 
lånedel skall en utbildning omfatta minst 15 kalenderdagar för an särskilt 
studielån och särskild dagpenning skall k."Unna beviljas. AMS har i 
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skrivelse den 30 augusti 1993 hemställt om att 15-dagarsgränsen slopas 
och att det liksom tidigare inte skall finnas någon nedre gräns för det 
antal dagar en upphandlad kurs skall innehålla. 

Regeringen anser att det - i likhet med vad som i allmänhet gäller 
inom studiemedelssystemet - inte bör komma i fråga att bevilja lån för 
så kortvariga utbildningar. Problemet bör i stället lösas på det sättet att 
ungdomar under 25 år skall få utbildningsbidrag utan lånedel när det är 
fråga om arbetsmarknadsutbildning som är kortare än 15 kalenderdagar. 
För utbildning av detta slag skall i stället utbildningsbidrag utan lånedel 
lämnas. Förslaget föranleder en ändring i lagen (1993:719) om särskilt 
studielån för den som genomgår arbetsmarknadsutbildning. Ett förslag till 
ändring i lagen har upprättats inom Arbetsmarknadsdepartementet. 
Förslaget bör fogas till protokollet i detta ärende som underbilaga 11.1. 
Ändringen bör träda i kraft den 1 juli 1994. Den nya bestämmelsen bör 
gälla när utbildningen påbörjas efter ikraftträdandet. 

2.6.1 Arbetsmarknadsutbildning 

Regeringen beräknar den totala kostnaden för utbildningsbidrag vid 
arbetsmarknadsutbildning till 5 739 miljoner kronor under nästa budgetår. 
Härav avser 4 662 miljoner kronor utbildningsbidrag vid särskilt 
anordnad arbetsmarknadsutbildning och 1 077 miljoner kronor vid 
utbildning i det reguljära utbildningsväsendet. Regeringen har därvid 
beräknat det totala antalet deltagare till 129 000 i särskilt anordnad 
utbildning med en genomsnittlig utbildningstid på 17 veckor och 20 500 
i utbildning i det reguljära utbildningsväsendet med en genomsnittlig 
utbildningstid på 29 veckor. 

De medel, 5 200 miljoner kronor, som regeringen har beräknat för 
utbildningsbidrag till personer som uppfyller medlems- och arbets
villkoren i lagen om arbetslöshetsförsäkring bör liksom tidigare föras 
över från influtna arbetsmarknadsavgifter, eller från den s.k. arbets
marknadsfonden, till inkomsttitel 125 l Övriga socialavgifter. 

2.6.2 Vidgad arbetsprövning 

Det har under de två senaste budgetåren visar sig att vidgad arbetspröv
ning (VAP) har varit en mycket användbar och välutnyttjad åtgärd bl.a. 
för att låta unga sökande prova på olika arbeten på arbetsmarknaden. 
Den faktiska omfaccningen har klart överskridit regeringens beräkningar. 
För att omfattningen bättre skall överensscämma med fakciska behovet 
bedömer regeringen acc ucbildningsbidrag vid VAP bör beräknas för i 
genomsnitt 2 200 deltagare varje månad under nästa budgetår. Det är ca 
1 900 deltagare fler än vad som beräknats för innevarande budgetår. 
Kostnaderna för dessa utbildningsbidrag beräknas till 202 miljoner 
kronor. 
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2.6.3 Jobbsökaraktiviteter 

Regeringen bedömer att utbildningsbidrag för jobbsökaraktiviteter (JSA) 
för ungdomar under 25 år, under nästa budgetår, bör beräknas för i 
genomsnitt 5 500 deltagare varje månad. Det är en ökning med 4 100 
deltagare jämfört med den omfattning som beräknats för innevarande 
budgetår. Den beräknade omfattningen speglar bättre de faktiska behov 
som finns till följd av regeringens riktlinjer beträffande användningen av 
åtgärden. JSA som skall stödja och hjälpa ungdomarna att aktivt söka 
arbete på den reguljära arbetsmarknaden har precis som VAP visat sig 
vara en mycket användbar och välutnyttjad åtgärd. Regeringen beräknar 
kostnaden för dessa utbildningsbidrag till 403 miljoner kronor. 

2. 7 Utbildningsvikariaten 

Resultatuppföljning 

Under budgetåret 1992/93 uppgick antalet utbildningsvikarier till i 
genomsnitt ca 8 000 per månad. Enligt AMS årsberättelse över arbets
marknadsutbildningen under budgetåret deltog totalt ca 35 000 personer 
som utbildningsvikarier under året, vilket var en ökning med 15 000 
personer jämfört med budgetåret 1991/92. Av deltagarna var 60 % 
kvinnor. AMS beräknar att ca 80 % av vikarierna fanns inom den 
offentliga sektorn. AMS beskriver i sin fördjupade anslagsframställning 
att AMV har genomfört omfattande informationsinsatser om åtgärden, 
bl.a. med inriktning på små tillverkningsföretag, utan att omfattningen 
inom privat sektor har ökat nämnvärt. En förklaring kan enligt AMS vara 
att denna sektor saknar den "vikariatsla1ltur" som är vanlig inom den 
offentliga sektorn. 

Enligt den senaste uppföljningen av systemet med utbildningsvikariat, 
vilken omfattade det fjärde kvartalet 1991, var såväl arbetsgivare som 
deltagare i utbildning mycket nöjda med utbildningens resultat vad avser 
kompetensen hos de anställda. De som deltog i utbildningen hade van
ligtvis en kort formell utbildning men en lång arbetslivserfarenhet. 
Vikarierna hade en relativt god formell utbildning och en relativt kort 
arbetslivserfarenhet. 

Slutsatser 

Möjligheten till avdrag från arbetsgivaravgifterna vid utbildningsvikariat 
bör finnas även under budgetåret 1994/95. Åtgärden har visat sig vara 
särskilt användbar inom den offentliga sektorn. Satsningar på utbildning 
av anställda är en viktig del i den strukturförändring som nu genomförs 
inom kommunerna. 

Det avdrag från arbetgivaravgifterna som arbetsgivarna får göra för 
lönekostnader för vikarien bör även under nästa budgetår uppgå till 
475 kr per arbetsdag. I fråga om avdrag för utbildningskostnader bör 

Prop. 1993/94: 100 
Bilaga 11 

57 



likaså nuvarande regler gälla. Dessa innebär att för av länsarbetsnämnden 
godkänd utbildning får avdrag göras med högst 75 kr per utbildnings
timme, dock med högst 30 000 kr per arbetstagare som utbildas. 

Regeringen beräknar omfattningen av utbildningsvikariaten under nästa 
budgetår till ca 14 000 personer per månad till en kostnad på 1 596 
miljoner kronor. Avdragen från arbetsgivaravgifterna som i vissa fall kan 
medges för utbildningskostnader beräknar vi till 684 miljoner kronor. 

Regeringens förslag i fråga om utbildningsvikariat föranleder en lag 
om tillfällig avvikelse från lagen (1981:691) om socialavgifter. Lagen bör 
gälla under budgetåret 1994/95. Förslaget föranleder också att en 
hänvisning görs till denna lag i 1 kap. 1 § lagen (1981 :691) om 
socialavgifter. Lagförslag har upprättats inom Arbetsmarknadsdeparte
mentet. Förslagen bör fogas till protokollet i detta ärende som under
bilaga 11 .1. 

Lagförslagen faller under Lagrådets granskningsområde. Förslaget om 
tillfällig avvikelse från lagen om socialavgifter överensstämmer med 2 -
5 §§ i den nuvarande lagen (1993:237) om tillfällig avvikelse från lagen 
( 1981: 691) om socialavgifter. Ändringen i lagen om socialavgifter avser 
endast en konsekvensändring. Förslagen får därför sägas vara av sådan 
enkel beskaffenhet att Lagrådets hörande inte erfordras. 

2. 8 Utredningskostnadema 

Medelbehovet för utredningskostnader beräknar regeringen till 9,7 miljo
ner kronor. 

2.9 Resebidragen m.m. 

Flyttningsbidragen har använts i mycket liten utsträckning under det 
gångna budgetåret. Endast 70 miljoner kronor av de beräknade medlen, 
200 miljoner kronor, har tagits i anspråk. Regeringen föreslog i 1993 års 
kompletteringsproposition att vissa bidragsformer skulle slopas och 
anförde att den avsåg att se över de resterande bidragsformema. Sam
tidigt begärde regeringen riksdagens bemyndigande att genomföra de 
ändringar som översynen kunde föranleda. Riksdagen godkände förslaget 
och gav regeringen det begärda bemyndigandet. 

Verksamheten med flyttningsbidrag m.m. omfattar fr.o.m. den 1 juli 
1993 sökande- och tillträdesresor, bohags transporter, starthjälp för s. k. 
nyckelpersoner, inlösen av egna hem och bostadsrätter samt medflyttan
debidrag. De stora posrerna har under det gångna budgetårer varit resor 
och bohagstransporter som tillsammans förbrukat 78 % av medlen. 

Under hösten 1993 har de olika formerna av flyttningsbidrag setts över 
inom Arbetsmarknadsdepartementet. Regeringen överväger följande 
ändringar av flyttningsbidragen. Starthjälp och ersättning för bohags
transporter föreslås upphöra. Den nya förordningen kommer då att 
betecknas som en förordning om respenning och medflyttandebidrag. 
Förändringarna kommer att innebära en kostnadsminskning på 68 miljo
ner kronor på årsbasis. Förordningen om inlösen av egnahemsfastigheter 
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och bostadsrätter påverkas inte. 
Kostnaderna för resor och medfiyttandebidrag m.m. under nästa 

budgetår beräknar regeringen till 52 miljoner kronor, varav 1 miljon 
kronor avser inlösen av fastigheter och bostadsrätter. 

2.10 Beredskapsarbetena och rekryteringsstöden 

Resultatuppföljning 

Inriktningen och omfattning 

Enligt AMS särskilda rapport inför perioden 1994/95 - 1996/97 variera
de antalet personer i beredskapsarbete mellan 8 000 och 14 000 under 
budgetåren 1987/88- 1991192. Under perioden ökade andelen sysselsätt
ningsdagar i investeringsarbeten och tjänstearbeten av det totala antalet 
sysselsättningsdagar i beredskapsarbeten, medan andelen skogliga arbeten 
samt natur- och fornvårdsarbeten minskade. Tjänstearbeten svarade för 
ca 80 3 av antalet dagar, skogliga arbeten och natur- och fornvårds
arbeten för mellan 12 och 16 3 och investeringsarbeten för mellan 3 och 
6 %. 

Arbeten inom kommuner och landsting svarade under perioden för mer 
än hälften av personerna sysselsatta i beredskapsarbete, och arbeten inom 
staten för ca en fjärdedel. Enskilda beredskapsarbeten hade en mycket 
begränsad omfattning. Ungefär hälften av de anvisade medlen gick till 
staten eftersom bidrag till statliga beredskapsarbeten lämnades med i 
genomsnitt 95 % av lönekostnaderna. Till kommunala beredskapsarbeten 
lämnades bidrag med i genomsnitt ca 60 % . 

Den genomsnittliga tiden i beredskapsarbete ökade under perioden, 
från i genomsnitt l 02 dagar budgetåret 1987 /88 till i genomsnitt 
135 dagar budgetåret 1991192. Antalet personer med socialmedicinskt 
handikapp i åtgärden ökade också. Den förändrade sammansättningen 
gjorde det svårare att hitta annan sysselsättning för de anvisade efter 
åtgärden. Andelen personer som fick arbete direkt efter ett beredskaps
arbete av det totala antalet i åtgärden minskade kraftigt från budgetåret 
1988/89 till budgetåret 1991192, från 40,2 till 17,4 %. 

Antalet personer i beredskapsarbete var i genomsnitt 11 700 per månad 
under budgetåret 1988/89 och sjönk till i genomsnitt 8 300 per månad 
under följande budgetår. Därefter ökade antalet igen, till i genomsnitt 
13 900 per månad under budgetåret 1991192 och ett motsvarande 
genomsnitt under hösten 1992. Under hela våren 1993 höll sig antalet 
personer i beredskapsarbete runt 16 000 per månad, men föll kraftigt 
under sommaren. Under tredje kvartalet 1993 hade i genomsnitt 10 300 
personer beredskapsarbete per månad. Under perioden 1988/89 -
1992/93 varierade de arbetshandikappades andel i åtgärden mellan 18 och 
29 % . De utomnordiska medborgarna utgjorde mellan 9 och 17 % . 
Kvinnornas andel minskade under samma period från 47 till 31 %. 

Antalet platser med rekryteringsstöd har följt en utveckling liknande 
den för beredskapsarbeten. Antalet platser med rekryteringsstöd minskade 
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under högkonjunkturen och V'"d.f i genomsnitt 2 200 per månad under 
budgetåret 1989/90. De ökade successivt fram till hösten 1992, då i 
genomsnitt 13 600 personer per månad hade plats med rekryteringsstöd. 
Under år 1993 har antalet inte överstigit i genomsnitt 10 000 platser per 
månad. De arbetshandikappades andel i åtgärden var 3 % under perioden 
1988/89 - 1992/93. Det s.k. förhöjda rekryteringsstödet för flyktingar 
och invandrare utgjorde en lika stor andel. Andelen kvinnor i åtgärden 
varierade mellan 32 och 35 % . 

De avtalade inskolningsplatserna ökade successivt från budgetåret 
1988/89 till budgetåret 1991/92, från i genomsnitt 1 600 till i genomsnitt 
4 400 per månad. Därefter sjönk antalet drastiskt. Tredje kvartalet 1993 
funns i genomsnitt 400 personer per månad i åtgärden. Både de arbets
handikappades och de utomnordiska medborgarnas andel i åtgärden 
utgjorde under perioden 1988/89 - 1992/93 vardera 1 till 3 %. Kvinnor
nas andel i åtgärden minskade under samma period från 52 till 41 %. 

Kostnadsutvecklingen tredje kvartalet 1992 - tredje kvartalet 1993 

Från juli till september 1992 till motsvarande period 1993 ökade bi
dragskostnaden för enskilda beredskapsarbeten inom skogs- och naturvård 
samt för enskilda investeringsarbeten med 3 700 respektive 2 000 kr per 
person och månad. Statsbidragen för kommunala beredskapsarbeten 
minskade, medan bidragskostnaden för de statliga beredskapsarbetena i 
stort sett var oförändrad. Statsbidragskostnaderna för rekryteringsstödet 
ökade från andra kvartalet 1992 till andra kvartalet 1993 (senare 
uppgifter finns ej att tillgå) med i genomsnitt 500 kr per person och 
månad för kommunala arbetsgivare och minskade med i genomsnitt 
200 kr per person och månad för enskilda företag. Kostnaden för det 
förhöjda rekryteringsstödet minskade med i genomsnitt 1 100 kr per 
person och månad under samma period. 

Nya regler 

Fr.o.m. den 1 juli 1993 har ett antal förändringar av reglerna för be
redskapsarbete, rekryteringsstöd och avtalade inskolningsplatser införts. 
Statsbidrag lämnas nu med högst 65 % av lönekostnaderna under högst 
sex månader. För skogliga beredskapsarbeten och beredskapsarbeten 
inom natur-, miljö- och fornvård lämnas ett belopp som motsvarar högst 
hela kostnaden för arbetet. Beredskapsarbeten av investeringskaraktär 
ersätts med högst 1 500 kr per dag, i stödområden med högst 2 500 kr. 
Rekryteringsstöd för flyktingar och invandrare, s.k. förhöjt rekryte
ringsstöd, kan lämnas med högst 75 % under högst tolv månader. Dess
utom finns det ett högstbestämt bidragstak, för närvarande högst 
14 300 kr per månad. Lönekostnaderna har bestämts till kontant bruttolön 
inkl. sjuklön och semesterersättning samt avgifter enligt lagen (1981 :691) 
om socialavgifter. För alla beredskapsarbeten gäller också att statsbidrag 
endast lämnas för en arbetstid som är fyra timmar kortare än normal 
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veckoarbetstid. 
Bidragets storlek i kronor fastställs redan vid beslutstillfället och gäller 

för hela bidragsperioden. Bidraget reduceras vid frånvaro. 

Slutsat~er 

Omfattningen 

Regeringen har beräknat att i genomsnitt 41 900 personer per månad 
skall kunna anvisas beredskapsarbete, platser med rekryteringsstöd och 
avtalade inskolningsplatser under budgetåret 1993/94. Under september 
1993 fanns i genomsnitt 22 100 personer per månad i åtgärderna, dvs. 
ett avsevärt lägre antal. Detta är ett tecken inte bara på ekonomiska 
svårigheter för arbetsgivarna att ta emot fler arbetslösa i åtgärder utan 
också på en viss "mättnad" beroende på det totalt sett stora antalet 
personer som nu finns i olika åtgärder. För att kunna pressa ned den 
öppna arbetslösheten måste emellertid åtgärderna utnyttjas till fullo. 
Ytterligare ansträngningar måste därför göras för att få fram de nödvän
diga platserna. Detta måste dock ske utan att störa rekryteringen till 
arbeten som ändå skulle ha tillsatts eller att arbetslösa "låses in" i åtgär
der vid konjunkturuppgången i stället för att komma ut på den reguljära 
arbetsmarknaden. 

Antalet beredskapsarbeten har minskat inom samtliga sektorer, dock 
främst inom det statliga området. Det sistnämnda är sannolikt en följd av 
de nya statsbidragsbestämmelserna för denna sektor. Minskningen av 
antalet kommunala beredskapsarbeten torde främst kunna förklaras av 
kommunernas försämrade ekonomi och de omställningar av verksamheten 
som sker inom många kommuner. Kommunerna anser att i det om
struktureringsarbete som nu pågår kan de inte motiveras att ta emot ett 
stort antal beredskapsarbeten. Införandet av nya arbetsmarknadspolitiska 
åtgärder kan också i viss mån ha påverkat kommunernas vilja att inrätta 
beredskapsarbeten. 

Den främsta anledningen till att det har varit svårt för arbetsförmed
lingen att motivera arbetsgivarna att ta emot arbetslösa på platser med 
rekryteringsstöd är det osäkra konjunkturläget. Företagens rekryterings
behov är fortfarande svagt. Många företagare vågar ännu inte nyanställa 
och låter i stället sina medarbetare arbeta övertid. Dessutom har före
tagen genomfört, och genomför ännu, omfattande rationaliseringar och 
effektiviseringar som gör att de avvaktar med att nyanställa. 

Dessutom bör nämnas att andelen förhöjda rekryteringsstöd av det 
totala antalet platser med rekryteringsstöd har minskat under hösten 
1993. Detta trots att villkoren för statsbidrag har ändrats fr. o. m. den 
1 juli 1993, från högst 85 % under högst sex månader eller högst 50 % 
under högst tolv månader, till högst 75 % under högst tolv månader. I 
september 1993 var 67 personer, dvs. 0,6 % av samtliga personer 
placerade med rekryteringsstöd, anvisade med förhöjt rekryteringsstöd. 
Det förhöjda rekryteringsstödet bör i ökad utsträckning utnyttjas för att 
få in flyktingar och invandrare på arbetsmarknaden. 
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Även antalet avtalade inskolningsplatser har, som tidigare nämnts, 
minskat. Den främsta förklaringen till minskningen står sannolikt att 
finna i införandet av ungdomspraktiken. 

Statsbidragskostnaderna 

Fördyringen av de enskilda beredskapsarbetena från perioden juli -
september 1992 till samma period 1993 kan sannolikt förklaras av att 
privata arbetsgivare, som t.ex. skogsägare, har prioriterat kostnads
krävande arbeten, som t.ex. avverkning, som måste utföras. Kommun
ernas försämrade ekonomi - med t.ex. billigare investeringsobjekt som 
följd - kan ha bidragit till de minskade statsbidragskostnaderna för 
kommunala beredskapsarbeten. De minskade kostnaderna för det förhöjda 
rekryteringsstödet beror sannolikt på den ändrade statsbidragskon
struktionen. Regeringen vill betona att arbetsförmedlingen och läns
arbetsnämnden i sina förhandlingar med arbetsgivarna måste eftersträva 
att begränsa nivån på statsbidraget så att fler platser skall kunna erbjudas 
de arbetslösa för de anvisade medlen. 

Förslag 

Regeringen föreslår att de avtalade inskolningsplatserna avskaffas fr.o.m. 
den 1 juli 1994. Dessa kom till år 1986 och bygger på avtal mellan den 
privata sektorns arbetsmarknadsparter. Syftet var att åstadkomma ett 
alternativ till ungdomslagen för 18 - 19-åringar som avsåg främst den 
offentliga sektorn. De avtalade inskolningsplatserna är främst inriktade 
mot arbeten inom det privata näringslivet, men får numera användas även 
inom den offentliga sektorn, som kan leda till fortsatt anställning. Antalet 
avtalade inskolningsplatser har minskat successivt. 

Regeringen gör bedömningen att främst rekryteringsstödet och ung
domspraktiken bör kunna ersätta de avtalade inskolningsplatserna. Stats
bidragskonstruktionen för de avtalade inskolningsplatserna är dessutom 
utformad på samma sätt som för rekryteringsstödet, som även det främst 
är inriktat mot det privata näringslivet. Något egentligt behov av de 
avtalade inskolningsplatserna finns således inte längre. Avtalade 
inskolningsplatser som har påbörjats före den 1 juli 1994 bör få slutföras 
även efter detta datum om anvisningstiden sträcker sig över 
budgetårsskiftet. 

Regeringen beräknar behovet av antalet beredskapsarbeten och platser 
med rekryteringsstöd till i genomsnitt 10 000 resp. 30 000 per månad 
under nästa budgetår till en beräknad kostnad av 4 965 miljoner kronor. 
Mot bakgrund av vändningen i ekonomin är det angeläget att rekryte
ringsstödet prioriteras framför beredskapsarbeten. Varje tillfälle till 
reguljärt arbete måste nu tas till vara. Rekryteringsstödet utgör till
sammans med det generella anställningsstödet utomordentliga möjligheter 
för arbetsgivarna att stå väl rustade med arbetskraft inför en kommande 
konjunkturuppgång. 
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2.11 Insatserna för flyktingar och invandrare 

Resultatuppföljning 

Arbetsmarknadssituationen för invandrare och flyktingar försämrades 
kraftigt under budgetåret 1992/93 jämfört med budgetåret innan. Andelen 
arbetslösa och arbetssökande av den utomnordiska arbetskraften ökade 
ytterligare mellan dessa budgetår. Detta medförde att andelen sysselsatta 
av befolkningen under första halvåret 1993 sjönk till endast drygt 40 % 
för de utomnordiska medborgarna, jämfört med 74 % för svenskar. 
Arbetslöshetsutvecklingen var mest dramatiskt för den utomeuropeiska 
gruppen. Under samma period steg den relativa arbetslösheten för 
utomeuropeiska medborgare från 7 till 35 % . En större andel av de 
utomnordiska medborgarna var långtidsarbetslösa respektive 
långtidssökande jämfört med övriga sökande. Inskrivningstiden vid 
arbetsförmedlingen har för utomnordiska medborgare ökat kraftigt under 
de senaste åren. 

AMS har i skrivelse den 4 oktober 1993 redogjort för effekterna av de 
arbetsmarknadspolitiska insatserna för flyktingar och invandrare under 
budgetåret 1992/93. Särskilda medel avsattes under budgetåret för 
åtgärder för dessa grupper. Medlen skulle användas för att underlätta 
inträdet för invandrare och flyktingar på arbetsmarknaden. 

Medlen för dessa särskilda insatser beräknades till 147 miljoner 
kronor. AMS förbrukade ca 33 miljoner kronor för insatserna. Härav 
utbetalades ca 30 miljoner kronor i rekryteringsstöd och ca 3 miljoner 
kronor för andra åtgärder. 

Ett av målen för AMS under budgetåret 1992/93 var att insatser och 
åtgärder skulle koncentreras till och intensifieras för de utsatta grupperna 
på arbetsmarknaden - däri ingick flyktingar och invandrare. 

Utomnordiska medborgares andel av de arbetsmarknadspolitiska 
åtgärderna översteg endast marginellt deras andel av de arbetssökande. 
Andelen utomnordiska medborgare i arbetsmarknadspolitiska åtgärder 
under perioden 1990 - 1993 minskade från ca 65 % till ca 45 % av 
samtliga utomnordiska arbetssökande. Minskningen av de utomnordiska 
medborgarnas andel i åtgärder var enligt AMS en följd av att de i relativt 
liten utsträckning kom i fråga för ALU, där andelen dock successivt 
ökade under våren 1993. Enligt AMS var orsaken till den låga andelen 
att deltagande i ALU förutsätter att man har rätt till arbetslöshetsersätt
ning. Närmare hälften av de arbetslösa utomnordiska medborgarna 
saknade arbetslöshetsersättning, mot endast 19 % av övriga medborgare. 
Andelen utomnordiska medborgare i ALU var under budgetåret 1992/93 
ca 3 % . I övriga åtgärder ökade andelen flyktingar och invandrare något. 

Arbetsmarknadsutbildning har alltid varit den mest betydelsefulla in
satsen för utomnordiska medborgare, där andelen under budgetåret 
1992/93 uppgick till ca 18 % . De utomnordiska medborgarna var väl 
representerade vid beredskapsarbete i förhållande till deras andel av de 
arbetssökande. I alla andra arbetsmarknadspolitiska åtgärder var de 
utomnordiska medborgarna klart underrepresenterade. 

5 Riksdagen 1993194. 1 sam!. Nr 100 Bila,;a 11 
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Utomnordiska ungdomar utgjorde en liten del av ungdomar i åtgärder 
beroende på deras förhållandevis låga deltagande i ungdomspraktik. På 
grund av den stora omfattningen på ungdomspraktiken påverkades deras 
andelar av det totala antalet personer i åtgärder starkt. Andelen utom
nordiska ungdomar av dem som började ungdomspraktik ökade dock 
successivt under budgetåret 1992/93. Utomnordiska ungdomar fick i 
mycket hög grad sina praktikplatser inom de traditionella invandrarbran
scherna såsom restaurang och övrig service. 

Slutsatser 

Regeringen bedömer att arbetslösheten bland flyktingar och invandrare 
kommer att vara fortsatt hög under nästa budgetår. De hittillsvarande 
resultaten för dessa grupper är inte tillfredsställande. De särskilda medlen 
till insatser för flyktingar och invandrare har inte använts i den omfatt
ning regeringen anser önskvärt. Åtgärderna för dessa grupper måste 
sättas in snabbare och i större omfattning för att motverka långtidsarbets
löshet och utslagning. 

Ett förslag till försöksverksamhet - praktik för invandrare 

Regeringen föreslår att det, som en försöksverksamhet under nästa 
budgetår, införs en ny åtgärd inom ramen för arbetsmarknadsutbildning 
i form av arbetsplatsförlagd praktik för invandrare - benämnd praktik för 
invandrare - efter modell ungdomspraktik. Tanken med praktiken är att 
invandrare som har yrkesutbildning men liten eller ingen svensk arbets
livserfarenhet skall få en chans att skaffa sig värdefull arbetslivs- och 
yrkeslivserfarenhet inom sitt utbildningsområde. Det bör understrykas att 
syftet med praktiken inte är att fylla ett produktionsbehov hos arbetsgiva
ren. 

Praktiken bör förläggas till en arbetsplats som är relevant för den 
yrkesutbildning som invandraren redan har. Praktiken bör kunna genom
föras hos såväl privata som offentliga arbetsgivare. Praktikanten bör dock 
i första hand anvisas plats inom det privata näringslivet. Platserna skall 
inte användas för att ersätta annan arbetskraft. Praktikanten bör få 
inskolning, handledning och praktisk yrkesutbildning på arbetsplatsen. 
Under deltagande i praktik för invandrare och inom ramen för denna bör 
praktikanten fortlöpande delta i olika former av jobbsökaraktiviteter som 
arbetsförmedlingen erbjuder. Praktiktiden bör i princip vara på heltid och 
få uppgå till högst sex månader. Praktiken bör kunna genomföras på 
deltid i det fall praktikanten är funktionshindrad, får föräldrapenning på 
deltid eller deltar i utbildning i svenska på deltid. Om så bedöms lämpligt 
kan praktiken följas av arbete med rekryteringsstöd. Genom att praktiken 
för invandrare är en form av arbetsmarknadsutbildning kommer 
praktikanten under praktiktiden att omfattas av samma försäkringsskydd 
som gäller för t.ex. ungdomspraktik. 

Under praktiken bör praktikanten få utbildningsbidrag enligt samma 
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regler som gäller vid ungdomspraktik. Något bidrag till arbetsgivaren bör 
däremot inte utgå. Finansieringsbidrag bör ej erläggas av den arbetsgiva
re som anordnar praktik för invandrare. 

Under praktiktiden kan praktikanten i utbildningssyfte komma att 
utföra vissa arbetsuppgifter. Detta innebär dock inte att det råder ett 
anställningsförhållande mellan praktikanten och den arbetsgivare som 
upplåter praktikplatsen. I klargörande syfte bör dock genom en särskild 
lag slås fast att den som anvisats praktikplats inte skall anses som arbets
tagare när denne fullgör praktiken. Lagen bör gälla under budgetåret 
1994/95. Ett förslag till lag har upprättats inom Arbetsmarknadsdeparte
mentet. Förslaget bör fogas till protokollet i detta ärende som under
bilaga 11 .1 . 

Lagförslaget faller under Lagrådets granskningsområde. Förslaget 
överensstämmer emellertid med motsvarande reglering i lagen (1992:322) 
om ungdomspraktikanter. Det får därför sägas vara av sådan enkel 
beskaffenhet att Lagrådets hörande inte erfordras. 

Kostnaden och omfattningen 

Kostnaden för förslaget om praktik för invandrare beräknas till 476 mil
joner kronor. Detta ger tillfälle till praktik för totalt 5 000 personer i 
genomsnitt per månad. Finansieringen av invandrarpraktiken bör ske till 
del med de särskilda medel som hittills har beräknats för insatser för in
vandrare och flyktingar. Dessa uppgår under innevarande budgetår till 
151 miljoner kronor. Resterande 325 miljoner kronor bör finansieras 
inom ramen för anslaget. 

Regeringen vill i detta sammanhang betona att flyktingars och invand
rares inträde på arbetsmarknaden i huvudsak skall lösas inom ramen för 
de ordinarie arbetsmarknadspolitiska åtgärderna. 

2.12 Jämställdheten på arbetsmarknaden 

Resultatuppföljning 

Det ansträngda läget på arbetsmarknaden drabbar såväl kvinnor som 
män. Arbetslösheten bland kvinnorna var under budgetåret 1992/93 
emellertid lägre än bland männen. Under 1990-talet har det skett en 
kraftig omsvängning vad gäller andelen kvinnor bland de inskrivna vid 
arbetsförmedlingen. I början av år 1990 var av de inskrivna 56 % 
kvinnor och 44 % män. Därefter förändras bilden kraftigt. Under första 
halvåret 1993 var andelen inskrivna kvinnor och män 47 respektive 
53 % . Fler män än kvinnor tog del av arbetsmarknadspolitiska åtgärder 
men andelen män i åtgärder var i förhållande till deras arbetslöshet 
betydligt lägre än kvinnornas. Männen var således underrepresenterade 
i åtgärder i förhållande till deras arbetslöshet men kvinnorna var in
skrivna vid arbetsförmedlingen under längre tid än männen. 

Lågkonjunkturen har slagit särskilt hårt mot många starkt mans-
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dominerade narmgsgrenar. I flera av dessa näringsgrenar bedöms 
sysselsättningstillväxten framöver vara begränsad. Nedskärningar och 
rationaliseringar inom landsting och kommuner har i hög grad drabbat 
kvinnor. Många kvinnor riskerar att förlora sina arbeten inom t.ex. vård 
och omsorg. Minskad offentlig service kan också i särskilt hög grad 
drabba kvinnorna. Denna utveckling ställer krav på vägledning för att 
förbereda såväl män som kvinnor för nya yrkesområden. 

AMS har i skrivelse den 25 oktober 1993 redovisat AMV:s strategi för 
att bryta den könsuppdelade arbetsmarknaden. I skrivelsen pekar AMS 
bl.a. på behovet av att motverka fördomar om manliga och kvinnliga 
yrkesval redan i tidig ålder. Den värld som omger små barn är fort
farande i hög grad kvinnodominerad. Inom barnomsorg och skolans låg
och mellanstadier arbetar mest kvinnor vilket kan befästa uppfattningar 
om manligt och kvinnligt. Här har AMV en viktig uppgift genom 
väglednings- och utbildningssatsningar för såväl kvinnor som män. 

AMV pekar också på behovet av insatser för att stödja män och 
kvinnor som vill etablera sig som företagare inom verksamheter som 
traditionellt bedrivits i offentlig regi. Vidare avser AMS att stimulera 
projekt som syftar till att förbättra villkoren för dem som är sämst ställda 
på arbetsmarknaden, t.ex. lågutbildade och arbetshandikappade kvinnor 
samt kvinnor med invandrarbakgrund. 

För budgetåret 1993/94 har 30 miljoner kronor av medlen beräknade 
för arbetsmarknadsutbildning ställts till AMS förfogande för projekt
verksamhet i syfte att bryta den könsuppdelade arbetsmarknaden samt för 
utbildningsinsatser för verkets egen personal i samband med projekten. 
Denna projektverksamhet konuner enligt AMS att ge erfarenheter som 
kommer att ligga till grund för att revidera AMV:s fortsatta strategi för 
jämställdhetsarbetet. 

Slutsatser 

En väl fungerande arbetsmarknad är inte könsuppdelad. Det är den 
enskilda människans kompetens och intresse som måste vara avgörande 
i yrkesvalet. När alla människors kompetens och utvecklingsmöjligheter 
tas till vara, oavsett kön, främjas också tillväxten i ekonomin. 

Arbetet med att åstadkomma en mindre könsuppdelad arbetsmarknad 
måste bedrivas både i ett kortsiktigt och i ett långsiktigt perspektiv. 
Gamla strukturer kan inte förändras över en natt men behöver ständigt 
påverkas. Arbetet måste bedrivas lika intensivt i såväl låg- som högkon
junktur. I varje konjunkturläge finns det förhinder men också möjlig
heter. Det behövs en mängd olika åtgärder och nya uppslag måste 
prövas. Men långsamheten i förändringstakten får inte bli ett hinder i sig. 
Bristen på enkla och effektiva åtgärder kan aldrig tas till intäkt för att 
arbetet saknar angelägenhet - tvärtom. 

Den höga arbetslösheten och det dramatiska läget på arbetsmarknaden 
medför att många människor hamnar i svåra valsituationer. Man måste 
ta ställning till om det yrkesval man tidigare gjort - och som kanske 
resulterat i arbetslöshet - bör omprövas. I den situationen är det viktigt 
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att de individuella valen inte påverkas av slentriarunässiga uppfattningar 
om s.k. manliga och kvinnliga yrken. Åtgärder som ungdomspraktik och 
ALU ger män och kvinnor möjlighet att pröva nya och annorlunda 
uppgifter. En angelägen tillväxtbefrämjande åtgärd är också att stimulera 
kvinnors nyföretagande t.ex. genom rådgivning, utbildningsinsatser och 
starta-eget-bidrag. 

Unga flickor och kvinnor som genomgått utbildning till mansdomine
rade yrken har ofta svårare än männen att få anställning inom det yrke 
de utbildats till. Det är därför angeläget att denna grupp uppmärksammas 
från arbetsförmedlingens sida. 

Nedskärningar och rationaliseringar inom den offentliga sektorn kan 
drabba kvinnor särskilt hårt i regionalpolitiskt prioriterade områden 
eftersom sysselsättningsalternativen för dessa kvinnor ofta är begränsade. 
Särskild uppmärksamhet måste därför ägnas åt att bredda arbetsmarkna
den för kvinnor i dessa områden. 

Regeringen föreslår att AMS, av medlen beräknade för arbetsmark
nadsutbildning, även budgetåret 1994/95 får använda 30 miljoner kronor 
enbart för projektverksamhet med syfte att bryta den könsuppdelade 
arbetsmarknaden samt för utbildningsinsatser för den egna personalen i 
samband med projekten. 

2.13 De otraditionella medlen 

Resultatuppföljning 

MIS disponerade 450 miljoner kronor under budgetåret 1992/93 för 
otraditionella insatser. Tillsammans med en ingående reservation på 
55 miljoner kronor disponerades totalt 505 miljoner kronor. AMS har 
fördelat dessa medel till länen för egna beslut. 

Utifrån insatsernas art fördelades de regionalt och lokalt beslutade 
medlen på följande sätt. Av tilldelade medel förbrukade AMY knappt 
159 miljoner kronor. 

Tkr % 

Jobbsökaraktiviteter 6 375 4 
Rehabiliteringsinsatser 13 951 9 
Ungdomsprojekt 17 505 11 

Särskilda insatser för kvinnor 9 497 6 

Flykting- och invandrarprojekt 24 953 16 

Projekt för deltidsarbetslösa I 168 

Företags- och näringslivsinriktade åtgärder 35 448 22 

Övriga projekt 49 964 31 

Summa 158 861 100 

De projekt som tog störst enskild andel av insatserna var riktade till 
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företag och näringsliv. Av övriga projekt riktades några till konstnärliga 
utövare, ett till arbetslösa jordbrukare och ett inom kriminalvården. 

AMV:s bidrag till projekten avsåg oftast en delfinansiering. En av de 
få reglerna för de otraditionella insatserna är att de skall gå till projekt 
som inte får annat statligt stöd. Totalkostnaden för de olika projekten 
uppgick till drygt 393 miljoner kronor, dvs. AMV:s bidrag utgjorde 
40 % av de totala kostnaderna. 

Slutsatser 

Det nuvarande arbetsmarknadsläget ställer stora krav på nytänkande. 
Därför behövs medel för otraditionella insatser som skall göra det möjligt 
att finna nya vägar att minska arbetslösheten. Inom ramen för anslaget 
bör för nästa budgetår 250 miljoner kronor få användas för otraditionella 
insatser. 

2.14 Försöksverksamheten med sysselsättningsskapande åtgärder 

Regeringen disponerade 10 miljoner kronor under budgetåret 1992/93 för 
försöksverksamhet med sysselsättningsskapande åtgärder. Försöks
verksamheten bedrevs inom ett flertal områden. Drygt 6 miljoner kronor 
avsattes för att utveckla arbetsmarknadspolitiken i Öst- och Central
europa. I övrigt användes medlen till projekt med EG-anknytning, studier 
om ungdomspraktik, stipendier för ungdomar på landet m.m. 

Regeringen disponerar samma belopp under innevarande budgetår för 
detta ändamål och beräknar ett oförändrat belopp för denna försöks
verksamhet under nästa budgetår. 

3 Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
1. antar regeringens förslag till 

- lag om ändring i lagen (1993 :719) om särskilt studielån för den 
som genomgår arbetsmarknadsutbildning, 

- lag om tillfällig avvikelse från lagen ( 1981 : 691) om socialav
gifter, 

- 1 kap. 1 §lag om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter, 
- lag om praktik för invandrare, 

2. bemyndigar regeringen att besluta om användningen av 
högst 1 940 600 000 kr av medlen under anslaget för insatser 
som normalt inte finansieras från anslaget (avsnitt 2.1), 

3. godkänner det som regeringen föreslår om 
- befrielse från skyldighet att betala finansieringsbidrag vid 

ungdomspraktik (avsnitt 2.3), 
- avskaffande av de avtalade inskolningsplatserna (avsnitt 2.10), 
- praktik för invandrare (avsnitt 2.11), 

4. till Arbetsmarknadspolitiska åtgärder för budgetåret 1994/95 anvisar 
ett reservationsanslag på 28 608 931 000 kr. 
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A 3. Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten 

1992/93 Utgift 
1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

5 500 000 
4 500 000 
4 000 000 

Reservation 0 

Stiftelsen Utbildning Nordkalotten skall under åren 1994, 1995 och 1996 
få bidrag för att dels finansiera personalutvecklings- och marknadsfö
ringsinsatser samt sociala insatser för eleverna, dels anpassa utbildningen 
till de olika ländernas behov (prop. 1993/94:64, bet. 1993/94:AU8, rskr. 
1993/94:29). Bidraget skall uppgå till 4 miljoner kronor per år. För 
budgetåret 1994/95 bör därför anvisas 4 miljoner kronor. 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten för budgetåret 
1994/95 anvisar ett reservationsanslag på 4 000 000 kr. 

A 4. Vissa kostnader för avveckling av AMU-gruppen som 
myndighet, m.m. 

1993/94 Anslag1 1 000 
1994/95 Förslag 1 000 

1 Förslag i prop. 1993/94: 105 

AMU-gruppen ombildades till aktiebolag den 1 juli 1993 (prop. 
1992/93:152, bet. 1992/93:AU6, rskr. 199219'.3':175). Koncernen består 
av ett moderbolag, AmuGruppen AB, och ett antal dotterbolag. Över
låtelsen av verksamheten regleras i ett avtal mellan staten och Amu
Gruppen AB. 

I proposition 1993/94: 105 Förslag till tilläggsbudget till statsbudgeten 
för budgetåret 1993/94 föreslås att ett förslagsanslag om 1 000 kr förs 
upp på statsbudgeten för att täcka statens kostnader för övertalig personal 
och för vissa övertaliga lokaler från myndigheten inom Amu-koncernen. 
Även för nästa budgetår bör det finnas ett formellt anslag för detta 
ändamål. 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Vissa kostnader för avveckling av AMU-gruppen som myndighet, 
m.m. anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr. 
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B. Arbetslivsfrågor m.m. 

Anslaget Internationella avgifter har t.o.m. innevarande budgetår förts 
upp under litterat för Arbetsmarknadsdepartementet m.m. Fr.o.m. 
budgetåret 1994/95 bör anslaget föras upp under litterat för Arbetslivs
frågor m.m. Även anslagen till Arbetsdomstolen, Statens förliknings
mannaexpedition och Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar förs 
upp under samma littera. 

B 1. Arbetarskyddsverket 

1992/93 Utgift 
1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

361 859 000 
381 411 000 
385 710 000 

Anslaget avser Arbetarskyddsverkets (AV) verksamhet. Verket består av 
Arbetarskyddsstyrelsen (ASS) och Yrkesinspektionen (Yl). 

ASS och Yl har enligt förordningen (1988:730, ändrad senast 
1993 :709) med instruktion för Arbetarskyddsverket till uppgift att se till 
att arbetsmiljö- och arbetstidslagstiftningen samt, inom arbetsmil
jöområdet, lagstiftningen om kemikaliekontroll och om tobak efterlevs. 
Vidare skall verket bl.a. utarbeta och sprida information i syfte att 
förbättra arbetsmiljön. 

ASS är central förvaltningsmyndighet för arbetsmiljö- och arbetstids
frågor, utom i fråga om fartygsarbete, samt chefsmyndighet för Yl. 

Yl är regional tillsynsmyndighet på arbetsmiljö- och arbetstidsområdet. 
I regleringsbreven för budgetåren 1992/93 och 1993/94 lades ett antal 

övergripande mål och verksamhetsmål fast för AV:s verksamhet. 
De övergripande målen är sammanfattningsvis: 

- riskerna för ohälsa och olycksfall i arbetslivet skall minska och 
- arbetsmiljön skall förbättras sedd ur ett helhetsperspektiv. 

Verksamhetsmålen innebär i stort: 
- genomslag för det förstärkta arbetsmiljöansvaret, 
- ökad inriktning mot frågor om arbetsorganisation och arbetets innehåll, 
- stärkt kontrollerande roll, 
- prioriterad tillsyn mot de mest belastade arbetsställena och 
- deltagande i det europeiska standardiseringsarbetet. 

AV:s totala omslutning för budgetåret 1994/95 beräknas uppgå till ca 
440 000 000 kr. AV:s inkomster i den avgiftsfinansierade verksamheten 
beräknas för budgetåret 1994/95 uppgå till 48 400 000 kr. Inkomsterna 
består i huvudsak av intäkter av informationsverksamhet och försäljning 
av publikationstryck. Vissa mindre intäkter kommer från ersätming för 
uttag ur Informationssystemet om arbetsskador (ISA) samt ersättning för 
provnings- och granskningsverksarnhet. 
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1 Arbetarskyddsstyrelsen 

1.1 Årsredovisning 

ASS har givit in sin första årsredovisning. Den avser budgetåret 1992/93. 
I årsredovisningen ingår en resultatredovisning för AV. Resultatredovis
ningen avser verksamhetsgrenarna central tillsyn, regional tillsyn och 
särskild infonnationsverksamhet. Strukturen överensstämmer med den 
som redovisades i den fördjupade anslagsframställningen år 1991. ASS 
påpekar att de i regleringsbreven för budgetåren 1992/93 och 1993/94 
fastställda övergripande målen och verksamhetsmålen gäller för vardera 
av de tre verksamhetsgrenarna men i olika grad för respektive gren. 

Resultatredovisningen indikerar att en hög grad av måluppfyllelse 
föreligger beträffande de flesta av verksamhetsmålen. ASS bedömer att 
det finns ett samband mellan AV:s verksamhet, bättre arbetsmiljö och 
färre arbetsskador. ASS framhåller emellertid att det är viktigt att 
orsakerna till de senaste årens minskning av antalet anmälda arbetso
lyckor och arbetssjukdomar noga analyseras. 

Tyngdpunkten i resultatredovisningen ligger i en redogörelse för ett 
antal väsentliga prestationer av AV. Prestationerna utgör det grund
läggande resultatmåttet för verksamheten. ASS påpekar att verkets 
samtliga utåtriktade insatser syftar till att på både kort och lång sikt bidra 
till att minska eller förebygga riskerna för ohälsa och olycksfall i 
arbetslivet. ASS framhåller att utvärdering av orsakssamband mellan 
AV:s prestationer och dess effekter är komplicerad och dessutom 
synnerligen resurskrävande. Utvecklingen av ohälsan måste följas under 
långa tidsperioder eftersom effekterna av insatserna i många fall visar sig 
först efter många år. Det finns dessutom svårigheter att direkt hänföra 
effekterna till insatser från verket. För styrningen av verksamheten har 
ASS utarbetat ett antal interna dokument. I årsredovisningen omnämns 
AV:s tillsynsprogram för perioden 1992-1995, vilket är det andra i 
ordningen som verket har lagt fast. I programmet har ASS, inom ramen 
för de övergripande målen och verksamhetsmålen som gäller för AV, 
bl.a. angivit vissa områden där behovet av insatser från verket är stort 
och/eller insatta resurser ger god effekt. Som exempel på interna 
dokument omnämns vidare planeringsdirektiv för Yl, planer för 
författningsarbetet samt verkets informationspolicy. ASS menar att de 
prioriteringar som görs i tillsynsprogram och andra interna dokument är 
viktiga styrmedel i verksamheten och förutsättningar för dess effektivitet. 

I regleringsbrevet för budgetåret 1992/93 fick ASS i uppdrag dels att 
utveckla metoder och system för uppföljning av mål och resultat i 
verksamheten, dels att belysa sambandet mellan avgifts- och anslags
finansierad informationsverksamhet och hur kostnaderna i informations
verksamheten fördelar sig mellan den anslagsfinansierade respektive den 
avgiftsbelagda delen. ASS har redovisat uppdragen i två rapporter 
benämnda Uppföljning av mål och resultat inom Arbetarskyddsverket och 
Sambandet mellan avgifts- och anslagsfinansierad informationsverksamhet 
m.m. inom Arbetarslcyddsverket. 
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1. 2 Revisionsberättelse 

Riksrevisionsverket (RRV) har vid sin granskning av AV:s årsredovis
ning bedömt att informationen i årsredovisningens resultatredovisning inte 
strider mot av RRV kända förhållanden. RRV har vidare bedömt att 
övriga delar av årsredovisningen är rättvisande. 

1.3 Anslagsframställning 

ASS har lämnat en förenklad anslagsframställning för budgetåret 
1994/95. ASS: s uppfattning från föregående år beträffande behovet av 
resursförstärkning kvarstår. ASS lyfter fram bl.a. följande områden som 
påverkar resursbehovet under perioden nämligen omfattningen av det 
pågående och fortsatta deltagandet i det europeiska standardiserings
arbetet och följderna av en avveckling av riksprovplatserna. Vidare har 
osäkerheten kring företagshälsovårdens dimensionering lett till att 
arbetsbelastningen på Yl har ökat. Frågor som tidigare ställdes till 
företagshälsovården hamnar nu hos inspektionen. ASS framhåller vidare 
att de insatser inom europaharmoniseringen som redan görs har skett 
genom att resurser omdisponerats inom styrelsen. Detta har lett till att 
vissa områden, t.ex. utvärdering av tillsynens effekter för närvarande inte 
kan bevakas i tillräcklig omfattning. ASS framställer dock inte något 
annat yrkande än att nuvarande resurser får behållas. 

ASS föreslår inte några förändringar av den beslutade inriktningen för 
verksamheten. 

Ett besparingsmål på 5 miljoner kronor för treårsperioden 1992/93 -
1994/95 gäller för AV med anledning av riksdagens beslut våren 1991 
rörande omställning och minskning av den statliga administrationen 
(prop. 1990/91:150 bil. 11:9. bet. 1990/9l:FiU30, rskr. 1990/91:386). På 
förslag av ASS lades besparingen ut med 3 ,42 miljoner kronor på 
budgetåret 1993/94. Vidare skulle den återstående delen av besparingen, 
1,58 miljoner kronor, läggas ut för budgetåret 1994/95. 

För budgetåret 1994/95 föreslår ASS ett ramanslag på 381 411 000 kr. 
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2 Regeringens överväganden 

2.1 Sanunanfattning 

Övergripande mål 

De övergripande mål som gäller för treårsperioden 1992/93 -
1994/95 bör ligga fast. Regeringen har den 23 september 1993 
beslutat, dels att de övergripande mål och verksamhetsmål som 
gällt för perioden 1992/93 - 1994/95 utsträcks till att omfatta även 
budgetåret 1995/96, dels att beräkna planeringsramen för AV:s 
verksamhet under perioden 1993/94 - 1995/96 till 
1 120 357 000 kr. 

Resurser: 

Ramanslag 1994/95 385 710 000 kr 

2.2 Resultatbedömning 

Uppgifterna i årsredovisningen ger uttryck för att verksamheten bedrivs 
med en sådan inriktning som anges i verksamhetsmålen. 

2.2. l Verksamhetsgrenen central tillsyn 

Det i regleringsbreven för budgetåren 1992/93 och 1993/94 fastlagda 
verksamhetsmålet avseende deltagande i det europeiska standardiserings
arbetet har uppfyllts planenligt. ASS medverkar i dag i ett stort antal 
sådana standardiseringskommitteer/grupper. Nämnda område, till
sammans med genomförandet av harmoniseringen av svenska arbets
miljöregler till EG-direktiv inför ikraftträdandet av EES-avtalet utgör ca 
15 % av verksamheten vid den centrala tillsynen. 

Mot bakgrund av det i arbetsmiljölagen förstärkta ansvaret för 
arbetsmiljön och arbetsmiljöarbetet har utbildningen av handläggande 
personal intensifierats och utökats. Samtidigt har rådgivningen till Yl 
ökat. Vidare har handläggningstiden för ärenden kortats. ASS pekar i 
övrigt bl.a. på att kontinuerliga insatser har gjorts under perioden för att 
utveckla och effektivisera verksamheten inom den centrala tillsynen. För 
att kunna göra en mer samlad bedömning av verksamhetsgrenen central 
tillsyn behövs redovisningsmässigt ytterligare uppgifter. 
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2.2.2 Verksamhetsgrenen regional tillsyn 

För verksamhetsgrenen regional tillsyn har ASS redovisat bl.a. att YI:s 
verksamhet har ändrats till en mer kontrollerande roll. Andelen tid för 
inspektionsverksamhet har ökat. Samtidigt har precisionen när det gäller 
att finna och inspektera de arbetsmiljöer som från hälso- och olycks
fallssynpunkt är de mest belastade ökat väsentligt. Vidare har antalet 
inspektioner och även s.k. systeminspektioner ökat under perioden 
samtidigt som inspektionsbesöken blivit alltmer präglade av ett hel
hetsperspektiv på arbetsmiljön. ASS framhåller att systeminspektionerna, 
som i sig är resurs- och tidskrävande, stärker det enskilda arbetsställets 
förutsättningar att utveckla och vidmakthålla en bättre arbetsmiljö. I 
redovisningen påpekas vidare an utvecklingen vid Yl även har inneburit 
att ärendehanteringen har förbättrats, att rutinerna för uppföljning av mål 
och resultat i verksamheten har vidareutvecklats samt att väl fungerande 
samverkansformer har etablerats med andra berörda lokala/regionala 
myndigheter. 

Såvitt gäller arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamheten på 
arbetsställena framgår av det redovisade materialet att utvecklingen på 
detta område har påverkats negativt av det rådande arbetsmarknadsläget. 
Vidare visar redovisad statistik över behandlade ämnesområden vid 
inspektionsbesök att frågor om bl.a. internkontroll och arbetsorganisation 
bör ges fortsatt uppmärksamhet i inspektionsverksamheten. 

Redovisningen beträffande verksamhetsgrenen regional tillsyn pekar 
enligt regeringens uppfattning på en ökad effektivitet och en förbättrad 
kvalitet i YI:s verksamhet. 

2. 2. 3 Verksamhets grenen särskild informationsverksamhet 

Av årsredovisningen och den av ASS avlämnade särskilda rapporten -
Sambandet mellan avgifts- och anslagsfinansierad informationsverksamhet 
m.m. inom Arbetarskyddsverket - framgår, såvitt gäller den del av 
informationsverksamheten som finansieras med avgifter - att skillnaderna 
i resultat mellan i verksamheten ingående produktområden har varit 
betydande under den aktuella perioden. Några av produktområdena visar 
underskott, men för den samlade verksamheten kan ett mindre överskott 
noteras. Information om intäkter och kostnader per produktområde bör 
redovisas fortlöpande. 

2.3 Slutsatser 

Sammantaget innebär bedömningen att de riktlinjer som lades fast vid 
den fördjupade prövningen och som redovisades i 1992 års budget
proposition bör gälla även för budgetåret 1994/95. 

Resultatredovisningen i årsredovisningen för budgetåret 1993/94 bör 
emellertid enligt regeringens mening innehålla sådan information som gör 
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det möjligt att kunna göra en mer samlad bedömning av verksamheten 
inom verksamhetsgrenen central tillsyn. 

För att kunna göra en så allsidig bedömning som möjligt av den 
särskilda informationsverksamheten bör ASS fortlöpande i årsredovis
ningarna lämna information om intäkter och kostnader för de produktom
råden som finansieras med avgifter. 

I sin rapport Uppföljning av mål och resultat inom Arbetarskyddsver
ket redovisar ASS de metoder och system som används i dag. ASS måste 
emellertid utveckla metoderna och systemen för att utvärdera effekterna 
av AV:s insatser. Inriktningen bör vara att kunna visa på mer utförliga 
bedömningar av effekterna av både den centrala och regionala till
synsverksamheten. ASS skall i årsredovisningarna redovisa den fortsatta 
utvecklingen av metoder och system för uppföljning av mål och resultat 
i verksamheten. 

2.4 Medelsberäkning 

ASS har inte framfört något annat yrkande än att få behålla nuvarande 
resurser. Det finns goda förutsättningar för att verksamheten skall kunna 
bedrivas i nuvarande omfattning med de resurser som nu beräknas för 
budgetåret 1994/95. 

Förslaget till ramanslag för AV har, jämte pris- och löneomräkning, 
beräknats med hänsyn dels till ett rationaliseringskrav på 1,9 % , dels till 
den återstående besparingen i den administrativa verksamheten på 1,58 
miljoner kronor till följd av riksdagens beslut rörande omställning och 
minskning av den statliga administrationen (prop. 1990/91:150 bil. II:9, 
bet. 1990/9l:FiU30, rskr. 1990/91:386). Förslaget har vidare justerats 
ned med 4,57 miljoner kronor till följd av det slopade arbetsgivarinträdet 
beträffande sjukpenning enligt lagen om allmän försäkring fr.o.m. den 
1 juli 1992. Med anledning av de tekniska justeringar av anslaget som 
gjordes inför det innevarande budgetåret till följd av bl.a. övergången till 
lån i Riksgäldskontoret har vid beräkningen av förslaget återförts 1,28 
miljoner kronor. 

I enlighet med det principbeslut riksdagen fattat om ansvar för den 
statliga statistiken (bet. 1992/93 :FiU7, rskr. 122) har i förslaget till 
ramanslag för AV 5 294 000 kr beräknats för statistik om arbetsskador 
och arbetsmiljö i stället för under sjunde huvudtitelns anslag D 8. 
Statistiska centralbyrån: Statistik, register och prognoser. Regeringens 
överväganden avseende ansvarsfördelningen mellan Statistiska central
byrån och andra myndigheter återfinns i bilaga 8, anslaget D 8. 
Statistiska centralbyrån: Statistik, register och prognoser. 

Regeringen avser att senare uppdra åt ASS att i nära samarbete med 
Arbetsmiljöinstitutet närmare redovisa en planering för statistikansvaret. 

Slutligen har vid beräkningen av anslaget vissa tekniska justeringar 
gjorts. Härvid har för avsättning till trygghetsåtgärder för statsanställda 
beräknats 991 000 kr och för avgifter till Statens arbetsgivarverk 
230 000 kr. Detta finns närmare beskrivet i regeringens finansplan under 
avsnittet särskilda frågor. 
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3 Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Arbetarskyddsverket för budgetåret 1994/95 anvisar ett ram
anslag på 385 710 000 kr. 

B 2. Arbetsmiljöinstitutet 

1992/93 Utgift 
1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

174 582 000 
170 612 000 
172 744 000 

Arbetsmiljöinstitutets uppgift är att bedriva och främja forskning, 
utbildning och dokumentation inom arbetsmiljöområdet i syfte att 
förbättra arbetsmiljön. 

Det övergripande målet för Arbetsmiljöinstitutet är att institutets 
verksamhet skall bidra till ökad kunskap om arbetsmiljön. 

1 Arbetsmiljöinstitutet 

Arbetsmiljöinstitutet, vars anslag i sin helhet behandlas i forsknings
propositionerna, ingår i budgetcykel 2, dvs. perioden 1992/93 - 1995/96. 
Att budgetcykeln omfattar fyra i stället för tre år motiveras av att denna 
skall komma i fas med forskningspropositionerna. 

Riksdagen har beslutat om inriktningen av Arbetsmiljöinstitutets 
verksamhet för perioden 1992/93 - 1995/96 (prop. 1991/92:100 bil.11, 
bet.1192/93:AU12, rskr. 1992/93:251, prop. 1992/93:170, bet. 
1992/93:AU14, rskr. 1992/93:400). 

Arbetsmiljöinstitutet skall, enligt vad som angavs i 1992 års budget
proposition och i den senaste forskningspolitiska propositionen, under 
planeringsperioden i större utsträckning än tidigare skapa förutsättningar 
för att forskningsresultaten sprids och kan användas för att åtgärda 
problemen i arbetsmiljön, öka forskningens relevans med hänsyn till 
problemen i arbetsmiljön samt sträva efter att antalet doktorander och 
disputationer ökar under planeringsperioden. 

I. I Årsredovisning 

Arbetsmiljöinstitutet har lämnat en fullständig årsredovisning för 
räkenskapsåret 1992/93. Strukturen i redovisningen överensstämmer med 
den som redovisades i den fördjupade anslagsframställningen inför 
budgetperioden 1992/93 - 1995/96. 

Arbetsmiljöinstitutet har i årsredovisningen redovisat hur tilldelade 
resurser använts under verksamhetsåret samt utvecklingen under de 
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senaste 3 - 5 åren. Institutet har redovisat verksamheten i följande 
verksamhetsgrenar: forskning, bibliotek, utbildning, infonnation, 
administration samt Hybrid-DNA-delegationen. 

Verksamheten har beskrivits bl.a. med avseende på resurstilldelning, 
finansiering och volym, t.ex. antal forskningsrapporter, konferenser, 
utbildningstimmar. Dessutom framgår hur resurserna fördelas på särskilt 
prioriterade forskningsområden och andra områden samt satsningen på 
programområden. 

Av redovisningen framgår att 76 % av resurserna går till forskning. 
En ökad andel av resurserna tilldelas breda programområden. Utbildning 
av bl.a. företagshälsovårdens personal tar i anspråk 10 % av resurserna. 
6 % används till administration. 

Under perioden 1992/93 - 1995/96 prioriteras forskning om följande 
tvärvetenskapliga områden: belastningsskador, lungsjukdomar, cancer och 
genetiska skador, hudsjukdomar, olycksfall, datorn som hjälpmedel samt 
elektromagnetiska fält. Vidare arbetar institutet inom fyra s.k. pro
gramområden: god arbetsmiljö för ungdomar, god arbetsmiljö för äldre, 
god arbetsmiljö i vården samt yrkesförarnas arbetsmiljö. Det senare har 
påbörjats i enlighet med målet att utöka forskningen inom breda 
programområden. 

Riksdagen har uttalat att Arbetsmiljöinstitutet i sin forskning bör ta upp 
faktorer och förhållanden som ligger bakom långa sjukskrivningar och 
förtidspensioneringar. Institutet framhåller att belastningsskadorna, ett 
prioriterat forskningsområdet inom institutet, står för en mycket stor del 
av arbetsskade- och sjukförsäkringskostnaderna. 

Den samlade forskningsverksamheten har under budgetåret bl.a. 
resulterat i 690 vetenskapliga rapporter och artiklar. Institutet har också 
ett omfattande internationellt samarbete. Under budgetåret har bedrivits 
54 forskningsprojekt i samarbete med andra länder, varav 22 inom 
Norden. Fyra projekt har ingått i EG:s ramprogram för forskning. 

I samverkan med universitet och högskolor ansvarar institutet för att 
nya forskare kommer fram inom arbetsmiljöområdet. Av årsredovis
ningen framgår bl.a. att antalet doktorander, i linje med riksdagens 
intentioner, har ökat kraftigt under de senaste åren. Forskare vid 
institutet handleder för närvarande 78 doktorander. Av de forskarstude
rande vid institutet avlägger årligen 5 - 8 doktorsexamen vid olika 
universitet. 

Ett av institutets verksamhetsmål är att institutets vidare- och 
efterutbildning av arbetsmiljöexperter skall breddas till områden utöver 
företagshälsovården och anpassas till varierande behov. Mot bakgrund 
härav har en ny utbildningspolicy utarbetats. Samtidigt har en genomgri
pande omorganisation gjorts av utbildningsverksamheten, framför allt i 
syfte att uppnå en bättre koppling till forskningsverksamheten. 

Arbetsmiljöinstitutet tillämpar ett system för bedömning av forsknings
enheternas prestationer och resultat i syfte att höja forskningens kvalitet 
och produktivitet. Olika prestationer, såsom antalet publikationer, 
tidskrifter, antal handledda doktorander, antal disputationer m.ft. 
prestationer, tillmäts olika vikter i ett poängsystem. Systemet innebär att 
forskningsenheternas tilldelning av omkostnadsmedel står i direkt relation 
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till deras prestationer/resultat. 
Någon form av nyckeltal för beskrivning av effekterna av verksam

heten, för produktivitet och kvalitet saknas dock i årsredovisningen. Den 
vetenskapliga kvaliteten och relevansen i forskningen bedöms främst vid 
de återkommande utvärderingarna. 

1.2 Revisionsberättelse 

Riksrevisionsverket har vid sin granskning av Arbetsmiljöinstitutets 
årsredovisning bedömt att informationen i årsredovisningens resultatredo
visning inte strider mot av Riksrevisionsverket kända förhållanden. 
Verket har vidare bedömt att övriga delar av årsredovisningen är 
rättvisande. 

1.3 Anslagsframställning 

I sin förenklade anslagsframställning hemställer Arbetsmiljöinstitutet att 
budgetramen för 1993/94 - 1995/96 kvarstår. Institutet anför, att de 
under budgetåret 1992/93 påbörjade neddragningarna i verksamheten, 
bl.a. genom uppsägningar och genom att vissa vakanser inte återbesätts, 
gör det möjligt att klara institutets budget inom planeringsramen. 

1.4 Utvärdering av verksamheten 

En omfattande utvärdering har ägt rum av den forskning som bedrivits 
vid institutet under perioden 1985-1991. Utvärderingen, som slutförts i 
augusti 1992, har utförts av från institutet fristående sakkunniga, 
huvudsakligen vetenskaplig expertis från Sverige och övriga Norden. 
Utvärderingen omfattade forskningens vetenskapliga kvalitet och 
relevans. 

I huvudsak är de salda1nniga mycket positiva till institutets forsknings
verksamhet. Viss kritik framfördes dock och utvärderingen har utmynnat 
i ett antal rekommendationer. Regeringen uppdrog i april 1993 åt 
Arbetsmiljöinstitutet att i samband med anslagsframställningen för 
budgetåret 1994/95 komma in med en redovisning av hur institutet avser 
att följa upp rekommendationerna från utvärderingen. 

Institutet redovisar med anledning av detta vilka åtgärder som har 
vidtagits respektive planeras för att ytterligare förbättra verksamheten i 
enlighet med rekommendationena. Detta innebär bl.a. att: 
- Organisatioriska förändringar har vidtagits som bl.a. innebär att antalet 

forskningsenheter minskar. 
- Neddragningar av verksamheten har i huvudsak drabbat de enheter 

som fått låga betyg i utvärderingen. 
- Principer och riktlinjer har utarbetats för framtida prioriteringar i 
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forskningen och utformning av forskningsprogram. 
- En omorganisation av utbildningsverksamheten har genomförts, 

framför allt i syfte att få en bättre koppling mellan utbildning och 
forskningsverksamhet. 
Institutet anför vidare att de inför den fördjupade anslagsframställ

ningen avseende treårsperioden 1995/96-1997198 kommer att arbeta 
vidare med prioriteringar och program i forskningsverksamheten och med 
att ytterligare öka institutets internationella forskningssamarbete. 

2 Regeringens överväganden 

2.1 Sammanfattning 

Övergripande mål 

Det har inte funnits skäl till att förändra de övergripande mål som 
gäller för fyraårsperioden 1992/93-1995/96. 

Resurser: 

Ramanslag 1994/95 172 744 000 kr. 

2.2 Resultatbedömning 

Årsredovisningen ger en överskådlig beskrivning av verksamhetsåret 
1992/93. Uppgifterna i årsredovisningen ger också uttryck för att 
verksamheten bedrivs med en sådan inriktning som anges i verksamhets
målen. 

Årsredovisningen ger vid handen att Arbetsmiljöinstitutet har en hög 
produktionen i de olika verksamhetsgrenarna och att denna i flera 
avseenden har förbättras under budgetåret. 

Den nyligen genomförda utvärderingen visar att huvuddelen av 
verksamheten bedrivs med hög vetenskaplig kvalitet och relevans. Den 
redovisning, som institutet avgivit med anledning av regeringens 
uppdrag, visar att institutet noga följt upp utvärderingens resultat och att 
en rad åtgärder redan har vidtagits eller planeras i syfte att ytterligare 
förbättra verksamheten i enlighet med utvärderingens rekommendationer. 
Bl.a har organisatoriska förändringar genomförts i syfte att effektivisera 
verksamheten samtidigt som neddragningar gjorts framför allt i verksam
heter som fått låga betyg i utvärderingen. Arbetsmiljöinstitutet ger vidare 
hög prioritet åt arbetet med att förbättra underlaget för prioriteringar i 
forskningsverksamheten. 

Det interna styrsystemet, som används av institutet i syfte att höja 
forskningens kvalitet och produktivitet, är värdefullt bl.a. för att förstärka 

6 Riksdagen 1993/'N. 1 sam/. Nr 100 Bilaga J J 
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resultattänkandet inom organisationen. Data som visar hur olika 
prestationer/resultat har utvecklats över tiden bör dock utvecklas vidare 
och kopplas till olika projekt/forskningsområden. Dessutom bör 
prestationer/resultat relateras till insatta resurser. 

Det finns ännu inte någon möjlighet att bedöma effekterna inom något 
av verksamhetsområdena. Eftersom institutets verksamhet ytterst syftar 
till att åstadkomma förbättringar i arbetsmiljön måste insatserna även 
bedömas i ljuset av detta. 

Utvärdering av forskningens effekter är svårt. Det kan bl.a. vara svårt 
att särskilja just effekten av institutets insatser. Detta får dock inte tas till 
intäkt för att sådana utvärderingar inte skall göras. Det är angeläget att 
det utvecklas ett systematiskt arbete och metodutveckling för att 
utvärdera forskningens effekter på arbetsmiljön. Detta gäller inte bara 
sluteffekten i form av bättre arbetsmiljö utan också hur kunskapen har 
förts ut i arbetslivet. 

2.3 Slutsatser 

Arbetsmiljöinstitutet är ett av de större forskningsinstituten utanför 
högskoleorganisationen. Institutet har som den nyligen genomförda 
utvärderingen visar, också producerat högkvalitativ forskning inom 
arbetsmiljöområdet och internationellt vunnit respekt inom vetenskapliga 
kretsar. 

Regeringens bedömning är att Arbetsmiljöinstitutet på ett förtjänstfullt 
sätt följt upp och vidtagit åtgärder med anledning av den utförda 
utvärderingen. Detta arbete bör fortsätta samtidigt som underlaget för 
prioriteringar i forskningsverksamheten ytterligare bör förbättras. De 
riktlinjer och mål som har lagts fast i den forskningspolitiska proposi
tionen och i regleringsbrevet för budgetåret 1993/94 skall gälla även för 
budgetåret 1994/95. 

2.4 Medelsberäkning 

Det sammanlagda resursbehovet för Arbetsmiljöinstitutet beräknar 
regeringen för budgetåret 1994/95 till 172 7 44 000 kr, varav 1 040 000 
kr beräknas för Delegationen för hybrid-DNA-frågor. Förslaget till 
ramanslag för Arbetsmiljöinstitutet har, jämte pris- och löneomräkning, 
beräknats med hänsyn till ett rational iseringskrav på 1, 9 % . Förslaget har 
vidare justerats ned med 1,58 miljoner kr till följd av det slopade 
arbetsgivarinträdet beträffande sjukpenning enligt lagen om allmän 
försäkring fr.o.m. den 1 juli 1992. Med anledning av de tekniska 
justeringar av anslaget som gjordes inför det innevarande budgetåret till 
följd av bl.a. övergången till lån i Riksgäldskontoret har vid beräkningen 
av förslaget återförts 2,2 miljoner kr. 

Vidare har vid beräkning av anslaget vissa tekniska justeringar gjorts. 
Härvid har för avsättning till trygghetsåtgärder för statsanställda 
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beräknats 373 000 kr och för avgifter till Statens arbetsgivarverk 
93 000 kr. Detta finns närmare beskrivet i regeringens finansplan under 
avsnittet särskilda frågor. 

3 Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Arbetsmiljöinstitutet för budgetåret 1994/95 anvisar ett ramanslag 
på 172 744 000 kr. 

B 3. Yrkesinriktad rehabilitering 

1992/93 Utgift 
1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

821 900 000 
769 895 000 
781 448 000 

Från anslaget betalas anordnande och drift av arbetsmarknadsinstitut 
(Ami) samt metodutveckling, forskning och personalutbildning inom den 
yrkesinriktade rehabiliteringen. 

1 AMS 

1.1 Resultatredovisning 

AMS framhåller i sin årsredovisning att Ami har ett gemensamt uppdrag 
med arbetsförmedlingen som innebär att deras insatser skall komplettera 
varandra och bidra till slutresultatet för den sökande. 
Sökandeomsättningen för utsatta grupper, hur många som erhållit arbete, 
åtgärd m.m., redovisas därför som ett för arbetsfönnedlingen och Ami 
gemensamt resultat. 
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Sökande med utbildningsbidrag vid Ami samt resultat av insatser för 
arbetshandikappade 

1990/91 1991/92 1992/93 

Antal sökande med utbild- 6 686 7 178 8 063 
ningsbidrag vid Ami 
(snitt/mån) 
- därav arbetshandikappade 3 832 3 415 4 574 
- arbetshandikappade % 57 % 48 % 57 % 

Inskrivningstid i genomsnitt 
- samtliga som lämnat Ami 105 dgr 93 dgr 90 dgr 
- arbetshandikappade 120 dgr 109 dgr 97 dgr 
Arbetshandikappade som fått 
- arbete (kat 1 och 7) 21 181 18 738 20 284 
- arbetsmarknadspolitisk 

åtgärd 12 422 18 485 26 150 
därav: arbetsmarknadsut-
bildning 8 102 12 830 12 569 

beredskapsarbete 3 711 4 479 4 443 
ungdomspraktik 1) 609 783 4 192 
arbetslivsutveckling 4 259 
utbildningsvikariat 393 687 

l) Särskild inskolningsplats före den l juli 1992 

Antalet inskrivna sökande med utbildningsbidrag vid Ami har ökat 
samtidigt som tiden vid Ami har minskat jämfört med tidigare budgetår. 
Budgetåret 1992/93 var i genomsnitt per månad 8 063 personer in
skrivna. Av dessa var 57 % arbetshandikappade vilket är en ökning med 
nio procentenheter jämfört med föregående budgetår. Vidare framgår att 
antalet arbetshandikappade som fått arbete har ökat jämfört med 
föregående budgetår medan antalet som gått till arbetsmarknadsutbildning 
minskat till förmån för andra åtgärder. 

1. 2 Regional organisation av arbetsmarknads institut med särskilda 
resurser 

Den 4 april 1991 bemyndigade regeringen AMS att besluta om den 
regionala organisationen för arbetsmarknadsinstitut med särskilda resurser 
(Ami-S). AMS har redovisat organisationsförändringen i en rapport till 
regeringen. 

Under budgetåret 1992/93 lämnade 2 100 personer (kat 7) Ami-S. Av 
dessa gick 23 % till arbete eller utbildning. Föregående budgetår lämnade 
2 000 personer Ami-S varav 40 % fick arbete eller utbildning. AMS 
menar att en förklaring till minskningen kan vara att Ami-S numera 
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arbetar mer konsultativt och att ärendena sedan fullföljs av arbetsförmed
lingen och att resultaten därför tillgodoräknas förmedlingen. 

Insatser för personalutbildning, stöd till teknikutveckling och metod
utveckling har också utvecklats under budgetåret. 

J. 3 \erksamhetens inriktning 

Utbudet av tjänster för yrkesinriktad rehabilitering skall enligt AMS 
göras tydligt i varje län. Därigenom skall de personella resurserna för 
verksamheten också lättare kunna definieras i organisationen. Styrelsen 
understryker vikten av att säkra och utveckla den specialistkompetens 
som finns inom Ami så att tjänsterna kan erbjudas stora grupper av 
sökande med olika slag av arbetshinder. Utöver bastjänster som 
vägledning, arbetsträning och -orientering, arbetspsykologiska insatser, 
funktionsbedömning m m skall olika grupper av funktionshindrade 
erbjudas träning i kompensatoriska tekniker, utprovning av arbets
hjälpmedel och arbetsanpassning. Tjänster har också utvecklats för 
personer med afasi, hjärnskada, dyslexi och smärtproblematik. 

2 Regeringens överväganden 

2.1 Sanunanfattning 

Resurser 

Ramanslag 1994/95 781 448 000 kr. 

2.2 Resultatbedömning 

AMV har uppfyllt regeringens krav på att fler av dem som lämnade 
arbetsförmedlingen/ Ami budgetåret 1992/93 sk.Lille gå till arbete eller 
utbildning än budgetåret innan. Vidare har antalet inskrivna vid Ami 
liksom andelen arbetshandikappade av dessa ökat under budgetåret. 
Samtidigt har den genomsnittliga inskrivningstiden kontinuerligt minskat 
under den nu redovisade treårsperioden. 

2.3 Fördjupad prövning 

Det nu tillgängliga underlaget ger inte möjlighet att närmare värdera 
Ami:s samlade resultat. I december 1992 uppdrog regeringen åt AMS att 
bl.a. föreslå indikatorer som kan utgöra resultatmått för den verksamhet 
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och de prestationer som utförs vid Ami. Vidare skulle styrelsen lägga 
fram förslag om hur vissa arbetsformer och försöksverksamheter vid Ami 
kan utvärderas. AMS har redovisat uppdraget i juni 1993. Regeringen 
har därefter i juni 1993 uppdragit åt AMS att med utgångspunkt i de 
avgivna förslagen redovisa institutens resultat och prestationer samt vissa 
särskilda arbetsformer/försöksverksamheter. Av redovisningen skall även 
framgå hur resultaten förhåller sig till insatta resurser. Redovisningen bör 
ge ett bättre underlag för framtida bedömningar av verksamheten. 

Vad som ytterligare försvårar en resultatbedömning i nuläget är att 
ungefär hälften av Ami:s personalresurser används till insatser för icke 
inskrivna sökande. Det är därför inte möjligt att nu göra en samlad 
bedömning av hur verksamhetens effektivitet utvecklas eller att beräkna 
kostnaderna för en inskrivning vid Ami. Även RRV har i sin rapport 
över AMS årsredovisning ansett det önskvärt att förvaltningskostnaderna 
kunde slås ut på de olika åtgärderna så att en bättre bild av åtgärdskost
naderna kunde erhållas. Regeringen erinrar om att bl.a. Ami-verksam
heten kommer att behandlas i utredningen om arbetsmarknadspolitiken 
roll, omfattning, inriktning och avgränsning. 

2.4 Slutsatser 

Mot bakgrund av den fördjupade prövning regeringen gjort av verksam
heten dras följande slutsatser. AMS bör fortsätta arbetet med att 
formulera resultatmått som gör det möjligt att beräkna kostnaderna för 
en inskrivning vid Ami. I avvaktan på AMS ytterligare redovisning av 
pågående försöksverksamheter inom den yrkesinriktade rehabiliteringen 
bör nuvarande riktlinjer för verksamheten ligga fast. 

2.5 Mede/sberäkning 

Vid beräkning av anslaget har hänsyn tagits till pris- och löneutveck
lingen. Förslaget har justerats ned med 15,4 miljoner kr till följd av det 
slopade arbetsgivarinträdet beträffande sjukkpenning enligt lagen om 
allmän försäkring fr.o.m. den 1 juli 1992. Vidare har viss teknisk 
justering gjorts. För avsättning till trygghetsåtgärder för statsanställda har 
beräknats 1 946 000 kr. Detta finns närmare beskrivet i regeringens 
finansplan under avsnittet särskilda frågor. Anslaget har undantagits från 
det generella rationaliseringskravet på 1,9 % . Avgift till Statens arbets
givarverk har beräknats under anslaget Arbetsmarknadsverkets för
valtningskostnader. 
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3 Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Yrkesinriktad rehabilitering för budgetåret 1994/95 anvisar ett 
ramanslag på 781 448 000 kr. 

B 4. Yrkesinriktad rehabilitering: Uppdragsverksamhet 

1993/94 Anslag 1 000 
1994/95 Förslag 1 000 

Anslaget avser uppdragsverksamhet inom den yrkesinriktade rehabilite
ringen s.k. arbetslivstjänster, riktad till företag och förvaltningar som vill 
använda sig av de kunskaper och erfarenheter inom området yrkesin
riktad rehabilitering som finns inom Arbetsmarknadsverket. 

1 AMS 

1.1 Resultatredovisning 

AMS har i den fördjupade anslagsframställningen redovisat intäkter och 
kostnader för Arbetslivs tjänster under budgetåren 1990/91 - 1992/93. 
Av följande tabell framgår de aktuella beloppen samt antalet konsulttim
mar och avslutade uppdrag. 

Intäkter, kostnader och resultat samt antalet konsulttimmar, helårs
arbetare och avslutade uppdrag för Arbetslivstjänster under budgetåren 
1990191 till 1992193 (1 000-tal kronor) 

1990/91 1991/92 1992/93 

Intäkter 139 371 193 166 197 316 
Kostnader 137 435 184 785 183 136 
Resultat (efter avskrivningar 1 707 7 008 13 245 
finansiella och extraordinära 
intäkter och kostnader) 
Antal konsulttimmar * 316 181 301 692 
Antal årsarbetande * 300 325 

* uppgift saknas 

Länen skiljer sig åt när det gäller att nå balans mellan kostnader och 
intäkter. 
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Den intäktsfinansierade verksamheten har genererat ett överskott under 
den gångna treårsperioden. I AMS årsredovisning anges omsättningen 
under räkenskapsåret 1992/93 till 197 315 563 kr vilket gör att det 
ackumulerade överskottet motsvarar 11 % av omsättningen. 

Av 14 437 avslutade ärenden under budgetåret 1992/93 utmynnade 
32 3 i en rekommendation om återgång till arbete, hos samma eller 
annan arbetsgivare. Vidare rekommenderades 27 3 en utbildning. 
Resterande antal ärenden återgick till försäkringskassan eller arbetsgiva
ren för en pensionsutredning eller rekommendation om annan åtgärd 
m.m. 

Försäkringskassan är Arbetslivstjänsters största uppdragsgivare och 
svarar för ca 80 % av intäkterna. Kommuner, landsting och företag har 
vardera genererat ca 6 % av intäkterna. 

Antalet anställda uttryckt som årsarbetare var 325 under budgetåret 
1992/93, vilket är en ökning med 25 personer jämfört med föregående 
budgetår. I AMS särskilda rapport till den fördjupade anslagsfram
ställningen redovisas hur tio länsarbetsnämnder har bedömt att upp
dragsverksamheten påverkat kompetensen inom den ordinarie verksam
heten vid arbetsförmedlingen och Ami. Enligt redovisningen är sam
verkan mellan den anslagsfinansierade respektive uppdragsfinansierade 
verksamheten under uppbyggnad. Utbytet av medarbetare går åt båda 
hållen och därmed tillförs verksamheterna nya kunskaper och erfaren
heter. 

1.2 Omfattning under den kommande treårsperioden 

AMS bedömer att försäkringskassan även framöver kommer att bli den 
största uppdragsgivaren och att möjlighet finns för Arbetslivstjänster att 
öka sin försäljning till kassorna. AMS bedömer vidare att försäljningen 
till mindre företag kommer att öka med 20 % per budgetår. Arbets
livstjänsters intäkter beräknas därmed kunna uppgå till ca 260 mkr under 
budgetåret 1996/97. AMS uppfattning är att detta är nivåer som 
möjliggör kvalitativt god service till kunderna inom såväl den anslags
som den intäktsfinansierade verksamheten. 

Arbets/ivstjänsters beräknade försäljningsvolymer (mkr) 

Budgetår Försäkrings- Företag/ Totalt 
kassan Myndigheter 

1994/95 175 60 235 
1995/96 175 72 247 
1996/97 175 87 262 
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2 Regeringens överväganden 

2.1 Resultatbedömning 

Som framgått av föregående avsnitt gav verksamheten med Arbets
livstjänster budgetåret 1992/93 ett överskott på drygt 13 mkr. Till
sammans med tidigare överskott uppgick det samlade överskottet till 
21 960 000 kr eller 11 % av omsättningen. Enligt 10 § kapitalförsörj
ningsförordningen (1992:406) får en myndighet med inkomster av 
avgiftsfinansierad verksamhet balansera räkenskapsårets resultat i ny 
räkning förutsatt att det ackumulerade överskottet uppgår till högst 10 % 
av verksamhetens omsättning. I annat fall skall myndigheten lämna 
regeringen förslag till disposition av hela överskottet. Regeringen har 
bifallit en ansökan av AMS om att få avsätta det nämnda beloppet till 
kompetensutveckling och konsolidering av verksamheten. 

Som framgår av tabellen med uppgifter om intäkter, kostnader och 
resultat m.m. har antalet konsulttimmar minskat budgetåret 1992/93 
jämfört med föregående budgetår, samtidigt som intäkterna ökat. Antalet 
omfattade personer har dock ökat med ca 1 250 jämfört med budgetåret 
1991192. 

AMS har inte explicit redovisat hur stor del av den totala arbetstiden 
som utgörs av debiterade konsulttimmar. Men om man ser på antalet 
årsarbetare i relation till antalet konsulttimmar finner man att debiterings
graden har sjunkit budgetåret 1992/93 jämfört med föregående år. Enligt 
AMS är emellertid sitforna osäkra varför det är svårt att dra några 
bestående slutsatser härav. 

RRV konstaterar i sin granskning av årsredovisningen att Arbets
Jivstjänster redovisas mycket kortfattat. Resultatredovisningen bör i 
framtiden inriktas så att kraven på särskild redovisning per verksamhets
gren uppfylls enligt 9 § förordningen (1993: 134) om myndigheters 
årsredovisning och anslagsframscällning. 

2.2 Fördjupad prövning 

Av AMS redovisning framgår att intäkterna av den avgiftsfinansierade 
verksamheten har ökat under treårsperioden 1990/91-1992/93 och att 
verksamheten ger ett avsevärt överskott. Samtidigt finns tecken på att 
effektiviteten i verksamheten kan ha minskat. Regeringens bedömning är 
att A.\1S bör försöka förbättra redovisningen, öka effektiviteten och se 
över prissättningen på tjänsterna så att överskottet inte överstiger vad 
som anges i 10 § kapitalförsörjningsförordningen. Vidare är det angeläget 
att nå bättre balans mellan kostnader och intäkter i län med obalanser. 
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2.3 Slutsatser 

Arbetslivstjänster kommer liksom AMV:s övriga verksamhet som nämnts 
att bli föremål för utredning. Tills vidare bör den nuvarande inriktningen 
av arbetslivstjänstema ligga fast. 

3 Förslag till rik.sdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Yrkesinriktad rehabilitering: Uppdragsverksamhet för budgetåret 
1994/95 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr. 

B 5. Särskilda åtgärder för arbetshandikappade 

1992/93 Utgift 5 674 401 000 
1993/94 Anslag 6 956 220 000 
1994/95 Förslag 7 123 169 000 

Reservation 1 038 127 000 

Anslaget omfattar arbetshjälpmedel och arbetsbiträde åt handikappade, 
näringshjälp, anställning med lönebidrag och statsbidrag till skyddat 
arbete hos offentliga arbetsgivare. Fr.o.m. budgetåret 1993/94 betalas 
även utbildningsbidrag till inskrivna vid arbetsmarknadsinstituten från 
anslaget. 

Arbetshjälpmedel åt handikappade avser bidrag till arbetshjälpmedel 
eller anordningar på arbetsplatsen som behövs för att den handikappade 
skall kunna utföra sitt arbete, bidrag till arbetsbiträde samt expertmed
verkan i sådana ärenden. Bidrag till arbetsbiträde skall göra det möjligt 
för handikappade att med hjälp av sådant biträde kunna utföra i stort sett 
normala arbetsinsatser. Näringshjälp i form av bidrag skall ge en 
handikappad arbetssökande, för vilken det inte finns någon annan lämplig 
åtgärd som arbetsförmedlingen kan vidta, möjlighet att starta ett eget 
företag. Vidare betalas expertutredningar i ärenden rörande näringshjälp 
från ans laget. 

Anställning med lönebidrag är en stödform som syftar till att stimulera 
arbetsgivare att ge anställning åt arbetshandikappade för vilka andra 
åtgärder inte kan vidtas för att underlätta en arbetsplacering. Inom ramen 
för försöksverksamhet med stödpersoner åt handikappade kan bidrag i 
stället lämnas för en sådan stödperson. 

Statsbidrag till skyddat arbete hos offentliga arbetsgivare avser bidrag 
till kommuner och i vissa fall andra offentliga myndigheter för att 
anordna skyddat arbete för personer som har särskilt stora svårigheter att 
få arbete på den reguljära arbetsmarknaden. 

Prop. 1993/94: 100 
Bilaga 11 

88 



1 AMS 

1.1 Resultatredovisning 

AMS har i en särskild rapport till den fördjupade anslagsframställningen 
för budgetåren 1994/95 - 1996/97 bl.a. redovisat utvecklingen av 
stödformen lönebidrag för arbetshandikappade. Styrelsen har även lämnat 
årsredovisning. 

1.1. l Sysselsättningsmål 

Det genomsnittliga antalet sysselsatta per månad med lönebidrag ökade 
under de senare åren på 1980-talet och var som högst - drygt 45 000 
personer - budgetåret 1990/91. Antalet har därefter minskat. Budgetåret 
1992/9~ sysselsattes i genomsnitt per månad 42 517 personer med 
lönebidrag, vilket är en minskning med ca 1 000 personer jämfört med 
budgetåret 1991/92. Samtidigt var antalet som började en sådan 
anställning 9 217 under 1992/93, vilket är en betydande ökning jämfört 
med 6 048 budgetåret innan. Antalet sysselsatta i skyddat arbete hos 
offentliga arbetsgivare (OSA) var i genomsnitt per månad 5 725 personer 
budgetåret 1992/93, dvs. ungefär samma antal som under de närmast 
föregående åren. 

1.1.2 Avgångar från anställning med lönebidrag, m. m. 

I den särskilda rapporten redovisas avgångar från anställning med 
lönebidrag samt avgångsorsaker. Länsarbetsnämnderna har lämnat 
uppgifter om de personer som lämnade en lönebidragsanställning 
budgetåret 1991/92. Av totalt 5 710 personer gick 9,2 % till en 
anställning utan bidrag och 7 ,2 % till en annan subventionerad an
ställning, inklusive Sarnhall. Återstående 83,6 % utgjordes av personer 
som pensionerats (5 ,4 % ) eller lämnat arbetet efter egen uppsägning 
(31,3 %) eller uppsägning från arbetsgivarens sida (46,9 %). 

Vidare rapporterar AMS att det sken en markant förändring efter den 
l juli 1991 i fråga om beslutstidens längd för lönebidrag. Drygt hälften 
har kortare beslutstid än ett år och för ytterligare 26 % ligger tiden 
mellan ett och två år. Endast 6 % har längre beslutstid än tre år. 
Motsatta förhållandet gäller för de beslut som fattades före budgetåret 
1991/92. Drygt 60 % av de tidigare besluten avsåg perioder på minst 
fyra år. 
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1. 1. 3 Unga handikappade 

Ett verksamhetsmål för AMV är att de särskilda insatserna för unga 
handikappade skall fortsätta i minst samma omfattning som tidigare. 
Insatserna har dels avsett ungdomar med sjukbidrag/förtidspension, födda 
1962 och senare, dels skolungdomar med handikapp. 

Budgetåret 1992/93 har verksamhetens omfattning fortsatt att öka. Av 
2 017 ungdomar gick 996 eller knappt 50 % till aktiva åtgärder, främst 
inskolningsplats eller ungdomspraktik (485), anställning med lönebidrag 
eller hos Samhall (250), eller utbildning (235). 17 av ungdomarna fick 
arbete utan lönesubventioner. Samtidigt har 2 171 skolungdomar fått 
feriearbete eller praktik elJer vägledning inför val av fortsatt utbildning 
m.m. eller information om arbetstekniska hjälpmedel och andra 
anpassningsåtgärder, bl.a. genom insatser av arbetsmarknadsinstituten. 

1. 2 Kostnads redovisning 

I årsredovisningen för budgetåret 1992/93 har AMS redovisat kost
naderna för de olika åtgärder, som betalas av anslaget till Särskilda 
åtgärder för arbetshandikappade. Hur utgifterna fördelade sig framgår av 
nedanstående tabell. 

Utgifter b.å. 1992193 för Särskilda åtgärder för arbetshandikappade 

Åtgärd 

Lönebidrag 
Skyddat arbete hos offentliga arbetsgivare 
(OSA) 
Arbetshjälpmedel 
Arbetshjälpmedel, datorbaserade 
Näringshjälp 
Arbetsbiträde 
Otraditionella insatser 
Övrigt 

SUYL\-IA 

Utgift (mkr) 

4 962,4 
607,3 
20,4 
19,0 
14,8 
44,0 

2,2 
4,3 

5 674,4 

Som framgår av den följande tabellen gick 47 % av utbetalda medel till 
lönebidrag budgetåret 1992/93 till allmännyttiga organisationer och 
motsvarande, vilket är en minskning jämfört med tidigare budgetår, då 
hälften av de anvisade medlen gick till dessa arbetsgivare. I fråga om 
övriga kategorier arbetsgivare har fördelningen har varit relativt konstant 
över åren. 
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Antal ans1älla med lönebidrag (per 31 maj 1993) resp. utgifter för Prop. 1993/94: 100 
lönebidrag fördelade på arbetsgivarkategori b.å. 1992193 Bilaga 11 

Arbetsgi~are Antal an- Andel av Utbetalt Andel av 
ställda samtliga med bå utgifter-
med lönebi- bidrag 1992/93 na 1992/93 
drag. 3115 -93 (mkr) % 
3115 -93 % 

Statliga 5 696 13 1 027 
Allm.nytt. 16 410 38 2 341 
Landsting 2 022 5 115 
Kommuner 5 480 12 342 
Enskilda 13 442 31 1 122 
Övriga 521 1 15 

SUMMA 43 571 100,0 4 962 

I årsredovisningen anger AMS den genomsnittliga månadskostnaden för 
en anställning med lönebidrag budgetåret 1992/93 till 9 700 kr. Av den 
särskilda rapporten framgår utbetalningarna per sysselsättningsmånad hos 
olika arbetsgivare under perioden 1989/90 - 1991/92. 

Utbetalningar per sysselsättningsmånad hos olika arbetsgivarkategorier 
(1987 års priser) 

År Statliga Alhn.- Kom- Lands- En-
nytt. mun er ting skilda 
org. företag 

1989/90 10 120 9 594 2 801 2 620 5 206 
1990/91 10 078 9 097 3 126 2 718 4 722 
1991/92 12 736 9 322 3 618 3 396 4 972 

Utbetalda bidrag per sysselsättningsmånad har ökat under perioden, mätt 
i fasta priser. Ökningen förklaras dels av att den genomsnittliga 
bidragsnivån har ökat något till följd av utvecklingen på arbetsmarkna
den, dels av att registren över anställda med lönebidrag rensats från dem 
som under lång tid inte omfattats av bidrag. 

21 
47 
2 
7 

23 
0 

100,0 

Samt-
liga 

6 956 
6 650 
7 400 
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Utvecklingen av den genomsnittliga bidragsnivån för flexibelt lönebidrag 
i procent av lönesumrnan hos olika kategorier arbetsgivare framgår av 
följande tabell 

Tid Statliga Allm.·· Kom- Lands- En-
nytt. muner ting skilda 
org. företag 

1 juli 
1992 95,4 84,6 44,6 49,6 60,1 

1 nov. 
1992 94,6 84,3 46,2 37,6 60,8 

1 juni 
1993 91,6 84,4 47,4 38,9 60,9 

AMS redovisar även i den särskilda rapporten genomsnittskostnader för 
nybeviljade flexibla lönebidrag resp. för "gamla" lönebidrag, som 
beviljats före den 1 juli 1991 enligt äldre bestämmelser. Uppgifterna 
visar bara små förändringar vad gäller bidragskostnaderna för olika 
kategorier arbetsgivare. De stora skillnaderna i bidragskostnader mellan 
olika slags arbetsgivare kvarstår således i fråga om bidrag som beviljats 
enligt de nya reglerna om flexibelt bidrag. 

1. 3 AMS förslag för budgetåret 1994195 

1.3 .1 Arbetshjälpmedel och näringshjälp 

Arbetsförmedlingen kan lämna bidrag till arbetsgivare för arbetsbiträde 
åt handikappade, om arbetsgivaren har utgifter för sådant biträde som 
överstiger vad som är normalt för befattningen eller verksamheten. AMS 
upprepar nu ett förslag om att bidrag till arbetsbiträde även skall kunna 
lämnas till arbetsgivare som tar emot en grupp arbetshandikappade för 
arbetsträning. Stödet skall i första hand sättas in då grupper från 
omsorgsverksamhet får arbetsträning på en arbetsplats. Vidare åter
kommer styrelsen till sitt tidigare förslag om slopande av den gällande 
begränsningen att lönebidrag och bidrag till arbetsbiträde inte samman
taget får överstiga lönekostnaden för den arbetshandikappade. 

AMS föreslår att näringshjälp till handikappade som börjar verksamhet 
som egen företagare skall höjas från 30 000 kr. till 50 000 kr. Styrelsen 
erinrar om att förslaget överensstämmer med ett förslag som har lagts 
fram av 1989 års Handikapputredning i betänkandet Ett samhälle för alla 
(SOU 1992:52). Näringshjälp bör kunna komma i fråga utan att andra 
åtgärder, t.ex. lönebidrag, först skall ha uteslutits. Dessutom föreslår 
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AMS att egna företagare med grava handikapp skall kunna kompenseras 
för merkostnader som uppstår till följd av handikappet inom ramen för 
ett vidgat näringshjälpsbegrepp. Som exempel nämner styrelsen kostnader 
för dövtolk. Det föreslagna bidraget skulle kunna lämnas i form av ett 
årligt bidrag till styrkta merkostnader på högst 100 000 kr. 

1.3.2 Otraditionella medel 

AMS föreslår att högst 3 % av anslaget skall få användas för otraditionel
la insatser för att främja handikappades rätt till arbete. 

Vidare föreslår styrelsen att alternativa driftsformer med arbets
uppgifter som är specifikt anpassade för arbetshandikappade byggs upp 
med bidrag från AMS. Alternativa former bör utvecklas vid sidan av de 
arbetstillfällen som skapas på marknaden där gängse företagsekonomiska 
principer gäller. Det finns arbetsuppgifter, särskilt inom tjänstesektorn, 
som efterfrågas och som skulle kunna utföras utanför kretsen av 
etablerade företag och myndigheter inklusive Samhall. Arbetsuppgifterna 
skulle kunna utföras av stiftelse, kooperativ eller annan alternativ 
driftsfonn, som styrs och drivs av flera parter, anställda, offentlig sektor, 
näringsliv, folkrörelser m. ft. 

Till sådan verksamhet skall, enligt AMS förslag, särskilt samhällsstöd 
kunna lämnas som alternativ till lönebidrag eller Samhall. Ett krav skall 
vara att arbetsförmedlingen anvisar till anställningarna och att verksam
heten har vissa stipulerade regler om anställningsförhållanden som 
garanterar arbete åt handikappade på deras egna villkor. För att undvika 
segregerade arbetsplatser kan villkor ställas på att ett visst antal anställda 
skall vara icke handikappade och att arbetsplatsen skall ha en viss 
åldersspridning bland de anställda. Socioekonomiska mål skall styra 
verksamheten och grunden skall utgöras av samhällsekonomiska kalkyler 
för kostnader och intäkter. Alternativkostnaderna skall ingå när bokslut 
för verksamheten upprättas. 

I första hand förordar AMS att ändamålet med anslaget Bidrag till 
Samhall Aktiebolag vidgas, så att anslaget får utnyttjas för den föreslagna 
verksamheten. I andra hand bör medlen till otraditionella insatser under 
anslaget Särskilda åtgärder för arbetshandikappade användas. Intäkter 
från uppdragsverksamhet skall komplettera statsbidraget. AMS avser att 
medverka till den föreslagna verksamheten så att minst ett projekt startas 
i varje län. Verksamheten skall noga följas och avrapporteras till 
regeringen. 

1.3.3 Anställning med lönebidrag m.m. 

AMS föreslår att arbetsförmedlingen skall \..."Unna lämna lönebidrag för 
anställda vilkas handikapp inte medger att de kan arbeta kvar när 
förändringar på arbetsplatsen eller i produktionsprocessen genomförs 
eller när en varse\situation uppstår. 
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1.3.4 Utbildningsbidrag till inskrivna vid Ami 

För budgetåret 1994/95 har AMS beräknat kostnaderna för utbildnings
bidrag till inskrivna vid Ami till 800 miljoner kronor. 

2 Regeringens överväganden 

2.1 Resultatbedömning 

2.1. l Anställning med lönebidrag m.m. 

Av AMS årsredovisning framgår att det genomsnittliga antalet personer 
i lönebidragsanställning har fortsatt att minska jämfört med budgetåret 
1990/91 efter att dessförinnan ha ökat fortlöpande. Detta har skett trots 
att fler fick en lönebidragsanställning budgetåret 1992/93 än budgetåret 
innan. Att det totala antalet minskar sammanhänger med att många 
lämnar lönebidragsanställningar, bl.a. i samband med driftsinskränk
ningar och nedläggningar. 

Sammantaget var 48 243 personer sysselsatta med dessa stödformer 
vid utgången av budgetåret 1992/93. Detta innebär att AMV inte fullt ut 
kunnat nå det av regeringen uppställda kravet på att minst 51 000 
personer i genomsnitt skall ges arbete med lönebidrag och inom OSA. 

AMS redovisning av utbetalningarna per sysselsättningsmånad hos 
olika arbetsgivarkategorier visar främst effekterna av de tidigare 
bidragsreglerna med högre bidragsnivåer för statliga arbetsgivare och 
allmännyttiga organisationer. Kostnadsvariationer mellan 12 700 och 
3 400 kr per månad visar också att ett mått, som anger kostnaden för en 
genomsnittlig sysselsättningsmånad vid anställning med lönebidrag, bara . 
är begränsat användbart. I verkligheten beror kostnaderna i hög grad på 
inom vilken sektor anställningen finns. 

Allt eftersom det nya systemet med flexibla lönebidrag införs kommer 
skillnaderna sannolikt att utjämnas allt mer. Men som framgått av 
tabellen ovan gäller också för det flexibla bidraget att de genomsnittliga 
bidragsnivåema ligger väsentligt högre för statliga arbetsgivare och 
allmännyttiga organisationer. Ingenting tyder på att skillnaderna i 
bidragsnivåer skulle avspegla systematiska skillnader i fråga om de 
anställdas arbetsförmåga. 

Den redovisning som AMS har lämnat av avgångar från anställning 
med lönebidrag budgetåret 1991/92 visar att ytterst få lämnade ett 
subventionerat arbete för arbete på vanliga villkor. Under året gick ca 
525 personer till arbete utan bidrag, vilket kan relateras till hela antalet 
anställda med lönebidrag, som var 44 800 vid budgetårets utgång. 
Kortare beslutsperioder och fler anställningar hos enskilda företag kan 
bidra till en utveckling där fler övergår till icke subventionerade 
anställningar. Det är angeläget att utvecklingen följs. 

RRV kommer i en revisionsrapport i januari 1994 att redovisa en 
undersökning av hur det flexibla lönebidraget använts av arbetsförmed-
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lingarna, effekter för handikappades sysselsättningsmöjligheter, bidragsni
våer m.m. 

Riksdagen beslutade (bet. 1992/93:AU:l2, rskr. 192/93:203) med 
anledning av 1993 års budgetproposition (prop. 1992/93:100 bil. 11) om 
viss omfördelning av medel från anslaget Särskilda åtgärder för arbets
handikappade till vissa kulturinstitutioner under Försvars- resp. Kulturde
partementet. AMS skall redovisa de åtgärder som vidtagits med 
anledning av beslutet senast den 1 februari 1994. Effekterna av reformen 
kommer även att följas av den särskilda arbetsgruppen som bildats för att 
behandla vissa frågor inom Kultur- och Arbetsmarknadsdepartementens 
ansvarsområden. 

2.1.2 Utbildningsbidrag till inskrivna vid Ami 

Som redovisats i 1993 års kompletteringsproposition (prop. 1992/93:150 
bil. 8, avsnitt C. Arbetslivsfrågor) översteg kostnaderna för utbildnings
bidrag till inskrivna sökande vid Ami budgetåret 1992/93 anvisade 
medel. Regeringen har genom beslut den 15 april 1993 medgivit att 
under det dåvarande förslagsanslaget Yrkesinriktad rehabilitering: Ut
bildningsbidrag anvisat belopp 506 miljoner kronor fick överskridas med 
högst 268 miljoner kronor. Genom beslut den 28 oktober 1993 medgavs 
ett ytterligare överskridande på 178 601 kr som en bokföringsmässig 
slutjustering. Till medgivandet om överskridande var knutet ett volymkrav 
på 370 000 deltagarveckor. AMS har uppskattat att volymen budgetåret 
1992/93 var ca 379 700 deltagarveckor. 

2.2 Fördjupad prövning 

De resultat som AMS har redovisat vad gäller de särskilda åtgärderna för 
arbetshandikappade visar att målen i stort har uppnåtts. Det finns dock 
anledning att följa kostnadsutvecklingen för anställning med lönebidrag 
samt hur övergångarna till icke subventionerat arbete utvecklas. Kortare 
beslutsperioder, handlingsplaner för de anställdas utveckling m.m. bör 
kunna medverka till en ökad kontroll av kostnadsutvecklingen och till fier 
övergångar till icke subventionerat arbete. 

2.3 Slutsatser 

Mot bakgrund av den fördjupade prövning regeringen gjort av verksam
heten dras följande slutsatser. Insatser för arbetshandikappade skall 
fortsatt prioriteras och inriktas på att fler skall kunna få arbete eller 
utbildning. Inriktningen bör vara att söka minska den genomsnittliga 
åtgärdskostnaden per sysselsättningsmånad. Insatserna för unga handikap
pade skall fortsätta i minst oförändrad omfattning. Övergångarna till 
reguljära anställningar utan lönesubventioner bör följas upp, liksom 
insatserna för personer med svårare funktionshinder. 

7 Riksdagen 1993194. I sam/. Nr 100 Bilaga 11 
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2.4 Regeringens förslag för budgetåret 1994195 

2.4.1 Sysselsättningsfrämjande åtgärder 

Inriktningen av regeringens förslag för budgetåret 1994/94 avseende de 
särkilda åtgärderna för arbetshandikappade är följande: 
- arbetsmöjligheterna för personer med funktionshinder skall öka, 
- särskilda insatser skall göras för sökande med svårare funktionshinder, 
- utslagning av arbetshandikappade från arbetslivet skall motverkas. 

Såväl AMS som Handikapputredningen har föreslagit att näringshjäl
pen till handikappade som vill börja verksamhet som egna företagare 
skall höjas. AMS anser även att denna åtgärd inte skall behöva prövas 
först när andra åtgärder ansetts mindre lämpliga, utan likvärdigt med 
andra åtgärder. Regeringen tillstyrker förslagen. Funktionshindrade 
personer har ofta större svårigheter att få en anställning än icke 
funktionshindrade. För dem som har förutsättningar att driva ett eget 
företag skulle bättre villkor för näringshjälp kunna öka arbetsmöjlig
heterna. Inte minst för många invandrare/flyktingar med funktionshinder 
kan ett eget företag vara en möjlighet att få arbete och försörjning. 

I dag lämnas näringshjälp med högst 30 000 kr till den som även är 
berättigad till starta-eget-bidrag, vilket i stort sett alla är. De som inte får 
starta-eget-bidraget kan få näringshjälp med upp till 42 000 kr. Regering
en föreslår att näringshjälp skall kunna lämnas med upp till 60 000 kr. 
Det bör liksom hittills kunna kombineras med starta-eget-bidrag. Det 
kompletterande bidraget på 12 000 kr. föreslås bli slopat. Även med den 
föreslagna höjningen är bidraget väsentligt billigare än lönebidrag, som 
dessutom vanligen lämnas under mycket lång tid. I likhet med AMS 
anser regeringen att en ansökan om näringshjälp skall kunna prövas som 
ett alternativ till andra åtgärder och inte först då andra åtgärder uteslutits. 
Liksom idag bör självfallet verksamhetens företagsekonomiska förut
sättningar prövas. AMV har möjlighet att betala expertundersökningar i 
näringsh jälpsärenden. 

Regeringen är inte beredd att tillstyrka AMS förslag om ett årligt 
bidrag till företagare som har extra kostnader på grund av ett funktions
hinder. 

Statsbidrag till skyddat arbete hos offentliga arbetsgivare (OSA) 
infördes år 1985 efter beslut av riksdagen (prop. 1984/85 :45, bet. 
1984/85:AU7, rskr. 1984/85:100). Stödformen har som målgrupp haft 
socialmedicinskt arbetshandikappade, som under lång tid sysselsatts i 
främst kommunala beredskapsarbeten. Det framhölls att insatserna skulle 
nära knytas till kommunens sociala omsorger enligt socialtjänstlagen. 

Regeringen föreslår nu att målgruppen för OSA vidgas till att även 
omfatta personer som är berättigade till insatser enligt lagen (1993:387) 
om stöd och service åt vissa funktionshindrade samt personer med 
psykiskt betingade handikapp. Den sistnämnda gruppen bör definieras 
och avgränsas på samma sätt som skett för psykiskt handikappade i 
överenskommelser mellan AMS och Samhall om rekrytering av 
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prioriterade grupper. För de grupper som nu föreslås tillkomma bör 
bidrag kunna lämnas med upp till 100 % av lönekostnaden, men på nu 
gällande sätt beräknat med ett krontalsbelopp. Också för dessa grupper 
är det angeläget att arbetet ges en anknytning till kommunens eller 
landstingets övriga sociala insatser för de berörda. Möjligheterna för dem 
som sysselsätts inom OSA att övergå till annan anställning, med eller 
utan lönebidrag, bör prövas regelbundet. Regeringen bedömer att 
sysselsättningsmöjligheterna för de berörda grupperna skall öka med ett 
genomförande av förslaget. Eftersom skyddat arbete inte omfattas av 
reglerna i lagen om anställningsskydd kan sådant arbete även avse en 
begränsad tid och vara en förberedelse för en reguljär anställning, med 
eller utan lönebidrag. 

Regeringen tillstyrker AMS förslag (avsnitt 1.3.3) om att lönebidrag 
skall kunna lämnas för arbetshandikappade anställda, som löper risk att 
slås ut från arbetsmarknaden, när deras arbetsgivare drar ner på sin 
verksamhet eller strukturerar om den. Regeringen ser emellertid detta 
som en tillfällig åtgärd under budgetåret 1994/95 i avvaktan på att 
arbetsmarknadsläget förbättras. AMS har bedömt att lönebidrag på de 
nämnda grunderna skulle kunna avse ca 500 personer. Regeringen 
förutsätter att volymen inte blir större. För lönebidrag som beviljas 
budgetåret 1994/95 för uppsägningshotade arbetshandikappade bör gälla 
samma regler som för övriga lönebidrag. Bidraget skall således omprövas 
regelbundet och kunna förlängas efter 1994/95 för de personer som 
omfattats. AMS bör redovisa erfarenheterna av åtgärden senast i 
ans lagsframställningen för budgetåret 1996/97. 

Regeringens förslag innebär att fler arbetshandikappade kan beredas 
arbete med lönebidrag eller inom ramen för OSA. Därigenom kan 
svårigheterna att få fram arbetstillfällen kompenseras. 

AMS har föreslagit (avsnitt 1.3.2) försök med särskilt anordnad 
sysselsättning för personer med svårare funktionshinder. Regeringen 
tillstyrker förslaget. I stället för att lönebidrag lämnas för de arbets
handikappade personerna bör bidrag kunna lämnas till en anordnare av 
arbete med för handikappade särskilt anpassade uppgifter. Bidraget får 
dock inte överstiga vad som skulle ha utgått som lönebidrag för dem som 
sysselsätts i verksamheten. Verksamheterna får heller inte vara av den 
arten att de konkurrerar med marknadsutsatt verksamhet genom 
prisdumpning eller eljest på ett sätt som snedvrider konkurrensförhållan
dena. Regeringen förutsätter att verksamheterna inriktas på sökande med 
omfattande funktionshinder samt att möjligheterna för dem att övergå till 
reguljära arbetsplatser prövas fortlöpande. Försöksverksamheten 
förutsätts bli finansierad inom ramen för de s.k. otraditionella medlen. 
Regeringen är inte beredd att tillstyrka AMS förslag om en höjning av 
medelsramen för otraditionella insatser. För budgetåret 1994/95 beräknas 
oförändrat 30 miljoner kronor. 

Försöksverksamhet med stödpersoner i arbetet åt arbetshandikappade 
- "supported employment" - som alternativ till lönebidrag eller arbete 
inom Samhall planeras av såväl AMS som Samhall. Regeringen 
återkommer i frågan, när AMS och Samhall har redovisat erfarenheterna 
av sina försök. 

Prop. 1993/94:100 
Bilaga 11 

97 



2.4.2 Högsta bidragsgrundande månadslön 

Högsta bidragsgrundande lönesumma vid anställning med lönebidrag och 
OSA är 13 700 kr per månad. Den nuvarande möjligheten att i särskilda 
fall medge att ett högre lönebelopp läggs till grund för bidrag bör 
upphöra den l juli 1994. Fortsatt medgivande om undantag från 
begränsningsregeln bör få gälla för dem som är undantagna vid den 
tidpunkten. Begränsningen avses inte bli tillämplig för stödpersoner åt 
handikappade. 

När begränsningen av hur stor lönesumma som läggs till grund för 
bidrag infördes Uämför prop. 1983/84: 100 bil 12, s.164, bet. 
1983/84:AU19, s. 20 - 21) var motivet främst att frigöra medel till fler 
lönebidragsplatser. De då framförda skälen är fortfarande relevanta. 
Dessutom finns skäl att utfonna bidrags- och åtgärdssystemen så att 
risken för inlåsningseffekter minimeras och de berörda har incitament att 
övergå till reguljärt arbete utan stöd. Lönenivåer över 13 700 kr gäller 
främst personer med yrkeserfarenhet, ofta också bra utbildning, som bör 
ha vissa möjligheter att övergå till icke lönesubventionerat arbete. I de 
fall ett lönebidrag kombineras med bidrag till arbetsbiträde för en 
handikappad person kan bidragen sammantagna högst motsvara lönekost
naden för den handikappade. Detta gäller även om lönen överstiger 
13 700 kr per månad. Det innebär i praktiken att en arbetsgivare kan få 
bidrag med upp till hela lönekostnaden även om lönen är högre än 
13 700 kr per månad, om han har utgifter för särskilt biträde åt den 
handikappade arbetstagaren. 

2.4.3 Arbetshjälpmedel 

Regeringen anmäler för riksdagens kännedom att förordningen 
(1987:409) om bidrag till arbetshjälpmedel m.m. har tillförts en be
stämmelse (1993:329) som innebär att handikappade personer kan få 
tillgång till arbetshjälpmedel då de deltar i arbetslivsutveckling (ALU). 
Enligt samma förordning (11 §) kan AMS besluta om bidrag till 
arbetsbiträde åt gravt handikappade, som behöver personlig hjälp på 
arbetsplatsen, trots att lönebidrag lämnas för dem. Rätten att besluta om 
en sådan kombination av bidrag bör tillkomma länsarbetsnämnden. 

2.5 Medelsberäkning 

Som framgått av AMS ekonomiska redovisning har under förevarande 
anslag för budgetåret 1992/93 anvisade medel inte kunnat utnyttjas fullt 
ut. Anslaget har således en betydande reservation. Regeringen har mot 
bakgrund härav den 16 december 1993 beslutat att 800 miljoner kronor 
av den ingående reservationen per den 1 juli 1993 skall föras bort från 
anslaget och således inte får disponeras av AMY. 
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Till utbildningsbidrag till inskrivna vid Ami beräknas 755 000 000 Prop. 1993/94: 100 
kronor vilket bör medge en volym på 370 000 deltagarveckor budgetåret Bilaga 11 
1994/95. 

Sammantaget beräknas till Särskilda åtgärder för arbetshandikappade 
7 123 169 000 kr för budgetåret 1994/95. 

3 Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
1. godkänner att inriktningen av de särskilda åtgärderna för arbets

handikappade skall vara i enlighet med vad regeringen förordat 
(avsnitt 2.3), 

2. godkänner de ändrade regler som regeringen förordat i fråga om 
näringshjälp (avsnitt 2.4. l), 

3. godkänner de ändrade regler som regeringen förordat i fråga om 
skyddat arbete hos offentliga arbetsgivare (OSA) (avsnitt 2.4.1), 

4. godkänner de ändrade regler som regeringen förordat i fråga om 
anställning med lönebidrag (avsnitt 2.4.1), 

5. godkänner vad regeringen har förordat i fråga om bidrags grundande 
månadslön (avsnitt 2.4.2), 

6. till Särskilda åtgärder för arbetshandikappade för budgetåret 
1994/95 anvisar ett reservationsanslag på 7 123 169 000 kr. 

B 6. Bidrag till Samhall Aktiebolag 

1992/93 Utgift 4 974 750 000 
1993/94 Anslag 4 934 274 000 
1994/95 Förslag 4 900 297 000 

Från anslaget utgår bidrag till Samhall Aktiebolag för täckande av 
merkostnaderna i verksamhet för att ge arbete åt arbetshandikappade som 
anvisats skyddat arbete hos företagsgruppen och hos andra huvudmän 
som anordnar sådant arbete åt arbetshandikappade med bidrag från 
Samhall AB. 

Samhall AB har som uppgift att anordna, leda och samordna verksam
het, som bedrivs inom koncernen för att ge meningsfullt och utvecklande 
arbete åt arbetshandikappade där behoven finns. 
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1 Samhall Aktiebolag 

1.1 Resultatredovisning 

1.1. 1 Resultat 1992/93 

Trots den omfattande lågkonjunkturen har Samhall lyckats uppnå 
sysselsättningsmålet om en minsta timvolym på 31,9 miljoner arbets
timmar eller samma nivå som budgetåret innan. Antalet anställda 
arbetshandikappade var 28 421 per den 30 juni 1993, vilket kan jämföras 
med 29 191 ett år tidigare. Antalet direkt anställda minskade från 4 286 
till 3 850, bl.a. till följd av de förändringar som genomförts i före
tagsstrukturen. Resultatutvecklingen framgår av den följande tabellen, 
som även visar planeringen för budgetåren 1994/95 och 1996/97. 

Samhallkoncernen resultat/mål 

Nyckeltal 1979/80 1992/93 1994/95 
utfall utfall förslag 

Arbet'ihandikappade 
anställda 20 900 28 421 28 000 

Timmar (milj.) 22,8 31,9 31,9 

Prioriterad rekrytering 46 % 40 % 

Direkt anställda 5 450 3 850 

Antal arbetsställen 370 ca 700 

Övergångar (antal) 300 787 800 -
1 700 

(%) 1,4 2,8 3 - 6 

Fakturering (mkr) 893 3 121 3 300 

Resultat efter 
finansnetto 157 187 174 

Sjukfrånvaron bland de arbetshandikappade anställda var 18,8 % under 
budgetåret 1992/93 jämfört med 20, I % året innan. Närvaroförbättringen 
motsvarar arbete för ytterligare ca 850 personer. 

Trots det svåra arbetsmarknadsläget har antalet övergångar från 
Samhall-gruppen till arbete på den reguljära arbetsmarknaden uppgått till 

Prop. 1993/94: 100 
Bilaga 11 

1996/97 
mål 

29 000 

33 

40 % 

<4000 

Ca 900 

900 -
1 800 
3 - 6 

3 700 

190 

100 



787 vilket är en ökning med 20 % eller 155 personer i förhållande till 
föregående år. Resultatet är främst en effekt av att Samhall fr.o.m. den 
1 juli 1992 fick ett väsentligt större ansvar för arbetet med övergångar 
än tidigare, då resultaten primärt varit beroende av arbetsförmedlingarna. 

Faktureringen har blivit 120 miljoner kronor lägre än beräknat. Vidare 
minskades merkostnadsersättningen med 82 miljoner kronor genom att 
Samhall inte fick tillgodoräkna sig sänkningen av arbet~givaravgiften 

fr.o.rn. år 1993. Koncernresultatet blev 80 miljoner kronor svagare än 
vad som bedömdes erforderligt enligt koncernplaneringen, trots positiva 
resultat av effektiviseringarna och ett mycket positivt finansnetto. 

Lönekostnaderna för de arbetshandikappade uppgick under året till 
3 831 miljoner kronor, vilket är en ökning med 57 miljoner kronor 
jämfört med föregående år. Övertagandet av sjuklönen har ökat 
lönekostnaderna för arbetshandikappade anställda med 154 miljoner 
kronor efter hänsyn till den sänkta arbetsgivaravgiften. Samhall kompen
serades budgetåret 1992/93 med 180 miljoner kronor för övertagandet av 
sjuklönen. I redovisningen av merkostnadsersättningen för budgetåret 
1992/93 har ersättningen reducerats med mellanskillnaden 26 miljoner 
kronor. 

Samhall erbjuder tidsbegränsade arbetstränings- och rehabiliteringsplat
ser i reell miljö till personer som är långtidssjukskrivna och/eller 
arbetshandikappade. Samhalls kunder är försäkringskassor, företag, 
kommuner och andra arbetsgivare. För att inte riskera att denna 
verksamhet skall gå ut över den ordinarie verksamheten har antalet 
träningsplatser maximerats och får inte överstiga 5 3 av antalet ordinarie 
arbetstillfällen inom företagsgruppen. Full kostnadstäckning erhålls för 
uppdragen. Samhall utvecklar och säljer även kunskapstjänster. Verksam
heterna organiseras som ett särskilt affärsområde Rehabtjänster inom 
affärsgruppen Service och tjänster. Under budgetåret 1992/93 var 
omsättningen inom affärsområdet 37 miljoner kronor. 1 143 personer 
hade arbetsträningsplats hos Samhall. 

1.1.2 Konkurrensfrågor 

Huvudprincipen för Samhalls marknadsagerande är konkurrens på lika 
villkor med övrigt näringsliv i kombination med marknadsmässig 
prissättning och kalkylering. Samhall har utvecklat en konkurrenspolicy 
och riktlinjer för merkostnadsmässig prissättning. De konkurrensöverva
kande myndigheterna, tidigare NO och nu Konk.-urrensverket, har inte 
haft några erinringar mot dessa. Prövning av enskilda prissättningsbeslut 
sker också av Kontaktrådet Samhall - näringslivet, som inrättades år 
1980 genom en överenskommelse mellan Samhall och näringslivsorgani
sationerna Svenska Handelskammarförbundet, Sveriges Industriförbund 
och Företagarnas Riksorganisation. Under år 1993 har rådet utökats med 
en representant för Sveriges Köpmannaförbund mot bakgrund av 
Samhalls ökade engagemang inom service- och tjänstesektorn. Konkur
rensfrågorna har fått en allt större tyngd i nuvarande konjunkturläge och 
kan även utifrån ett EES/EU-perspektiv antas få fortsatt stor betydelse. 
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Under året har därför Samhall etablerat en samverkan med Konkurrens
verkets ledning för ömsesidigt informationsutbyte i pris- och konkur
rensfrågor. 

1.1.3 Förändringsarbete m.m. 

Lågkonjunkturen har starkt påverkat Samhalls underleverantörsåtaganden. 
I första hand har koncernen tvingats minska omfattningen av mekanisk 
!ego. Den redan tidigare inledda omstruktureringen mot en ökad andel 
service och tjänster har därför påskyndats liksom satsningen på egna 
produkter och ökad internationalisering. 

Samhalls koncernplanering inför verksamhetsåret 1992/93, som gjordes 
sommaren 1991, utgick från en väntad konjunkturuppgång under 
1992/93. Nu vet vi att Sverige befinner sig i en recession, den svåraste 
sedan 1930-talet. Samhall har fått anpassa sin verksamhet efter de kraftigt 
försämrade konjunkturförutsättningarna. 

För att möta den lägre fakture:ringsnivån och riksdagens krav på en allt 
lägre merkostnadsersättning har en kraftfull kostnadsanpassning 
genomförts. Vidare har ett antal regionala bolag fusionerats och en övrig 
anpassning av koncernens verksamhet genomförts. För budgetåret 
1992/93 har detta inneburit engångskostnader på ca 300 miljoner kronor 
för personalavveckling, nedskrivningar av fastighetsbeståndets värde 
m.m. 

1.2 \erksamhetsinriktning fram till och med budgetåret 1996197 

Inriktningen är att fortsätta omstruktureringen mot ökad service- och 
tjänsteverksamhet, i första hand genom minskning av mekanisk !ego. För 
andra affårsområden eftersträvas väsentlig ekonomisk resultatförbättring, 
men en begränsad ökning av sysselsättningen. För att nå de uppställda 
målen krävs en betydande försäljningsökning inom samtliga affårs
grupper. Den huvudsakliga strategin är att koncentrera ansträngningarna 
till de områden som idag ger tillfredsställande resultat och som kan 
stärkas genom effektiviseringar och/eller kompletteras med företags- eller 
produktförvärv. Vidare krävs en fortsatt satsning på internationalisering. 
Nya marknader öppnas för flera av Samhalls affårsområden. Samtidigt 
väntas konkurrensen öka på hemmamarknaden. Särskilda exportsats
ningar kommer att göras inom affårsområden som möbler, handikapp
hjälpmedel, kontorsprodukter, inredningsprodukter, byggprodukter, 
kablage m.m. Samhall exporterar i dag ca 16 % av sin produktion, vilket 
motsvarar arbete för ca 4 000 - 5 000 arbetshandikappade. Det 
kortsiktiga målet är att exporten skall svara för minst 20 % av produk
tionen. 

Inriktningen vad gäller rekrytering, personalutveckling och rehabilite
ring och den utvecklande arbetsplatsen fortsätter. Den utvecklande 
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arbetsplatsen utgår från en arbetsorganisation som bygger på arbetslag 
och ett grupporienterat arbetssätt. Att förverkliga ett grupporienterat 
arbetssätt innebär en stor potential för arbetshandikappade, som 
rekryteras från de prioriterade grupperna. Även personer med särskilda 
stödbehov kan finna sig till rätta i en verksamhet som samtidigt utvecklar 
individen, arbetslaget och arbetsledaren med ökad delaktighet, laganda 
och gott ledarskap. Utöver de generella insatserna finns särskilda behov 
av individuell arbetsanpassning hos medarbetare med grava arbets
handikapp, som kan vara både fysiska, psykiska, förståndsmässiga och 
socialmedicinska. 

Rekryteringen är en nyckelfråga för Samhalls verksamhet. Under de 
senaste åren har minst 40 % av nyrekryteringen kommit från de priorite
rade grupperna. För att ytterligare förbättra möjligheterna att anställa 
arbetshandikappade med särskilda stödbehov skall samarbetet med 
handikapporganisationerna intensifieras. 

Jämställdhetsplaner har tagits fram inom koncernens samtliga företag. 
Kvinnornas arbetsvillkor kommer att lyftas fram. Ett exempel är 
Samhalls medverkan i det s. k. handverktygsprojektet för att få fram 
anpassade verktyg. 

Vidare avser Samhall att öka rekryteringen av ungdomar under 30 år 
från de prioriterade grupperna samt arbetshandikappade invandrare, inte 
minst de som har svåra psykiska handikapp efter tortyr och krigsskador. 

Samhall eftersträvar en utveckling till morgondagens miljömarknad, 
t.ex. i fråga om varor tillverkade av förnyelsebara material eller material 
som kan återanvändas. Enskilda verksamhetsledningars miljöbeteende är 
betydelsefullt - exempelvis att utesluta engångsmuggar, städa med 
miljögodkända kemikalier, källsortera och återanvända. De anställdas 
stolthet över att arbeta miljöriktigt och producera miljögodkända 
produkter är ett viktigt inslag också i rehabiliteringsarbetet. Samhalls 
strategi är att inom ramen för en miljörevision på ett systematiskt och 
objektivt sätt jämföra policy, planer, lagstiftning, kundkrav m.m. med de 
verkliga förhållandena inom verksamheten. 

1.3 Förslag för budgetåret 1994195 

1.3. l Sysselsättningsutvecklingen 

Statsmakterna har fr.o.m. budgetåret 1992/93 lagt ett långsiktigt 
besparingskrav på koncernen, som innebär att statens ersättning skall 
trappas ner, så att den för budgetåret 1996/97 motsvarar högst lönekost
naden för de arbetshandikappade arbetstagarna samt vissa kostnader för 
fastighetsfonden. Förutsättningar för att koncernen skall kunna infria 
ägarens krav på resultat är att såväl den svenska som den internationella 
ekonomin utvecklas i positiv riktning. Samhall är beroende av ut
vecklingen i både Sverige och övriga världen, främst Europa. Koncernen 
är dessucom beroende av ucvecklingen i Östeuropa, där konkurrenstrycket 
nu troligen ökar inom branscher, där Samhall-gruppen av tradition är 
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stor. Vidare är EES-avtalet av betydelse. Tendenser börjar skönjas på en 
begynnande diskriminering mellan länder som tillhör respektive inte 
tillhör "den inre marknaden". 

Behovet av arbetstillfällen för arbetshandikappade inom Samhall är 
stort. Samhall pekar på det ök.ade antalet arbetshandikappade sökande 
utan arbete, som registreras vid arbetsförmedlingarna, men även på 
ökningen av förtidspensioneringen, bl.a. i yngre åldersgrupper. Samhall 
erinrar också om de behov av arbetstillfällen för personer som har 
svårare funktionshinder eller psykiska störningar men som inte är 
registrerade som sökande hos förmedlingarna, som Handikapputredningen 
resp. Psykiatriutredningen har redovisat. 

Samhall har det senaste året kunnat behålla en årsvolym arbetstillfällen 
motsvarande statsmakternas krav på 31,9 miljoner arbetstimmar. En del 
produktionsenheter har dock haft betydande svårigheter att upprätthålla 
nödvändiga produktionsvolymer. Närvaroförbättringen har successivt 
minskat antalet möjliga arbetstillfällen. Med dagens besvärliga kon
junktursituation är Samhall inte berett att redan i nuläget utlova en ökad 
volym budgetåret 1994/95. En utökning kan diskuteras först när en 
kommande konjunkturuppgång tagit mer säker fart. 

1.3.2 Behov av statlig ersättning 

För budgetåret 1994/95 begär Samhall en ersättning på 5 004 miljoner 
kronor, varav 70 miljoner kronor utgör kompensation för en minskning 
av bidraget till följd av sänkta arbetsgivaravgifter från år 1993. Samhalls 
bedömning av medelsbehovet för budgetåret 1994/95 utgår dels från 
utfallet 1992/93, dels en prognos för resultatet budgetåret 1993/94. 

För budgetåret 1994/95 beräknas lönekostnaden för de arbetshandikap
pade arbetstagarna uppgå till 4 150 miljoner kronor, varav 150 miljoner 
kronor utgör löneomräkning. Samhall räknar med en resultatförbättring 
på 150 miljoner kronor. 

Omstruktureringarna leder till ett ökat investeringsbehov, som får 
effekt på de planenliga avskrivningarna. Beräkningarna av finansnettot 
utgår från att räntenivån går ner samt på försämrad likviditet på grund 
av ändrade utbetalningsterminer för statsbidraget från 1993/94. Samhall 
har vidare förutsatt att villkoren för utbetalningarna inte försämras 
ytterligare. Koncernen bedömer att ett resultat efter finansnetto på ca 170 
miljoner kronor behövs för att täcka koncernens kalkylmässiga merkost
nader, vilket är nödvändigt för att kunna återinvestera i ny produktionsut
rustning. 

Prop. 1993/94:100 
Bilaga 11 

104 



Beräknad resultaträkning för budgetåren 1993194 och 1994195 (miljoner 
kronor) 

Resultaträkning 1993/94 1994/95 
prognos prognos 

Fakturering 3 200 3 300 

Statlig merkostnads-
ersättning 4 934 5 004 

Summa rörelseintäkter 8 134 8 304 

Lön arbetshandikappade -3 950 -4 100 

Övriga kostnader -3 790 -3 800 

Summa rörelsekostnader -7 740 -7 900 

Planenliga avskrivningar - 300 - 300 

Finansnetto 70 70 

Resultat efter finansnetto 164 174 

1. 4 Samhall Fastigheter 

Samhalls lokaltillgångar i 253 egna fastigheter och 170 förhyrda 
fastigheter uppgår till ca 1 200 000 kvm. För budgetåret 1993/94 
beräknas avskrivningarna på egna fastigheter till 240 miljoner kronor och 
hyror, räntor samt övriga kostnader till 235 miljoner kronor. Hyresin
täktema beräknas uppgå till 15 miljoner kronor. Nettokostnaden uppgår 
därmed till 460 miljoner kronor. Kostnader och intäkter för fastighetsför
valtningen ingår i beräkningen av merkostnadsersättningen för budgetåret 
1994/95. 

2 Regeringens överväganden 

2.1 Resultatbedömning 

De krav som ställs på Samhall-koncernen är 
en minsta sysselsättningsvolym för arbetshandikappade anställda på 
31, 9 miljoner arbetstimmar, 

- minst 40 % av rekryteringen skall ske från de s.k. prioriterade 
grupperna, dvs utvecklingsstörda, psykiskt sjuka och flerhandikappade, 

- andelen övergångar till arbete på den reguljära arbetsmarknaden skall 
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uppgå till minst 3 3 och 
- ökad kostnadseffektivitet. 

Av Samhalls resultatredovisning för budgetåret 1992/93 framgår att 
företagsgruppen uppfyllt samtliga krav utom kravet på att minst 3 % av 
de arbetshandikappade anställda skulle övergå till arbete utanför Samhall. 
787 personer gick till annat arbete. Det är 155 fler än året innan, men 
inte tillräckligt för att nå volymen 3 % . För detta skulle behövts att ca 
850 personer kunnat få arbete på den reguljära arbetsmarknaden. Med 
hänsyn till det svåra arbetsmarknadsläget får resultatet ändå anses 
godtagbart. Det ekonomiska utfallet blev efter planenliga avskrivningar 
och finansnetto 174 miljoner kronor. 

Samhallbolagen fortsätter nu arbetet med att förändra verksamhetens 
struktur. Det gäller både branschinriktningar och organisationstrukturen. 
Det sker således en minskning av tillverkning och en motsvarande ökning 
av tjänster och service samtidigt som organisationsstrukturen förändras 
med sammanslagning av regionala företag, bildande av särskilda 
branschföretag m.m. Arbetet är ett led i strävandena att bredda arbets
uppgifterna för de arbetshandikappade och samtidigt förbättra det 
ekonomiska resultatet. 

2.2 Slutsats 

Regeringen anser att de riktlinjer som lades fast genom riksdagens 
behandling (bet. 1991/92:AU16, rskr 1991/92:249) av prop. 1991192:91 
om omvandling av Samhall till aktiebolag m.m. samt 1993 års budget
proposition (bet. 1992/93:AU12, rskr. 1992/93:203) bör gälla även för 
budgetåret 1994/95. 

2.3 Medelsberäkning m.m. 

Regeringen har inhämtat att Samhall avser att låta en intern projektgrupp 
utvärdera service- och tjänsteområdet. Till projektet knyts en referens
grupp med AMS, handikapporganisationer, fackliga organisationer samt 
företrädare för de regionala Samhall-företagen. Utvärderingen beräknas 
vara avslutad den 1 maj 1994. Regeringen förutsätter att den får del av 
utvärderingen. 

För Samhall gäller ett besparingskrav, 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 
arbetshandikappade arbetstagarna samt vissa kostnader för fastighets
fonden. Till följd av besparingskravet har vid medelsberäkningen en 
neddragning med 150 miljoner kronor gjorts efter pris- och Iöneom
räkning. För budgetåret 1994/95 beräknas därmed 4 900 297 000 kr. 
Neddragningen skall även ses mot bakgrund av företagsgruppens 
förbättrade likviditet. 
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3 Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Bidrag till Samfulll Aktiebolag för budgetåret 1994/95 anvisar ett 
reservationsanslag på 4 900 297 000 kr. 

B 7. Bidrag till Samhall Aktiebolag för vissa skatter m.m. 

1993/94 Anvisat 1 000 
1994/95 Förslag 1 000 

Anslaget avser medel för betalning dels av vissa skatter som har samband 
med ombildningen av stiftelseorganisationen Samhall till aktiebolag, dels 
av vissa kvarstående skatter som påförts den tidigare stiftelseorganisatio
nen till följd av reformerad företagsbeskattning. 

1 Samhall Aktiebolag 

Samhall har begärt att anslaget till Bidrag till Samhall Aktiebolag för 
vissa skatter skall bibehållas även budgetåret 1994/95, eftersom viss 
skattebelastning som anslaget avser att betala kan kvarstå från tidigare 
budgetår. 

2 Regeringens överväganden 

Genom beslut den 30 september 1993 har regeringen medgett att 
förslagsanslaget Bidrag till Samhall Aktiebolag för vissa skatter m.m. får 
överskridas med 180 709 000 kr samt bemyndigat Kammarkollegiet att 
utbetala detta belopp till Samhall som ett särskilt ägartillskott. Medlen 
avsågs täcka kostnader dels för skatteinbetalningar till följd av ändrad 
företagsbeskattning, dels skattekostnader till följd av företagsgruppens 
omvandling från stiftelseorganistaion till aktiebolag. (Jämför prop. 
1991/92:91, avsnitt 4.10). Mot bakgrund av att alla skattefrågor i 
samband med ombildningen till aktiebolag ännu inte avslutats förordar 
regeringen att ett anslag för ändamålet tas upp även för budgetåret 
1994/95. 

3 Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Bidrag till Samfulll Aktiebolag för vissa skatter m.m. för 
budgetåret 1994/95 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr. 
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B 8. Arbetslivscentrum 

1992/93 Utgift 
1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

34 147 000 
34 209 000 
34 512 000 

Arbetslivcentrum (ALC) har till uppgift an bedriva arbetsmarknads- och 
arbetslivsforskning som rör relationerna på arbetsmarknaden och i 
arbetslivet samt produktivitets- och inflytandefrågor och arbetsorganisa
tion. 

1 Arbetslivscentrum 

Efter beslut i riksdagen våren 1991 har ALC under budgetåret 1991/92 
genomgått en omfattande omstmkturering. Denna har bl.a. inneburit an 
ALC har omvandlats till ett renodlat forskningsinstitut. 

Riksdagen har våren 1993 beslutat om inriktningen av ALC:s 
verksamhet för perioden 1992/93 - 1994/95 genom antagandet av den 
forskningspolitiska propos1t10nen (prop. 1992/93: 170, bet. 
1992/93:AU14, rskr. 1992/93:400). Ett antal verksamhetshetsmål har 
lagts fast i regleringsbrevet för budgetåret 1993/94. ALC skall under 
planeringsperioden koncentrera sina insatser till uppbyggnad av forsk
ningsprojekt inom ramen för ett antal sammanhållna forskningsområden, 
intensifiera arbetet med forskarutbildning och öka antalet doktorander, 
aktivt medverka till an sprida forskningsresultaten till berörda målgrupper 
samt vidga och fördjupa det internationella forskningsutbytet och 
samarbetet med högskolan och andra forskningsinstitut. 

1.1 Årsredovisning 

Arbetslivscentrum får fr.o.m. innevarande budgetår sin basfinansiering 
över anslag. Tidigare har ALC erhållit hela sin finansiering från 
Arbetsmiljöfonden som i sin tur får sin finansiering från arbetarskyddsav
giften. 

Detta innebär an ALC kan lämna årsredovisning enligt förordningen 
om myndigheters årsredovisning och anslagsframställning först för 
innevarande budgetår. ALC har därför erhållit dispens av Riksrevi
sionsverket från att följa bokföringsförordningen i dess nya lydelse för 
budgetåret 1992/93. Detta innebär att en bedömning av uppnådda resultat 
kan göras först i nästa års budgetbehandling 

Prop. 1993/94:100 
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1. 2 Ans lagsframställning 

Arbetslivscentrum anger i sin anslagsframställning att man under den 
närmaste tre- till femårsperioden koncentrerar sina forskningsinsatser 
inom fyra områden: Internationaliseringen och Europapolitiken, 
Kompetens, produktivitet och arbetsplatsutveckling, Arbetsmark
nadspolitiken och partsintressenas omvandling samt Kvinnoforskningen. 

En viktig insats i uppbyggnaden av ALC till en ren forskningsin
stitution är enligt institutet uppbyggnad av forskarutbildningen vid ALC. 
Fr.o. m. hösten 1993 har institutet ett femtontal doktorander i tjänst och 
under de närmaste åren skall forskarutbildningskurserna utvecklas och 
permanentas i organisationen. Centrum avser vidare att ytterligare stärka 
samarbetet med universitet, högskolor och andra forskningsinstitutioner. 

ALC kommer att vidta åtgärder för att förbättra spridningen av 
forskningsresulten, bl.a. genom att kontinuerligt ge ut forsknings- och 
arbetsrapporter samt anordna seminarier och konferenser. ALC avser 
vidare att vidareutveckla det internationella forskningsutbytet, bl.a. 
genom uppbyggnad av nätverk och internationellt forskarutbyte. 

I syfte att öka forskningens kvalitet och kostnadsmedvetandet inom 
organisationen har ALC infört nya rutiner för projekthantering. Bl.a. 
kommer alla projektansökningar att bedömas såväl internt som av 
etablerade forskare utanför ALC. Alla projekt kommer fortlöpande att 
följas upp och utvärderas. Man avser också att påbörja ett arbete med att 
utveckla resultatstyrning för verksamheten. 

Omstruktureringen av ALC har inneburit att antalet fasta tjänster vid 
ALC reducerats kraftigt, från 61 den 1 juli 1991 till 35 den l juli 1993. 
Antalet tidsbegränsade anställningar (forskare och doktorander) har under 
samma tid ökat från 15 till 25. 

ALC har begärt oförändrat anslag för budgetåret 1994/95. 

2 Regeringens överväganden 

2.1 Sammanfattning 

Övergripande mål: 

Arbetslivscentrums verksamhet skall bidra till ökad kunskap om 
förhållanden i arbetslivet. 

Resurser: 

Ramanslag 1994/95 34 512 000 kr. 

Prop. 1993/94: 100 
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2.2 Resultatbedömning 

Regeringens bedömning är att de riktlinjer som har lagts fast i den 
forskningspolitiska propositionen och de verksamhetsmål som lagts fast 
i regleringsbrevet för budgetåret 1993/94 skall gälla även för budgetåret 
1994/95. 

Beskrivningen i anslagsframställningen visar att verksamheten bedrivs 
med denna inriktning. Det är emellertid ännu inte möjligt att göra en 
bedömning av effektiviteten i verksamheten eftersom underlag saknas för 
en sådan prövning. 

2.3 Slutsatser 

Sammantaget innebär regering~:ns bedömning att de riktlinjer och mål 
som har lagts fast i den forskningspolitiska propositionen och i regle
ringsbrevet för budgetåret 1993/94 skall gälla för budgetåret 1994/95. 

Det är angeläget att arbetet med att utveckla metoder för att på ett 
bättre sätt redovisa verksamheten i relation till de nya kraven på mål- och 
resultatstyrning ges hög prioritet. 

2.4 Medelsberäkning 

ALC har inte framfört något annat yrkande än att få behålla nuvarande 
resurser. Det finns goda förutsättningar för att verksamheten skall kunna 
bedrivas i nuvarande omfattning med de resurser som nu beräknas för 
budgetåret 1994/95. 

Förslaget till ramanslag för ALC har, jämte pris- och löneomräkning, 
beräknats med hänsyn till ett racionaliseringskrav på 1,9 % . 

Vidare har vid beräkning av anslaget vissa tekniska justeringar gjorts. 
Därvid har 75 000 kr beräknats för avsättning till trygghetsåtgärder för 
statsanställda och 16 000 kr för avgifter till Statens arbetsgivarverk. 
Detta finns närmare beskrivet i regeringens finansplan under avsnittet 
särskilda åtgärder. 

3 Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Arbetslivscentrum för budgetåret 1994/95 anvisar ett ramanslag 
på 34 512 000 kr. 

Prop. 1993/94:100 
Bilaga 11 

110 



B 9. Arbetsdomstolen 

1992/93 Utgift 
1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

14 954 000 
14 253 000 
14 903 000 

Arbetsdomstolen (AD) prövar mål rörande kollektivavtal samt andra 
arbetstvister enligt lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister. För 
domstolen gäller förordningen (1988:1137) med instruktion för Arbets
domstolen. 

De övergripande målen för Arbetsdomstolen är att snabbt och effektivt 
samt med iakttagande av höga krav på rättssäkerhet avgöra de arbets
tvister som förs till domstolen samt leda rättsutvecklingen och främja en 
enhetlig rättstillämpning. 

1 Arbetsdomstolen 

Arbetsdomstolen har i sin årsredovisning redovisat produktivitetsutveck
lingen inom domstolen. Produktiviteten mäts genom att följa antalet 
avgjorda mål under ett budgetår i förhållande till den genomsnittliga 
årsarbetskraften hos domstolen. 

Må/tillströmning, målbalans samt genomsnitt avgjorda mål per 
årsarbetskraft 

Under året inkomna mål 

Under året avgjorda mål 

Inneliggande mål 
vid budgetårets slut 

Årsarbetskrafter 
i genomsnitt 

Avgjorda mål per antal 
årsarbetskrafter i genom
snitt 

1990/91 

400 

356 

214 

18, 3 

19,4 

1991/92 1992/93 

499 565 

400 572 

314 307 

18, 0 23,4 

22,2 24,4 

Antalet inkomna mål har under senare år ökat kraftigt. Under budgetåret 
1992/93 kom det in 565 mål vilket är en ökning med 41 % jämfört med 
budgetåret 1990/91. Under våren 1993 upphörde dock måltillströmningen 
att öka och ökningen mellan budgetåren 1991/92 och 1992/93 stannar 
därför på ca 13 % . Domstolens avverkning av mål har ökat med 61 % 

8 Riksdagen 1993194. I sam/. Nr 100 Rilaga 11 
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mellan budgetåren 1990/91 och 1992/93. Målbalansen, dvs. antal 
inneliggande ännu inte avgjorda mål, har också börjat minska. Domstolen 
eftersträvar en målbalans på ca 200 mål. 

Domstolen har som ett verksamhetsmål att minska handläggnings
tiderna för mål som förs till· domstolen. Domstolen konstaterar dock att 
det endast finns ett begränsat utrymme för att kunna påverka hand
läggningstiderna. Arbetet med målen styrs främst genom processuella 
regler i rättegångsbalken. För mål som avgjorts efter huvudförhandling 
under första halvåret 1993 var den genomsnittliga handläggningstiden för 
A-mål 9 månader och B-mål 11 månader. Med A-mål avses mål som 
anhängiggjorts i Arbetsdomstolen som första och enda instans. Med B
mål avses mål som fullföljts till Arbetsdomstolen från tingsrätt. · 

I sin fördjupade anslagsframställning konstaterar Arbetsdomstolen att 
nuvarande resurser är tillräckliga för att kunna bemästra den arbetsbörda 
som bedöms föreligga under de närmaste åren. Måltillströmningen för de 
närmast kommande åren beräknas ligga på en fortsatt hög nivå, mellan 
500 och 600 mål per år. 

Arbetsdomstolen hemställer att ramanslaget för budgetåren 1994/95 -
1996/97 fastställs till 47 100 000 kr samt att för budgetåret 1994/95 
anvisas ett ramanslag på 15 700 000 kr. 

2 Regeringens överväganden 

2.1 Sammanfattning 

Övergripande mål 

Arbetsdomstolen skall snabbt och effektivt samt med iakttagande av 
höga krav på rättssäkerhet avgöra de arbetstvister som förs till 
domstolen. 

Arbetsdomstolen skall leda rättsutvecklingen och främja en enhetlig 
rättscillämpning inom det arbetsrättsliga området. 

Resurser: 

Ramanslag 1994/95 14 903 000 kr 

Planeringsram: 

1994/95 1995/96 1996/97 

14 903 000 kr 14 903 000 kr 14 903 000 kr 
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2.2 Resultatbedömning 

De övergripande mål som gällt för . Arbetsdomstolen under budgetåret 
1993/94 bör ligga fast för den kommande treårsperioden .. Som verksam
hetsmål har angivits att domstolen skall sträva efter att begränsa 
handläggningstiderna. Arbetsdomstolen uppger att domstolen har haft 
kontroll över handläggningstiderna trots en kraftig måltillströmning. Av . 
den redovisade genomsnittliga handläggningstiden av mål är det 
emellertid svårt att dra några slutsatser då uppgiften endast avser en del 
av ett budgetår. 

Av Arbetsdomstolens redovisning framgår vidare att måltillström
ningen ökat kraftigt under budgetåren 1990/91 - 1992/93 för att därefter 
kulminera mot slutet av budgetåret 1992/93. Det kan konstateras att 
domstolen klarat att hålla en rimlig målbalans trots en hög arbetsbe
lastning under denna treårsperiod, vilket tyder på en effektiv mål
hantering. 

2.3 Fördjupad prövning 

Domstolen har under en längre tid haft en mycket ansträngd arbets
situation till följd av den mycket kraftiga måltillströmningen. Emellertid 
har AD på ett ambitiöst sätt kunnat hålla en rimlig målbalans. Trots att 
måltillströmningen kulminerade först under våren 1993 har målbalansen 
inte ökat ytterligare under föregående budgetår. Arbetssituationen för 
domstolen kan under den närmaste treårsperioden förväntas återgå till ett 
normalt läge. Domstolen bör eftersträva en målbalans av 150 - 200 mål. 

Vidare måste domstolen fortsätta arbetet med att begränsa hand
läggningstiderna. Detta bör vara möjligt mot bakgrund av att måltill
strömningen bedöms ha stabiliserats och inte förväntas öka ytterligare. 

2.4 Slutsatser 

Mot bakgrund av den fördjupade prövning regeringen gjort av verksam
heten dras följande slutsatser. De övergripande målen för den verksamhet 
Arbetsdomstolen skall ligga fast även för den kommande treårsperioden. 
Handläggningstidema bör fortsätta att minska och Arbetsdomstolen bör 
eftersträva att under treårsperioden uppnå en målbalans på 150 - 200 mål 
per år. 

2.5 Medelsberäkning 

Något särskilt besparingskrav bör inte åläggas Arbetsdomstolen för 
budgetåret 1994/95. Anslaget bör vidare räknas upp med 450 000 kr för 
ökade arvodeskostnader. Mot bakgrund härav bör anslaget för budgetåret 
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1994/95 fastställas till 14 903 000 kr. Vid beräkning av anslaget har Prop. 1993/94: 100 
vissa tekniska justeringar gjorts. Därvid har 34 000 kronor beräknats för Bilaga 11 
avsättning till trygghetsåtgärder för statsanställda och 8 061 kronor för 
avgifter till Statens arbetsgivarverk. Detta finns närmare beskrivet i 
regeringens finansplan under avsnittet särskilda frågor. 

3 Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Arbetsdomstolen för budgetåret 1994/95 anvisar ett ramanslag på 
14 903 000 kr. 

B 10. Statens förlikningsmannaexpedition 

1992/93 Utgift 
1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

1 505 000 
1 654 000 
1657000 

Statens förlikningsmannaexpedition är en central myndighet för det 
statliga förlikningsväsendet. Expeditionen anvarar vidare för statistiken 
över arbetsinställelser i riket. För förlikningsmannaexpeditionen gäller 
förordningen (1988:653) med instruktion för Statens förlikningsmannaex
pedition. 

1 Statens förlikningsmannaexpedition 

I anslagsframställningen föreslår förlikningsmannaexpeditionen att 
inriktningen av verksamheten bör ligga fast. Utfallet för förvaltningskost
naderna har understigit anvisat belopp under budgetåret 1992/93. Stora 
svårigheter föreligger när det gäller att förutse behovet av förlikningsin
satser på central nivå. Detta medfur problem att beräkna medelsbehovet 
för verksamheten. Expeditionen har på försök avstått från att återbesätta 
en tjänst efter en pensionsavgång. Det är även svårt att beräkna 
ersättningen till särskilt förordnade förlikningsmän. Förlilrningsmannaex
peditionen anser att ersättningen för de fasta förlikningsmännen bör ses 
över och avser återkomma i denna fråga. 

För budgetåret 1994/95 föreslår myndigheten ett förslagsanslag på 
1 654 000 kr. 

2 Regeringens överväganden 

Med hänsyn till svårigheterna att bedöma omfattningen av antalet 
arbetskonflikter bör expeditionen anvisas medel i samma utsträckning 
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som tidigare. Vid beräkning av anslaget har emellertid vissa tekniska Prop. 1993/94: 100 
justeringar gjorts. Härvid har för avsättning till trygghetsåtgärder för Bilaga 11 
statsanställda beräknats 3 000 kr. Detta finns närmare beskrivet 
regeringens finansplan under avsnittet särskilda frågor. 

Anslaget för budgetåret 1994/95 bör föras upp med 1 657 000 kr. 

3 Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Statens förlikningsmannaexpediton för budgetåret 1994/95 
anvisar ett förslagsanslag på 1 657 000 kr. 

B 11. Statens nämnd för arbetstagares uppfinnningar 

1992/93 Utgift 
1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

62 000 
73 000 
55 000 

Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar avger utlåtanden i frågor 
som avser tillämpningen av lagen (1949:345) om rätten till arbetstagares 
uppfinningar. Nämnden består av ordföranden och sex ledamöter. 
Nämnden har en sekreterare som erhåller fast arvode. I övrigt har inte 
nämnden någon personal. Nämnden har av regeringen fått dispens från 
kravet att lämna resultatredovisning. Något sammanträde har inte hållits 
under budgetåret. Anslaget för budgetåret 1994/95 bör tas upp med 
55 000 kr. 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar för budgetåret 
1994/95 anvisar ett förslagsanslag på 55 000 kr. 

B 12. Internationella avgifter 

1992/93 Utgift 
1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

16 842 000 
16 130 000 
16 130 000 

Från anslaget betalas Sveriges andel av kostnaderna för ILO:s 
verksamhet. 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Internationella avgifter för budgetåret 1994/95 anvisar ett för
slagsanslag på 16 130 000 kr. 
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C. Regional utveckling 

I statsbudgeten för innevarande budgetår har medel för regional ut
veckling ställts till regeringens förfogande under följande anslag och med 
angivna belopp. 

1. Lokaliseringsbidrag m.m. 
350 000 000 kr. 

2. Regionala utvecklingsinsatser 
1 012 000 000 kr. 

3. Täckande av förluster på grund av kreditgarantier till 
företag i glesbygder m.m. 
1 000 kr. 

4. Ersättning för nedsättning av socialavgifter 
500 000 000 kr. 

5. Sysselsättningsbidrag 
200 000 000 kr. 

6. Särskilda regionalpolitiska infrastrukturåtgärder m.m. 
179 900 000 kr. 

7. Glesbygds myndigheten 
17 000 000 kr. 

8. Expertgruppen för forskning om regional utveckling 
6 065 000 kr. 

9. Kapitaltillskott till en utvecklingsfond för Västnorden 
4 200 000 kr. 

10. Transportstöd 
300 300 000 kr. 

11. Lokaliserings lån 
1 000 kr. 

Regeringen avser att i en särskild proposition våren 1994 redovisa 
förslag om regionalpolitiken för riksdagen. Anslagen bör i avvaktan på 
en sådan proposition föras upp med oförändrade belopp för nästa bud
getår. 

Prop. 1993/94: 100 
Bilaga 11 
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Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår riksdagen 

att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, för budgetåret 19):1i95 
beräkna till, 
1. Lokaliseringsbidrag m.m. ett reservationsanslag på 350 000 000 

kr, 
2. Regionala utvecklingsinsatser ett reservationsanslag på 

1 012 000 000 kr, 
3. Täckande av förluster på grund av kreditgarantier till företag i 

glesbygder m.m. ett förslagsanslag på 1 000 kr, 
4. Ersänning för nedsänning av socialavgifter ett förslagsanslag på 

500 000 000 kr. 
5. Sysselsänningsbidrag ett förslagsanslag på 200 000 000 kr, 
6. Särskilda regionalpolitiska infrastruJ..1uråtgärder m.m. ett reser

vationsanslag på 179 900 000 kr, 
7. Glesbygdsmyndigheten ett reservationsanslag på 17 000 000 kr, 
8. Expertgruppen för forskning om regional utveckling ett reserva

tionsanslag på 6 065 000 kr, 
9. Ktipitaltillskon till en utvecklingsfondför Västnorden ett förslags

anslag 4 200 000 kr, 
10. Transportstöd ett förslagsanslag på 300 300 000 kr, 
11. Lokaliseringslån ett reservationsanslag på 1 000 kr. 
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1 Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1993:719) om särskilt studielån för den 
som genomgår arbeto;marknadsutbildning; 

Härigenom föreskrivs att 1 § lagen (1993:719) om särskilt studielån 
för den som genomgår arbetsmarknadsutbildning skall ha följande 
lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

1 § 
Särskilt studielån får enligt denna lag den som beviljats rätt till arbets

marknadsutbildning för vilken statligt utbildningsbidrag lämnas, och som 
1. inte har fyllt 25 år, eller 
2. har fyllt 25 år, om arbetsmarknadsutbildningen avser utbildning 

inom det reguljära utbildningsväsendet. 

Särskilt studie/ån enligt första 
stycket 1 lämnas dock inte om 
utbildningen avser arbetsmark
nadsutbildning som understiger 15 
kalenderdagar. 

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får meddela 
föreskrifter om undantag från bestämmelsen i första stycket 2. 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994. Den nya bestämmelsen skall 
inte gälla om arbetsmarknadsutbildningen har påbörjats före ikraft
trädandet. 

Prop. 1993/94: 100 
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2 Förslag till 
Lag om tillfällig avvikelse från lagen (1981:691) om socialavgifter 

Härigenom föreskrivs följande. 

1 § En arbetsgivare som låter en anställd delta i utbildning på arbetstid 
med bibehållna anställningsförmåner och som efter anvisning av läns
arbetsnämnden anställer en ersättare för den som deltar i utbildningen, 
får göra avdrag enligt bestämmelserna i 2 och 3 §§ från de arbetsgivar
avgifter som han enligt 2 kap. 1 § lagen (1981:691) om socialavgifter 
skall betala. 

2 § För en ersättare som avses i 1 § får arbetsgivaren göra avdrag med 
475 kronor per arbetsdag som ersättaren har varit anställd. 

3 § Arbetsgivaren får göra avdrag med högst 75 kronor per utbild
ningstimme, dock sammanlagt högst 30 000 kronor, för varje arbets
tagare som deltar i av länsarbetsnämnden godkänd yrkesinriktad utbild
ning eller utbildning som ökar arbetstagarens förutsättningar att till
godogöra sig ny teknik eller utföra nya arbetsuppgifter. 

4 § Vid fördelningen av influtna arbetsgivaravgifter enligt 2 kap. 6 § 
lagen (1981: 691) om socialavgifter skall de avdrag som görs enligt 2 och 
3 §§ minska det belopp som förs till staten enligt 4 kap. 7 § nämnda lag. 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994 och gäller till utgången av juni 
1995. 
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3 Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter 

Härigenom föreskrivs att 1 kap. 1 §och 4 kap. 8 §lagen (1981:691) 
om socialavgifter1 skall ha följande lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

1 kap. 
1 §2 

I denna lag ges bestämmelser om avgifter för finansiering av den 
allmänna försäkringen och vissa andra sociala ändamål. 

Att denna lag tillämpas även i fråga om arbetsmiljöavgift och särskild 
löneskatt på vissa förvärvsinkomster framgår av lagen (1989:484) om 
arbetsmiljöavgift och lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa 
förvärvs inkomster. 

Om nedsättning av socialavgifter 
som regionalpolitiskt stöd finns 
särskilda bestämmelser. Före
skrifter om avdrag vid beräkning 
av arbetsgivaravgifter finns i lagen 
(1993: 1503) om generellt anställ
ningsstöd. 

Om nedsättning av socialavgifter 
som regionalpolitiskt stöd finns 
särskilda bestämmelser. Före
skrifter om avdrag vid beräkning 
av arbetsgivaravgifter finns i lagen 
(1993:1503) om generellt anställ
ningsstöd och i lagen (1993:1503) 
om tillfällig avvikelse från lagen 
(1981:691) om socialavgifter. 

4 kap. 
8 §3 

Av influtna arbetarskyddsavgifter enligt 2 kap. 1 § förs 53,5 procent till 
staten för finansiering av Arbetarskyddsverkets, Arbetsmiljöinstitutets och 
Arbetslivscentrums verksamhet. 

Återstoden av influtna arbetar
skyddsavgifter enligt 2 kap. 1 § 
förs till en fond, benämnd Ar
betsmiljö/ onden, vars tillgångar 
skall utgöra bidrag till 

1. kostnader i övrigt för forsk
ning och utveckling saml ut-

1 Lagen omtryckt 1989:633. 

2 Senaste lydelse 1993: 1504. 

3 Senaste lydelse 1993:660. 

Återstoden av arbetarskyddsav
gifterna förs till Arbetsmiljö
fonden. 

Prop. 1993/94: 100 
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bildning och information beträf
fande arbetarskydd, 

2. kostnader för forskning och 
utveckling saml utbildning och 
information beträffande medbe
stämmande i arbetslivet och 
arbetslivsfrågor i övrigt, 

3. kostnader för skyddsarbete 
som utförs av skyddsombud som 
har utsetts enligt 6 kap. 2 § 
tredje stycket arbetsmiljölagen 
(1977:1160), 

4. kostnader för utbildning av 
styrelserepresentanter för de 
anställda, 

5. kostnader för arbetstagaror
ganisationernas forskningsini
tierande verksamhet. 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994. 

Prop. 1993/94: 100 
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4 Förslag till 
Lag om praktik för invandrare 

Härigenom föreskrivs följande. 

De som av länsarbetsnämnden anvisats praktikplatser för invandrare 
skall inte anses som arbetstagare när de fullgör praktiken. 

Denna Jag träder i kraft den 1 juli 1994 och gäller till utgången av juni 
1995. 

Prop. 1993/94: 100 
U nderbilaga 11.1 
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Prop. 1993/94: 100 
Arbetsmarknadsstatistik Underbilaga 11.2 

Tabell I Nyanmälda lediga platser, I 000-tal 

Helår Kvl Kvll Kvlll KvlV 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 24,7 32,8 31, 1 18,7 16,0 18,0 
1993 22,4 29,8 19, 1 20,5 

Tabell 2 Antal personer i arbetskraften, 1 000-tal 

Helår Kvl Kvll KvIII KvIV Nov 
1990 4 577 4 536 4 545 4 658 4 569 4 562 
1991 4 552 4 549 4 551 4 617 4 493 4 471 
1992 4 464 4 454 4 479 4 531 4 394 4 392 
1992* 4 440 4 418 4 487 4 495 4 359 4 357 
1993 4 296 4 338 4 398 4 234 

Tabell 3 Antal sysselsatta personer, 1 000-tal 

Helår Kvl Kvll KvIII KvIV 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 4 250 4 272 4 282 4 286 4 160 4 156 
1992* 4 203 4 216 4 260 4 230 4 106 4 102 
1993 3 983 3 987 3 991 3 877 

Tabell 4 Relativ arbetslöshet, % 

Helår Kvl Kvll KvIII KvIV 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 4,8 4,1 4,4 5,4 5,3 5,4 
1992* 5,3 4,5 5, 1 5,9 5,8 5,9 
1993 7,3 8,1 9,3 8,4 
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Tabell 5 Långtidsarbetslöshet (längre än sex månader) som Prop. 1993/94: 100 
andel av total arbetslöshet, % Underbilaga 11.2 

Helår Kvl Kvll KvIII KvlV Nov 
1990 15,7 15,4 18,6 15,2 14,4 16,7 
1991 17,6 15,8 19,9 16,1 18,7 18,4 
1992 25,7 20,5 25,9 27,0 28,0 26,6 
1992* 25,5 20,4 25,9 26,8 27,9 26,5 
1993 26,5 31,1 32,7 35,7 

* Tabellerna 2-5. Justerade värden med hänsyn tagen till förändringar i 
metod m.m. som ägt rum fr.o.m. 1993. 

Tabell 6 Antal personer i arbetsmarknadsutbildning 

Helår Kvl Kvll KvIII KvlV Nov 
1990 38 600 42 500 38 300 33 100 40 500 41 800 
1991 58 600 49 300 53 000 53 500 78 700 82 900 
1992 86 300 93 000 85 700 73 800 92 600 97 900 
1993 73 600 54 900 33 000 55 800 

Tabell 7 Antal personer placerade med rekryteringsstöd 

Helår Kvl Kvll KvIII KvIV Nov 
1990 2 300 2 100 2 600 2 300 2 300 2 400 
1991 4 800 2 400 3 400 4 700 8 800 9 300 
1992 12 500 7 900 15 200 14 700 12 100 12 200 
1993 7 600 8 800 8 800 

Tabell 8 Antal personer i beredskapsarbete 

Helår Kvl Kvll Kvlll KvIV Nov 
1990 8 100 9 300 9 100 5 800 8 000 8 300 
1991 10 800 9 500 11 500 8 600 13 400 13 800 
1992 15 900 15 600 18 200 13 100 16 500 17 100 
1993 16 400 15 300 10 300 14 400 
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Tabell 9 Antal personer i utbildningsvikariat (åtgärd som infördes den Prop. 1993/94: 100 
1 juli 1991) Underbilaga 11.2 

Helår Kvl Kvll Kvlll KvIV Nov 
1991 5 300 5 900 
1992 8 300 10 800 9 500 5 000 8 000 8 800 
1993 10 000 9 700 7 400 13 100 

Tabell 10 Antal personer i avtalade inskolningsplatser 

Helår Kvl Kvll Kvlll KvIV Nov 

1990 1 900 2 200 1 700 1 200 2 300 2 500 
1991 3 200 2 800 2 500 2 700 4 900 5 200 
1992 4 000 5 400 4 800 3 400 2 300 2 400 
1993 1 200 700 400 

Tabell 11 Antal personer i särskilda inskolningsplatser/ungdoms-
praktik (ungdomspraktik infördes den 1 juli 1992) 

Helår Kvl Kvll KvIII KvIV Nov 
1990 3 000 2 700 2 600 2 000 4 500 4 900 
1991 9 600 7 400 8 700 7 500 14 800 15 300 
1992 30 800 18 000 17 400 17 200 70 400 73 900 
1993 87 000 49 200 23 900 73 800 

Tabell 12 Totala antalet personer i arbetsmarknadspolitiska 
åtgärder (exklusive handikappåtgärder, Ami och 
företagsutbildning) 

Helår Kvl Kvll KvIII KvIV Nov 
1990 53 900 58 800 54 300 44 400 57 600 59 900 
1991 87 000 71 400 79 100 77 000 25 900 132 400 
1992 157 800 150 700 150 800 127 200 201 900 212 300 
1993 205 300 176 400 127 400 

Tabell 13 Antal personer placerade med lönebidrag 

Helår Kvl KvU KvIII KvIV Nov 
1990 45 000 44 700 45 200 45 100 45 000 45 200 
1991 44 500 45 100 45 000 44 600 43 400 44 400 
1992 42 600 43 200 43 100 42 600 41 500 42 300 
1993 42 500 42 900 42 500 
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Tabell 14 Antal personer anställda i Samhall Prop. 1993/94: 100 
Underbilaga 11.2 

Helår Kvl Kvll Kvlll KvIV Nov 
1990 30 600 31 000 30 700 30 300 30 200 30 300 
1991 29 600 30 100 29 700 29 400 29 300 29 300 
1992 29 100 29 400 29 200 29 000 28 800 28 700 
1993 28 500 28 500 28 200 

Tabell 15 Antal personer i skyddat arbete hos offentliga arbetsgivare (OSA) 

Helår Kvl Kvll Kvlll KvIV Nov 
1990 5 700 5 700 5 800 5 700 5 600 5 700 
1991 5 400 5 400 5 400 5 400 5 500 5 600 
1992 5 600 5 600 5 600 5 500 5 500 5 600 
1993 6 100 5 800 5 500 

Tabell 16 Antal personer inskrivna vid arbetsmarknadsinstitut (AMI) 

Helår Kvl Kvll KvIII KvIV Nov 
1990** 6 800 7 300 7 300 5 600 7 000 7 300 
1991 6 700 7 100 7 100 5 400 7 000 7 400 
1992 7 700 8 000 8 400 6 300 8 100 8 700 
1993 9 300 8 700 5 200 7 000 

**Ny statistik fr.o.m. juli 1990 

Tabell 17 Antal personer som någon gång under månaden 
deltagit i företagsutbildning 

juli aug sept 

1990 2 137 5 528 4 845 
1991 4 873 8 750 9 528 
1992 5 988 11 719 14 009 
1993 1 392 4 036 4 465 

126 



Tabell 18 Antal sysselsatta inom olika branscher i 
januari-november, 1 000-tal 

Prop. 1993/94: 100 
Underbilaga 11.2 

Industri 
Jord-skogsbruk 
Byggnadsindustrin 
Privata tjänster 
Kommunal verksamhet 
Statlig verksamhet 

1992* 
846 
141 
273 

1 556 
1 234 

364 

1993 
773 
136 
237 

1 476 
1 178 

325 

Förändring 
-73 
-5 
-36 
-80 
-56 
-39 

Tabell 19 Relativa arbetskraftstal. Andel av befolkningen i åldern 
16-64 år som tillhör arbetskraften i november 

Ålder 
16-19 
20-24 
25-54 
55-64 

16-64 
Kvinnor 
Män 

1992* 
32,4 
69,9 
90,1 
67,7 

79,8 
77,3 
82,3 

1993 
23,9 
64,7 
88,6 
65,4 

77,5 
75,8 
79,1 

Förändring 
-8,5 
-5,2 
-1,5 
-2,3 

-2,3 
-1,5 
-3,2 

* Tabellerna 18-19. Justerade värden med hänsyn tagen till förändringar i 
metod m.m. som ägt rum fr.o.m. 1993. 

Tabell 20 Relativ arbetslöshet i vissa OECD-länder samt EU september 1993 

Danmark 
Irland 
Italien 
Sverige 
Belgien 
Tyskland 
Spanien 
Frankrike 
Storbritannien 
EG 

Relativ 
arbetslöshet 
10,2 
18, l 
11,2 
8,4 * 

10,l 
5,6 

21,4 
11,3 
10,3 
10,5 

Kvinnor 

11,4 
19,9 
17,2 
6,6 * 

14,6 
6,2 

27,9 
13,6 
8,0 

12,4 

* November 1993, övriga siffror avser september 1993 

<24år 

11,4 
27,3 
28,8 
18,6 * 
22,4 
4,9 

37,4 
25,3 
15,6 
20,0 
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Prop. 1993/94: 100 
Innehållsförteckning Bilaga 11 

Sid 

1 Inledning 
4 Arbetsmarknad 

19 Arbetslivsfrågor 
32 Regional ucveckling 

X. Arbetsmarknadsdepartementet 

A. Arbetsmarknad 

33 Arbetsmarlmadsverkets förvaltningskostnader, 
ramanslag 2 861 516 000 

39 Arbetsmarknadspolitiska åtgärder, reservations-
anslag 28 608 931 000 

69 Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten, 
reservationsanslag 4 000 000 

69 Vissa kostnader för avveckling av AMU-gruppen 
som myndighet, m.m., 
förs lagsanslag 1 000 

31 474 448 000 

B. Arbetslivsfrågor m.m. 

70 Arbetarskyddsstyrelsen och yrkesinspektionen, 
ramanslag 385 710 000 

76 Arbetsmiljöinstitutet, ramanslag 172 744 000 
81 Yrkesinriktad rehabilitering, ramanslag 781 448 000 
85 Yrkesinriktad rehabilitering: Uppdragsverksamhet, 

förs lagsanslag 1 000 
88 Särskilda åcgärder för arbetshandikappade, reserva-

tionsanslag 7 123 169 000 
99 Bidrag till Samhall Aktiebolag, reservationsanslag 4 900 297 000 

107 Bidrag till Samhall Aktiebolag för vissa skatter, 
förs lagsanslag 1 000 

108 Arbetslivscentrum, ramanslag 34 512 000 
111 Arbetsdomstolen, ramanslag 14 903 000 
114 Statens förlikningsmannaexpedition, förslagsanslag 1 657 000 
115 Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar, 

förs lagsanslag 55 000 
115 Internationella avgifter, förslagsanslag 16 130 000 

13 430 627 000 
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C. Regional utveckling 
Prop. 1993/94: 100 
Bilaga 11 

116 Lokaliseringsbidrag m.m., reservationsanslag* 350 000 000 
116 Regionala utvecklingsinsatser, reservationsanslag* 1 012 000 000 
116 Täckande av förlust på grund av kreditgarantier 
116 till företag i glesbygder m.m.,förslagsanslag* 1 000 
116 Ersättning för nedsättning av socialavgifter, 

förslagsanslag* 500 000 000 
116 Sysselsättningsbidrag, förslagsanslag* 200 000 000 
116 Särskilda regionalpolitiska infrastrukturåtgärder m.m., 

reservationsanslag* 179 900 000 
116 Glesbygdsmyndigheten, reservationsanslag* 17 000 000 
116 Expertgruppen för forskning om regional utveckling, 

reservationsanslag* 6 065 000 
116 Kapitaltillskott till en utvecklingsfond för Västnorden, 

förslagsanslag* 4 200 000 
116 Transportstöd, förslagsanslag* 300 300 000 
116 Lokaliseringslån, reservationsanslag* 1 000 

2 569 467 000 
Summa kr 47 474 542 000 

118 Underbilaga 11.1 (1 Förslag till lag om ändring 
i lagen (1993 :719) om särskilt studielån för 
den som genomgår arbetsmarknadsutbildning. 

119 2 Förslag till lag om tillfällig avvikelse 
från lagen (1981:691) om socialavgifter. 

120 3 Förslag till lag om ändring i lagen 
( 1981: 691) om socialavgifter. 

122 4 Förslag till lag om praktik för invandrare) 

123 Underbilaga 11.2 Arbetsmarknadsstatistik 

129 



gotab 45536. Stockoolm 1993 



Regeringens proposition 
1993/94:100 Bilaga 12 

Kulturdepartementet 

(elfte huvudtiteln) 

I Riksdagen 1993194. l sam/. Nr 100 Bilaga 12 





Bilaga 12 till budgetpropositionen 1994 

Kulturdepartementet 
(elfte huvudtiteln) 

Inledning 

För tredje året i rad föreslår regeringen en ökning av de statliga insatserna på 

kulturområdet. Förslaget innebär markanta förstärkningar av det regionala 

nätverket och insatser görs som syftar till att stärka kulturens ställning i hela 

landet. Bland annat kan nämnas att stödet till GöteborgsOperan ökar liksom 

stödet till de mindre länsteatrarna och kammarorkestrarna. Insatser görs också 

för att förbättra kulturskaparnas villkor samt för att öka möjligheterna för barn 

och ungdom att ta del av kulturutbudet. Därutöver föreslås en del insatser för 

de centrala kulturinstitutionerna, bl.a. åtgärder som syftar till att skapa ökade 

möjligheter för Konstmuseerna att hantera bevakningsfrågor. Dessutom 

kommer regeringen i början av år 1994 att fatta beslut om byggstart för det 

nya Moderna museet och Arkitekturmuseet. 

Inom medieområdet föreslås rationaliseringskrav och begränsade be

sparingar på drifts- och utvecklingsstöd till dagspressen samt på anslaget för 
filmkulturella ändamål. TV-avgiften hålls på en oförändrad nivå. För åren 

1993-1996 har den avgiftsfinansierade radio- och TV-verksamheten en 

reformram om 150 miljoner kronor per år. Omfattande reforminsatser görs 
för att öka tillgängligheten av massmedieutbudet och kultur för människor 
med funktionshinder. 

Inom invandrarornrådet minskar förläggnings verksamheten kraftigt jäm
fört med innevarande budgetår. Regeringen presenterade hösten 1993 förslag 

till mer flexibelt och humant mottagande av asylsökande. Ett mycket stort 
antal personer med uppehållstillstånd behöver placeras ut i kommunerna. 
Utbetalningarna av statsbidrag till kommunerna ökar till följd av detta. Stats

bidragsberäkningarna baseras på ändrade ersättningsregler som bl.a. innebär 

fler utbetalningstillfällen och höjda ersättningsbelopp. Behovet av kommun

platser budgetåret 1994/95 beror endast i ringa grad på den bedömda till
strömningen av asylsökande utan är till största delen en följd av att så många, 

främst bosnier, tidigare sökt sig till Sverige och kommer att få stanna här 
samt den omfattande invandringen av anhöriga till dessa. Regeringen föreslår 

betydande insatser i syfte att motverka ra~ism och främlingsfientlighet. 

Förslaget innebär sammantaget strukturella besparingar på ca 200 miljoner 

kronor. 

~ 
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Sammanfattning 

Fördelning av Kulturdepartementets budgetförslag för 
budgetåret 1994/95 

A. Diverse 

B. Kulturverksamhet m.m. 21,7% 

C. Massmedier m.m. 6,5% 

D. [nvandring m.m. 71,8% 

Anslagsförändringarna inom Kulturdepartementets verksamhetsområde i 

förhållande till motsvarande anslag på statsbudgeten för budgetåret 1993/94 
framgår av följande sammanställning (miljoner kronor). 

Anvisat Förslag Förändring 
1993/94 1994/95 

A. Diverse 1,3 1,3 0,0 
B. Kulturverksarnhet m.m. 3 126,6 3 198,7 72,l 
C. Massmedier m.m. 956,6 955,3 -1,3 
D. Invandring m.m. 11 769,4 10 604,4 -1 165,0 
Totalt för Kulturdepartementet 15 853,9 14 759,7 -1 094,2 
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A. Diverse 

A I. Internationellt samarbete m.m. 

1992/93 Utgift 

1993/94 Anslag 

1994/95 Förslag 

545 109 

1345000 

1345000 

Reservation 799 891 

Regeringen beräknar anslaget för nästa budgetår till 1 345 000 kr. Inom 

anslaget har beräknats kostnader för bl.a. svenskt deltagande i det interna

tionella samarbetet inom departementet<; verksamhetsområde. 

Regeringen föreslår att riksdagen 

till lntemationel/t samarbete m.m. för budgetåret 1994/95 anvisar ett 

reservationsanslag på l 345 000 kr. 

Prop. 1993/94: l 00 
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B. Kulturverksamhet m.m. 

Allmänna utgångspunkter 

Förslagen i 1993 års budgetproposition innebar på kulturområdet en avstamp 

för det kulturpolitiska utvecklingsarbctet under den nu aktuella treårsperio

den. Budgetprövningen kunde göras på grundval av kulturinstitutionernas 

fördjupade anslagsframställningar och budgetförslaget kunde därmed i bety

dande utsträckning ges karaktären av målprecisering och riktlinjegivning. De 

ekonomiska förutsättningarna gav - liksom i tidigare budgetprövningar -

vissa utrymmen för nya insatser på kulturområdet. 

Under våren 1993 har regeringen tillsatt fyra parlamentariskt sammansatta 

kommitteer, med uppgift att belysa och analysera i stort sett hela det kultur

politiska fältet. 
Tre av komrnitteerna fokuserar på vissa sektorer inom kulturområdet, 

nämligen Översynen av mål- och strukturfrågor m.m. inom det statliga och 

statsunderstödda museiväsendet (Ku 1993:05), Översynen av Riksteaterns 

betydelse för teaterlivet och ansvarsfördelningen mellan Riksteatern och läns

teatrama (Ku 1993:04) samt kommitten rörande det internationella perspekti

vet i \...'Ulturpolitiken (Ku 1993:07). Den fjärde kommitten om kulturpolitikens 

inriktning (Ku 1993:03) har mer övergripande uppgifter och skall bl.a. utvär

dera den hittills förda kulturpolitiken och lämna förslag om kulturpolitikens 

framtida inriktning och utformning. 

Denna synnerligen omfattande utredningsverksamhet inom kulturområdet 

kommer att sätta sin prägel på den kulturpolitiska debatten under lång tid 

framöver. Även om de kommitteer som utför de mer sektoriella översynerna 

skall redovisa sina överväganden och förslag redan under våren 1994 
kommer den övergripande kulturutredningen inte att vara färdig förrän vid 

årsskiftet 1994/95. Det måste förutsättas att kommittens förslag blir föremål 

för en omfattande remissbehanclling innan den slutligen kan beredas med 

sikte på ställningstagande under våren 1996. 

Trots de pågående utredningarna menar regeringen att det finns anledning 

till resursförstärkningar och omprioriteringar inom kulturområdet. Kulturens 

roll som kraft för kreativitet och framtidstro har vuxit sig allt starkare under 

senare år. 

Det kan illustreras genom de många kommuner och landsting som arbetar 

aktivt med kulturfrågorna för att förstärka identiteten och attraktionskraften i 

den egna bygden. Det har kommit till uttryck i den statliga kulturverksamhe

ten, där regeringen trots de ekonomiskt besvärliga tiderna klart har markerat 

sin ambition att upprätthålla och förstärka insatserna på kulturområdet. 

Det har också markerats i det internationella samarbetet. Bland annat 

kommer det nordiska samarbetet i framtiden i betydande utsträckning att 

innehålla satsningar på kultur. Liknande prioritering av kulturområdet finner 

vi i det utvecklingsarbete inom Europarådet och i det regionala samarbetet, 

bl.a. kring Östersjön och Barcnts hav, som numera har etablerats. Att Stock-
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holm av EU:s kultunninistrar har utsetts till europeisk kulturhuvudstad år 

1998 - som den första staden utanför EU-kretsen - måste ses som en inter

nationell uppskattning av kulturens ställning i vårt land. Regeringen åter

kommer senare i denna inledning med en mer fördjupad information om de 

internationella kulturfrågorna. 

De redovisade förutsättningarna leder regeringen till slutsatsen att det är 

angeläget att fortsätta det offensiva kulturpolitiska utvecklingsarbetet i enlig

het med de riktlinjer som gäller för kulturpolitiken men också i samklang med 

de direktiv som ligger till grund för det pågående översynsarbetet. 

Därför innehåller årets budgetförslag förstärkningar av det regionala 

nätverket men också andra insatser som syftar till att stärka kulturens ställning 

i hela landet. Förslagen tar också sikte på att förbättra kulturskaparnas villkor 

liksom möjligheterna för barn och ungdomar att få ta del av ett kulturutbud. 

Ökad decentralisering 

Mot bakgrund av den debatt som då och då förs om balansen mellan de statli

ga insatserna i huvudstadsregionen och i landet i övrigt finns det anledning att 

redovisa några iakttagelser. 

Underlaget för bedömning av balansfrågan är för närvarande begränsat. 

Ett försök till analys har gjorts i den rapport, som lades fram år 1989 i an

slutning till granskningen av den svenska kulturpolitiken inom ramen för 

samarbetet i Europarådet. 

Analysen, som grundar sig på material fram till mitten av 1980-talet, pekar 

på att de resurser som har kunnat tillföras kulturområdet i större utsträckning 

har gått till landet i övrigt än till Stockholm. 

Regeringen utgår ifrån att kommitten om kulturpolitikens inriktning. som 

har som en huvuduppgift att utvärdera den hittills förda politiken. kommer att 

ta upp denna fråga, särskilt som regeringen i sina direktiv har föreskrivit att 
utredningen skall fästa särskild uppmärksamhet vid decentraliseringsmålet. 

I det förra budgetförslaget tog regeringen i hög grad sikte på insatser 

ägnade att förstärka kulturens ställning i hela landet. Även årets budgetförslag 

har dessa ambitioner i fokus. Betydande nya insatser föreslås sålunda för 

länsinstitutionerna, landsarkiven och länsstyrelserna. 

Regeringen övergår nu till att ge en översiktlig redovisning av huvud

momenten i budgetförslaget. 

Sammanfattning av budgetförslaget 

Allmänna fömtsättningar 

Ramen för nya insatser på kulturområdet för nästa budgetår uppgår till ca 45 

miljoner kronor. Den har åstadkommits genom vmprioriteringar. Inom kul-
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tursektorn föreslås sålunda en besparing på Riksteaterns anslag på 10 miljo

ner kronor. Riksteatern, Operan och Dramaten förutsätts vidare kunna balan

sera en bidragsminskning på sammanlagt 5 miljoner kronor genom ökade 

biljettintäkter m.m. En engångsanvisning på 3 miljoner kronor vid Dramaten 

föreslås utnyttjad för nya ändamål. Ett statsbidrag på 500 000 kr för hant

verksstöd föreslås avvecklas. 

Som ett led i ambitionen att begränsa den statliga konsumtionen har de 

statliga kulturinstitutionerna - liksom övriga statsverksamheter - påförts ett 

produktivitets- och effektivitetskrav. För de statliga kulturinstitutionerna upp

går detta till totalt 10 miljoner kronor. Uttaget redovisas under resp. statsan

slag. 

Förutom omprioriteringarna inom Kulturdepartementet påverkas kultur

sektorns totala budgetomslutning också av vissa överföringar från andra 

departement. 

Särskilt märks detta inom arki~·sektorn, där systemet med fördelat kost

nadsansvar för de olika arkivproducenterna nu har fått fullt genomslag. Sek

torn har sålunda tillförts 5 miljoner kronor för mikrofilmning av kyrkoskriv

ningshandlingar och 0,5 miljoner kronor för mottagande av arkivleveranserna 

från vissa arkivbildare. Även det. klartecken som nu ges för att skapa en 

landsarkivfunktion i Karlstad skall ses i detta perspektiv. 

En annan viktig överföring sker inom statistikområdet, där en decentrali

sering av statistikansvaret nu sk1!r från Statistiska centralbyrån till vissa 

sektorsmyndigheter, bl.a. Statens kulturråd. 

Till Naturhistoriska riksmuseet kommer en vetenskaplig kommitte för bio

logisk mångfald under en treårig försöksperiod att knytas, som en upp

följning av propositionen (prop. 1993/94:30) Strategi för en biologisk mång
fald. 

Nya insatser 

Förslagen till nya insatser på kulturområdet innebär bl.a. följande. 

Verksamheten vid den nya GöteborgsOperan beräknas komma igång 

under hösten 1994. Det nuvarande stödet till Göteborgs musikteater, som 

uppgår till ca 33 miljoner kronor, föreslås därför öka väsentligt. Ökningen 

uppgår till ca I 0 miljoner kronor. 

En fortsatt utbyggnad av vissa länsinstitutioner föreslås: bidraget till i 

första hand länsteatrarna i Bohuslän, Kalmar och Halland ökar med samman

lagt tolv grundbelopp och till kammarorkestrarna i Sundsvall och Jönköping 

ökar bidraget med sammanlagt fyra grundbelopp. 

Regeringen beräknar därutöver att 26 grundbelopp skall stå till Kultur

radets disposition och kunna användas som en rörlig resurs för att stimulera 

länsteatrama att i ökad utsträckning utveckla verksamheten för barn och 

ungdom. 

För stöd till det arbete som /iinsmuseema gemensamt driver för att utveckla 

museernas insatser för att levandegöra kulturmiljöer beräknas en engångsin

sats på 850 000 kr. 

Prop. 1993/94: I 00 
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Etablering av en ny landsarkivsfunktion i Karlstad är ett viktigt steg i nät

verksbygget på arkivområdet. Ett annat viktigt förslag i det avseendet är för

stärkningen av länsstyrelsernas kulturmiljövårdsverksarnhet, som åstadkom

mes bl.a. genom en överföring av 3 miljoner kronor från kulturbudgeten till 

Civildepartementets huvudtitel. Förstärkningen innebär att samtliga länssty

relser kan utökas med ytterligare en handläggare på kultunniljövårdsområdet. 

Därmed möjliggörs en fortsatt ärendedecentralisering från Riksantikvarie

ämbetet och bättre förutsättningar för länsstyrelserna att kunna hantera anbud 

och upphandling av arkeologiska uppdrag. 

Den sistnämnda frågan har aktualiserats i betänkandet (SOV 1992: 137) 

Arkeologi och exploatering och de yttranden som har inkommit med anled

ning av remissbehandling. 

Enligt regeringens uppfattning bör arkeologiska uppdrag upphandlas i 

konkurrens när det är motiverat. Uppdragsverksamheten föreslås bibehållas 

inom myndigheten Riksantikvarieämbetet och statens historiska museer i 

avvaktan på museiutredningens förslag om myndighetens framtida organisa

tion. 

Genom omprioritering anvisas Historiska museet ett engångsbelopp på 1 

miljon kronor för eftersatt fyndkonservering. I framtiden bör dock konserve

ring inbegripas i företagens kostnadsansvar för en arkeologisk undersökning. 

Inom konstnärsområdet föreslås insatser för såväl författare och översätta

re som bild- och formkonstnärer. Enligt förslaget i prop. 1993/94:54 om 

Ersättning åt författare m.fl. för utlåning av deras verk genom bibliotek m.m. 

för budgetåret 1993/94 (bet. 1993/94:KrU9, rskr. 1993/94:26) ökade grund

beloppet till biblioteksersättningen från 83 öre till 86 öre. Förutsättningen för 

biblioteksersättningen för budgetåret 1994/95 kommer att beredas genom 

sedvanlig förhandling. Insatserna för bild- och forrnkonstnärer föreslås för

stärkas genom en ökning av visningsersättningen med 1,5 miljoner kronor 

och konstnärsbidrag med 1 miljon kronor. Till bild- och forrnkonstnärer kan 

räknas målare, grafiker, skulptörer, textilkonstnärer, konsthantverkare, forrn

givare, tecknare/illustratörer samt fotografer. Dessutom föreslås att den 

utställningsersättning som utgår till konstnärerna via Sveriges konstförening

ars riksförbund skall förstärkas med 500 000 kr. 

Svenska konstnärers möjlighet att nå en internationell publik är i hög grad 

beroende av vilka resurser som står till förfogande för att utjämna de geogra

fiska avstånden. Det är en aspekt som bl.a. utredningen om det internationella 

perspektivet i kulturpolitiken torde komma att beröra. I årets budgetförslag 

föreslås en ökning med 500 000 kr av de resurser som Svenska institutet har 

för att kunna stödja utgivningen av svensk litteratur i utlandet. 

[enlighet med det avtal som staten har träffat med Stockholms stad före

slås en fortsatt uppbyggnad av stödet till Dansens Hus. Förutsättningarna för 

dansverksamheten i landet påverkas också av förslaget att öka bidraget till fria 

teater- och dansgrupper med 1.5 miljoner kronor. 

Statens stöd till samiska kulturändamål har ökat under en följd av år. Årets 

budgetförslag innebär att kulturstödet förstärks med ytterligare 500 000 kr för 

att öka samernas möjligheter att ordna sin teaterförsörjning. 

Prop. 1993/94: 100 
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Ett ökat stöd med 750 000 kr föreslås för verksamheten vid Vadstena- Prop. 1993/94: 100 

akademien. Dessutom föreslås ett ökat statsbidrag med 250 000 kr till Bil. 12 

Drottningholms teatermuseum för den föreställningsverksamhet vid Ulriks-

dals Slottsteater som bedrivs av vänföreningen Confidencen Rcdiviva. 

Över kulturbudgeten utgår för närvarande statsbidrag för två organisatio

ner inom invandrarkulturområdet, nämligen Riksförbundet Invandrarnas 

kulturcentrum och Immigrantinstitutet för arkiv- och dokumentationsverk

samhet. I budgetförslaget föreslås att ytterligare en organisation skall få stats

bidrag, nämligen Stiftelsen Sveriges invandrarinstitut och museum i Bot

kyrka Statsbidrag föreslås utgå med 500 000 kr. 

Vad gäller de centrala kulturinstitutionerna föreslås i budgetförslaget en rad 

åtgärder inom skilda områden. 

På museiområdet är uppmärksamheten delvis fokuserad på uppföljningen 

av beslutet att bygga ett nytt Modemt museum. Det föreslås att drygt 5 miljo

ner kronor skall beräknas för projektering av inredning och utrustning för 

Moderna museet och för Arkitekturmuseet. 

Vidare föreslås att det kvarvarande besparingskravet på 2 miljoner kronor 

per år för Statens konstmuseer skall reduceras till hälften för att skapa ökade 

möjligheter för museerna att hantera bevakningsfrågor. 

Basbudgeteringen av statsanslaget till Statens musiksamlingar föreslås 

justerad med drygt 700 000 kr. Därutöver föreslås myndigheten erhålla en 

årlig resurs på 500 000 kr per budgetår under en tioårsperiod för att vidta 

åtgärder rörande förslitning och ersätmingsanskaffning i notbiblioteket. 

Waldemarsudde är enligt testamente statlig egendom, men Stockholms 

stad har i enlighet med ett särskilt avtal under en följd av år lämnat verksam

hersbidrag. Avtalet har nu sagts upp och det kommunala bidraget kommer att 

upphöra. Statens åtagande - och ansvar - kommer därigenom att öka. Ett 

belopp på 2 miljoner kronor har beräknats stå till regeringens disposition för 

detta ändamål. 

När det gäller de nationella teatrama har redan redovisats de åtgärder i 

fonn av be~paringar och ökade intäktskrav som föreslås. 

Låneramar och lwpitalkostnader 

Enligt kapitalförsörjningsförordningen ( 1992:406) skall anläggningstillgångar 

finansieras genom att myndigheterna själva tar upp lån i Riksgäldskontoret. I 

samband med omläggningen till denna nya rutin, vilket skedde i reglerings

brcvet för budgetaret 1993/94. genomfördes vissa förändringar av myndighe

ternas anslag. Sålunda korrigerades anslagen för belopp som hade använts 

för investeringar samt för de kapitalkostnader som framtida lån i Riksgälds

kontoret skulle medföra. 

Utgångspunkten för denna omläggning är kostnadsneutralitet, dvs. 

myndigheten skall nu ha samma utrymme för investeringar som tidigare. 

För kulturmyndigheternas vidkonunande har budgetberedningen inneburit 

vissa justeringar när det gäller basbudgeteringen för kapitalkostnader. Bland 

annat har beaktats de centrala resurser för investering i inredning och utrust-
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ning, som Statens kulturråd och Byggnadsstyrelsen har disponerat men som 

inte återfinns i statsbudgeten för budgetåret 1993/94. 

Under resp. anslag redovisas hur mycket anslaget har räknats upp för att 

öka förmågan att klara kapitalkostnader. Därvid bör noteras, att Naturhisto

riska riksmuseet har påförts ett extra belopp på 660 000 kr för kapitalkostna

der i samband med inredning av de nya lokalerna för spritlagda samlingar. 

Samtidigt redovisas under anslagen vilka låneutrymmen - låneramar - som 

myndigheten bör ha i Riksgäldkontoret. Förslagen till låneramar innebär 

genomgående att myndighetens förslag har godtagits. 

Det bör betonas att en beviljad låneram inte innebär att regeringen är 

beredd att ikläda sig ett ansvar för de kapitalkostnader som följer av ett utnytt

jande av ramen. Det ankommer på resp. myndighet att bedöma vilka resurser 

för kapitalkostnader, som kan avsättas inom statsanslaget eller täckas av 

övriga inkomster i verksamheten och utifrån denna bedömning avgöra hur 

stort låneutrymme som skall utnyttjas. 

Resultatbedömning och slutsatser 

Myndigheterna inom kulturverksamheten ingår i den budgetcykel som om

fattar budgetåren 1993/94-1995/96. Med anledning av de tillsatta parlamenta

riska kommitteerna med uppgift att bl.a. se över kulturområdet och det statli

ga kulturstödet, valde regeringen att inte föreslå riksdagen planeringsramar 

för myndigheternas medelstilldelning föregående år. Av samma anledning 

väljer regeringen att inte heller i år föreslå planeringsramar. Regeringen har 

för avsikt att genomföra en fördjupad mål- och resultatbedömning av myn

digheternas verksamhet samt ge planeringsramar så snart underlag föreligger 

från utredningsarbetet. 

Vissa frågor om kultur- och arbetsmarknadspolitik 

wnebidrag 

Som anmäldes i 1993 års budgetproposition (prop. 1992/93: 100 bil. 12 s. 
10) arbetar en interdepartemental arbetsgrupp, med representanter för Kultur

och Arbetsmarknadsdepartementen. med att följa frågor som är av gemensamt 

intresse för kultur-, arbetsmarknads- och regionalpolitik. Arbetsgruppen 

föreslog vidare vissa åtgärder beträffande s.k. flexibla lönebidrag vid vissa 

kulturinstitutioner med hög andel lönebidragsanställd personal. 

Vid behandlingen av propos1uonen fastslog riksdagen (bet. 

1992/93:KrU17, rskr. 1992/93:249) att medel fran Arbetsmarknadsdeparte

mentets huvudtitel skulle överföras till bl.a. Kulturdepartementets huvudtitel 

för att ge dessa kulturinstitutioner ett incitament till att fortsatt anställa arbets

handikappade. Denna budgetering innebar samtidigt att en mera rättvisande 

bild av statens kostnader för kulturinstitutionerna ges. 

I arbetsgruppens uppgifter ingår att noga följa effekterna av denna reform. 

Regeringen kommer i del följande, under anslagen Centrala Museer: Myndig-
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heter, Centrala museer: Stiftelser resp. Bidrag till vissa museer, att redovisa Prop. 1993/94: 100 

vissa tekniska justeringar av dessa medel, vilka föreslås beräknas direkt Bil. 12 

under resp. kulturinstitutions anslag. 

Försöksverksamhet med kulturvårdsföretag 

Under år 1993 har arbetsgruppen i första hand behandlat frågor om hur man 

inom regionalpolitiskt intressanta områden skall kunna skapa en större konti

nuitet i verksamheter som bedrivs med stöd av arbetsmarknadsmedel vid s.k. 

kulturvårdsföretag. Ett gemensamt drag för dessa har varit att de helt eller till 

större delen har varit beroende av medel för arbetsmarknadspolitiska åtgärder. 

Verksamheten har ofta kommit att präglas av viss osäkerhet om den mera 

långsiktiga finansieringen. 

Sedan två år bedrivs en försöksverksamhet med en alternativ modell för att 

förlägga arbete från centrala kulturinstitutioner till arbetsmarknadspolitiskt 

och regionalpolitiskt prioriterade områden. Riksarkivet och Nordiska museet 

har genom detta projekt erhållit möjlighet att lägga ut uppdrag, beträffande 

bl.a. digitalisering och registrering, till ett dataföretag i Pajala. I avtalen 

mellan parterna har t.ex.. produktkrav, kvalitetskontroll, ersättningsregler 

samt resp. parters prestationer och ansvar tydligt reglerats. Större delen av 

kostnaderna för uppdragen har finansierats med projektmedel från Arbets

marknadsdepartementet. 

Regeringen avser senare i vår, i samband med behandlingen av vissa re

gionalpolitiska frågor, återkomma med förslag om en fortsatt försöksverk

samhet på detta område. 

Övrigt 

Regeringen vill även för riksdagens kännedom meddela att den interdeparte

mentala arbetsgruppen kommer att fortsätta sitt arbete. Den skall därvid i 

första hand arbeta med den fortsatta försöksverksamheten med kulturvårds

företag men även, som nämnts, följa upp de åtgärder som tidigare beslutats 

om särskilda medel för lönebidrag. Vidare kommer gruppen att studera frågor 

om beredskapsarbete inom kulturmiljövården och insatser för konstnärliga 

yrkesutövare. Särskild uppmärksamhet kommer därvid att ägnas åt formerna 

för de insatser som sker genom kulturarbetsförmedlingarna (se vidare direktiv 

(dir. 1993: 132) till utredning om arbetsmarknadens roll, omfattning. inrikt

ning och avgränsning). 

Vissa internationella kulturfrågor 

För riksdagens information redovisas i det följande några aktuella frågor 

inom det internationella kultury,amarbetet på regeringsnivå. 

Kultursamarbetet i Norden paverkas alltmer av den europeiska integra

tionsprocessen samtidigt som utvecklingen i Östeuropa har skapat nya förut-
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sättningar för ett breddat regionalt kultursamarbete, omfattande samtliga 

länder kring Östersjön. 
Den nya europeiska situationen har riktat uppmärksamheten på behovet att 

markera Nordens kulturella gemenskap. Kulturen har därför fått ökad tyngd i 

det officiella nordiska samarbetet. Genom omprioriteringar i Nordiska minis

terrådets verksamhetsbudget får kultursamarbetet fr.o.m. år 1994 kraftigt 

ökade resurser. Möjlighet ges därmed till nysatsningar på ett antal kulturpoli

tiskt angelägna samarbetsområden. 

På svenskt och polskt initiativ hölls i maj 1993 i Stockholm den första 

konferensen i sitt slag mellan kulturministrar i Östersjöområdet. Huvudsyftet 

med konferensen var att skapa kontakter på hög politisk nivå för att kunna 

utveckla och underlätta kulturförbindelserna i regionen. Vid konferensen 

betonades vikten av att öka informations- och kunskapsutbytet på kulturens 

område, att undanröja kvarstående formella hinder för kulturutbytet samt att 

samarbeta inom ramen för befintliga internationella organisationer. Vidare 

lämnades avsiktsförklaringar om konkreta insatser, bl.a. inom ramen för 

kulturprogrammet Ars Baltica. Nästa kulturrninisterkonferens för Östersjö

området förväntas äga rum i Estland under år 1995. 

På förhösten 1993 hölls ett kulturrninistermöte för Barentsregionen i 

Kirkenes, Norge. Vid mötet enades man om att vidareutveckla det kultursam

arbete som redan inletts mellan de åtta län som ingår i regionen. 

Kultursamarbetet i Europa präglas självfallet i mycket hög grad av skeen

det inom EU samt förhållandena i Öst- och Centraleuropa. 

Med Maastrichtöverenskommelsens ikraftträdande har en formell bas ska

pats för att låta EES-avtalet omfatta även kulturområdet. Informella samtal har 

under hösten 1993 förts mellan företrädare för EFT A:s särskilda arbetsgrupp 

för kulturfrågor och EG-kommissionen om ett avtalsreglerat kultursamarbete. 

Resultatet av sonderingarna är så goda att realförhandlingar om en tilläggs

artikel till EES-avtalet sannolikt kommer att kunna inledas våren 1994. Det är 
regeringens bedömning att det, oavsett om Sverige blir medlem av EU, finns 

starka skäl för ett formaliserat kultursamarbete som omfattar hela EES

området. 
Hösten 1993 publicerades en informationsskrift i regeringskansliets skrift

serie Fakta Europa ( 1993:2 - EG, kulturen och medierna). 

I budgetpropositionen 1993 redovisades att det pågick en översyn av 

reglerna om statligt stöd till kulturverksamhet och massmedier, påkallad av 

EES-avtalets artikel 4 om förbud mot diskriminering på grund av nationalitet. 

Utgångspunkten var att regler i nuvarande stödförfattningar som innebär att 

mottagare av sådana bidrag skall vara svenska medborgare eller svenska före

tag, ersätts med krav på att den stödda verksamheten i huvudsak skall bedri

vas i Sverige. på svenska språket, ha betydelse för svenskt kulturliv eller 

liknande. Riksdagen godkände vad som anfördes om EES-anpassningen av 

reglerna (prop. 1992/93:100 bil. 12 s. 4, bet. l992/93:KrU16, rskr. 

1992/93: 197). Till följd av översynsarbetet har följande författningar inom 

kultur- och medieområdet ändrats enligt regeringens beslut den 16 december 

1993: förordningen ( 1962:652) om Sveriges författarfond, förordningen 
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( 1976:528) om bidrag till konstnärer, förordningen (1982:505) om statsbi

drag för framställning och utgivning av fonogram, förordningen (1982:600) 

om Sveriges bildkonstnärsfond, förordningen (1985:525) om statligt stöd till 

bokhandeln, förordningen ( 1989:500) om vissa särskilda insatser på kultur

området. presstöds förordningen (l 990:524 ), förordningen (1993:449) om 

statligt litteraturstöd och förordningen ( 1993:567) om statligt stöd till kultur

tidskrifter. 

Inom ramen för medlemskapsförhandlingama har bl.a. frågan om utförsel 

och återförande av kulturföremål färdigbehandlats. Från svensk sida har EU:s 

gemensamma regler på detta område kunnat accepteras mot bakgrund av att 

den svenska utförsellagstiftningen inte påverkas och att vissa kontrollåtgärder 

tillåts i syfte att säkra efterlevnaden. 

Regeringen konstaterar med tillfredsställelse, att EU:s kultunninistrar har 

utsett Stockholm till europeisk kulturhuvudstad år 1998. 

I Europarådet fortsätter arbetet med att anpassa kulturverksarnheten till de 

nya krav som följer av det ökade antalet länder som numera är anslutna till 

den europeiska kulturkonventionen. Det kan noteras att Europarådet tillmäter 

kultursamarbetet stor betydelse som plattform för rådets strävan att fungera 

som en sammanhållande politisk kraft i ett breddat Europa. Denna hållning 

bekräftades vid stats- och regeringschefsmötet i Wien i oktober 1993. Vad 

gäller Europarådets löpande kommittearbete i kultur- och kulturarvsfrågor 

hänvisar regeringen till den allmänna redogörelse för ministerkommittens 

verksamhet, som kommer att lämnas senare i vår. 

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. Mot bak

grund av de mål och riktlinjer för årtiondet som fastställts av FN och Unesco 

arbetar kommitten eller de i kommitten ingående myndigheterna med såväl 

nationellt baserade projekt som internationella samvcrkansprojekt inom ramen 

för ett antal övergripande teman. Insatserna på det nationella planet görs 

främst under rubriken Det mångkulturella samhällets möjligheter och 

problem. Kommitten har i sin verksamhetsberättelse till regeringen för år 

1993 lämnat en ingående redogörelse för alla de projekt som Sverige genom

för eller medverkar i inom ramen för kulturårtiondet. 

Den av Unesco på nordiskt initiativ tillsatta Världskommissionenför kultur 

och utveckling höll sitt första arbetsmöte i Sverige sommaren 1993. Kom

missionen, som leds av förre generalsekreteraren i FN Perez de Cuellar, har 

till uppgift att utarbeta en rapport om hur samhällsutveckling och kulturut

veckling påverkar varandra. Regionala delrapporter kommer att utarbetas. 

Europarådets kulturkommitte har åtagit sig att svara för att en europeisk 

rapport tas fram under år 1994. Svensk expertis tar aktiv del i detta arbete. 
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Särskilda lotterimedel 

Under budgetåret 1992/93 har ur behållningen av de särskilda lotterier som 
anordnats till förmån för konst, teater och andra kulturändamål anvisats medel 

med sammanlagt 4 940 000 kr. Medlen har fördelats enligt följande: 

3 400 000 kr till Statens kulturråd för fördelning till investeringar m.m. 

240 000 kr till investeringar m.m. inom konst-, musei- och utställnings
området, 

650 000 kr till investeringar inom kulturmiljövården, 
650 000 kr till andra ändamål. 
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Allmän kulturverksamhet m.m. 

B 1. Statens kulturråd 

1992/93 Utgift 

1993/94 Anslag 

1994/95 Förslag 

25 213 015 
25 358 ()()() 
27 309 ()()() 

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. 

Under den senaste femårsperioden har Kulturrådet genom rationalisering 

minskat antalet anställda med ca 20 %. 

Statens kulturråd 

För investeringar i ADB och kommunikationsutrustning begär Kulturrådet en 

låneram hos Riksgäldskontoret på 300 000 kr. 

Regeringens överväganden 

Statistikansvar 

I enlighet med det principbeslut riksdagen fattat om ansvar för den statliga 
statistiken (prop. 1992/93: 101, bet. 1992/93:FiU7, rskr. 1992/93: 122) har 

l 451 000 kr beräknats under förevarande anslag för statistik inom kultur

området i stället för under sjunde huvudtitelns anslag D 8. Statistiska central

byrån: Statistik, register och prognoser. Regeringens överväganden om an

svarsfördelningen mellan Statistiska centralbyrån och andra myndigheter 

redovisas under sistnämnda anslag. 

Låneramar och kapitalkostnader 

För innevarande budgetår disponerar Kulturrådet en låneram i Riksgäldskon
toret på 345 000 kr. Regeringen föreslår att Kulturrådet för nästa budgetår 

beviljas en låneram i Riksgäldskontoret på 300 000 kr. Anslaget bör tillföras 

393 000 kr för att förstärka Kulturrådets kapacitet att klara de ränte- och 

amorteringskostnader som kan uppkomma vid ett utnyttjande av beviljade 

Prop. 1993/94: 100 
Bil. 12 

16 



låneramar. Regeringens syn på förutsättningarna för myndigheterna att ta upp Prop. 1993/94: l 00 

lån och finansieringen av dessa redovisas under inledningen till detta avsnitt. Bil. 12 

Anslagsberäkningar 

Vid beräkningen av anslaget har hänsyn tagits till pris- och löneutvecklingen. 

Medel har tillförts anslaget med anledning av förändringen av den statliga 

arbetsgivarorganisationen och för avtalade avsättningar till Trygghetsstiftel

sen. Anslaget har minskats till följd av det slopade arbetsgivarinträdet. Som 

ett led i begränsningen av den offentliga konsumtionen har en besparing tagits 

ut med 405 000 kr. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 

till Statens kulturråd för budgetåret 1994/95 anvisar ett ramanslag på 
27 309 000 kr. 

B 2. Bidrag till utvecklingsverksamhet inom kulturområdet 
m.m. 

1992/93 Utgift 

1993/94 Anslag 

1994195 Förslag 

186 988 0101 

118 572 000 
124 672 000 

Reservation 45 001 401 

I Varav 100 mkr anvisats som engångsbelopp för investeringar 
(prop. 1991/92:150 bil. 1:9, bet. 1991/92:FiU30, rskr. 1991192:350). 

Från detta reservationsanslag anvisas bidrag för skilda ändamål till organi

sationer och institutioner på kulturområdet samt till visst internationellt kul

turutbyte. 

2 Riksdagen 1993194. 1 sam/. Nr 100 Bilaga 12 
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1993/94 Beräknad ändring Prop. I 993/94: 100 
1994/95 Bil. 12 

Till Statens kulturråds 
disposition för utvecklings-
verksamhet 24 509 000 of. 

2 Bidrag till organisationer 
och institutioner inom 
kulturområdet 

2.1 Centrala amatörorganisationer 5 943 000 of. 
(varav för amatörteater-
verksamhet l 082 000 kr) 

2.2 Centrumbildningar 10 291 000 of. 

2.3 Folkparkerna i Sverige 
för kulturverksamhet 5017000 of. 

2.4 Folkets husföreningarnas 
riksorganisation för 
klllturverksamhet 2 201 000 of. 

2.5 Bygdegårdarnas riksförbund 
för kulturverksamhet 504 000 of. 

2.6 Våra gårdar för kllltur-
verksamhet 229 000 of. 

2.7 Riksförbundet Invandrarna~ 
kulturcentrum 298 000 of. 

2.8 Baltiska institutet 625 000 of. 

2.9 Immigrantinstitutet för 
arkiv- och dokumentations-
verksamhet 773 000 of. 

2.10 Sveriges invandrarinstitut och 
museum + 500000 

2.1 l Svenska pennklubben för 
gä-;tstipendium till 
flyktingförfattare 88 000 of. 

2.12 Organisationer inom bild-
och formkonstområdet 7 628 000 + 500 000 

3 Bidrag till vissa ändamål 
inom teater, dans och musik 

3.1 Stiftelsen Drottningholms 
teatermuseum för före-
ställningsvcrksamhet vid 
Drottningholmsteatem 
och Ulriksdals Slottsteater 6 621 000 + 250 000 

3.2 Stiftelsen Internationella 
Vadstena-akademien för 
kurs- och föreställnings-
verksamheten l 452 000 + 750 000 

3.3 Dansens Hus 10 784 000 + l 350000 

3.4 Marionetteatem I 062 000 of. 

3.5 Skådebaneverksamhet 4 282 000 of. 

18 



1993/94 Beräknad ändring 
1994/95 

4 Bidrag till internationellt 
kulturutbyte 

4.1 Till Statens kulturråds 
disposition 3 624 000 + 500000 

4.2 Till Stiftelsen Svenska 
institutets disposition l 572 000 + 500000 

4.3 Svenska föreningen Norden 7 128 000 of. 

4.4 Svenskhemmet Voksenåsen A/S 6 828 000 + 250 000 

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 l 500 000 of. 

5 Bidrag till övriga ändamål 
inom kulturområdet 

5.1 Kultur i arbetslivet 3 331000 of. 

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 500 000 500 000 

6 Till regeringens disposition 3 796 000 + 2 000000 

118 572 000 + 6 100 000 

Statens kulturråd 

Statens kulturråd har i sin förenklade anslagsframställning tagit upp endast de 

anslagsposter som rör verksamhet för vilka förutsättningarna väsentligt för

ändrats sedan den fördjupade anslagsframställningen avlämnades. 

2.12 Organisationer inom bild- ochformkonstområdet m.m. 

I september 1992 gick Konstfrämjandets riksförbund i konkurs. För budget

året 1993/94 har anslaget minskat för organisationer inom bild- och form

konstområdet med det belopp som tidigare utgick till Konstfrämjandet, dvs. 

ca 7,8 mkr. 

Av de 20 distrikt som ingick i det tidigare Konstfrämjandets riksförbund 

har tolv distrikt - spridda över hela landet - fortsatt sina aktiviteter. Dessa 

distriktsorganisationer bildade i april 1993 en ny gemensam huvudorganisa

tion med namnet Folkrörelsernas konstfrämjande. Denna organisation har 

inlett samarbete med andra intressenter inom konstbildningsområdet, i första 
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hand med Sveriges konstföreningars riksförbund (SKR). Kulturrådet har 

stött samarbetet mellan SKR och det nybildade Folkrörelsernas konstfräm

jande med medel som stod till rådets disposition budgetåret 1992/93. 
Genom Konstfrämjandets konkurs har bildkonstnärernas möjligheter till 

såväl utställningar som ersättningar minskat. 

Kulturrådet föreslår att anslagsposten Organisationer inom bild- och form

konstområdet öka<; med 1,5 mkr för budgetåret 1994/95 att utbetalas till Sve

riges konstföreningars riksförbund för att användas till i första hand utställ

ningsersättning till konstnärer inom ramen för samarbetet mellan SKR och 

Folkrörelsernas konstfrämjande. 

Ny post. Sveriges invandrarinstitut och museum 

Kulturrådet föreslår att Sveriges invandrarinstitut och museum i Botkyrka 

skall erhålla statsbidrag och föreslår att det för budgetåret 1994/95 skall 

uppgå till 500 000 kr. 

3.1 Stiftelsen Drottningholms teatennuseumför föreställningsverksamheten 

vid Drottningholmsteatem 

Kulturrådet föreslår att anslaget till Stiftelsen Drottningsholms teatermuseum 

1994/95 ökas med 500 000 kr för den föreställningsverksamhet vid Ulriks

dals Slottsteater som för närvarande drivs av föreningen Confidencen 

Rediviva. 

4.1 Till Statens kulturråds disposition för internationellt kultumtbyte 

Kulturrådet har i en till Kulturdepartementet i april 1993 avlämnad rapport 
belyst konsekvenserna för kulturlivet av ett svenskt medlemskap i EG. I 
rapporten konstateras att behovet av kulturutbyte och kulturpolitiskt erfaren

hetsutbyte kommer att öka, liksom kravet på ökade resurser för detta ända
mål. 

Med hänvisning till rapporten och till att kronans värdeminskning väsent

ligt fördyrat det internationella kulturutbytet begär kulturrådet en anslags

ökning med 3 mkr. 
Kulturrådet begär efter förslag av Svenska riksteatern och Svensk Teater

union/[Tl att de medel motsvarande 500 000 kr som Riksteatern disponerar 

för barnteaterkonsulentens verksamhet skall tillföras Svensk Teaterunion/ITI 

som får bidrag under denna anslagspost. 

2.7 Riksförbundet Invandrarnas kulturcentrum 

Invandrarnas kulturcentrum begär en ökning . av statsbidraget med 

300 000 kr. 
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2.9 Immigrantinstitutet för arkiv- och 
dokumentationsverksamhet 

Imrnigrantinstitutet begär en uppräkning av bidraget med 887 000 kr. 

3.2 Stiftelsen Internationella Vadstena-akademien 

Vadstena-akademien begär en ökning av bidraget med l mkr. 

3.3 Dansens Hus 

För nästa budgetår begär Dansens Hus en ökning av statsbidraget med l mkr 

utöver kompensation för automatiska kostnadsökningar. 

4.2 Svenska institutet 

Institutet föreslår en uppräkning av anslagsposten med l mkr främst för 

ökade kulturutbytesinsatser i Västeuropa. 

4.3 Svenska föreningen Norden 

Svenska föreningen Norden begär ett bidrag på 8 mkr, en ökning med ca 

900 000 kr. Därmed möjliggörs bl.a. tätare utgivning av Nordens Tidning. 

Stiftelsen Nordens Biskops-Amö 

Stiftelsen Nordens Biskops-Arnö begär ett årligt anslag på 200 000 kr för 

utveckling av stiftelsens nordiska bibliotek. Medlen avses täcka kostnaden för 

en halv bibliotekarietjänst samt medge ökade bok.inköp. 

4.4 Svenskhemmet Voksenåsen A/S 

Svenskhemmet Vokscnåsen begär för budgetåret 1994/95 ett anslag på 

7 433 000 kr, varav för hyreskostnader 4 337 000 kr, för verksamhctsme

del 2 296 000 kr och för inventarier 800 000 kr. 

4.5 Svensk-norska samarbetsfonden 

Med hänvisning till bl.a. höjda vistelsekostnader vid Svenskhemmet Voksen

åsen begär fondstyrelsen en ökning av stipendiemedlen från 218 000 kr till 

400 000 kr. 

Vidare föreslås, med hänvisning till att den norska samarbetsfonden 

fr.o.m. den I januari 1993 gått upp i den svenska, att ifrågavarande stipen

dier får tilldelas både svenska och norska medborgare. 
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4.6 Hanaholmens kulturcentrum 

Hanaholmens kulturcentrum anhåller om ett anslag motsvarande· 550 000 

FIM för det svensk-finländska kulturutbytet och bilaterala samarbetsprojek.'1. 

Den 1 juni 1995 kommer Hanaholmens kulturcentrum att fira 20-årsjubi

leum. I samband härmed kommer centrumet att i seminarier och på annat sätt 

uppmärksamma de mångsidiga formerna för samarbetet mellan Finland och 

Sverige samt belysa kulturens roll i ett större europeiskt perspektiv. 

4.7 Östersjöns författar- och översättarcentrum 

Östersjöns författar- och översättarcentrum invigdes i maj 1993. Centrumet 

drivs som en ideell förening med Sveriges författarförbund, Länsstyrelsen i 

Gotlands län och Gotlands kommun som medlemmar. Ändamålet för verk

samheten är att aktivt fungera som en arbets- och mötesplats för författare och 

översättare främst från länderna i Östersjöområdet. 

Centrumet begär att statsbidraget, som för budgetåret 1993/94 uppgår till 

1,5 mkr, ökas med 200 000 kr exkl. pris- och löneomräkning. 

Närings- och teknikutvecklingsverket 

5.4 lnfomzation, utveckling m.m. för hantverkare 

Närings- och teknikutvecklingsverket (NUTEK) disponerar under denna 

anslagspost 500 000 kr. Medlen används främst för insatser vid hantverks

företag med industriell anknytning och kommersiell bärkraft bl.a. för olika 

typer av riktade insatser såsom ut.veckling av kursmaterial, genomförande av 

utbildningar samt information och rådgivning. Samverkan med hantverks

organisationer och branschförbund prioriteras. 

Regeringens överväganden 

lnvandrarkultur 

Staten ger under detta anslag bidrag till Riksförbundet Invandrarnas kultur

centrum och Immigrantinstitutet för arkiv- och dokumentationsverksamhet. 

Verksamheten inom organisationerna har delvis olika profil. Inriktningen vid 

Invandrarnas kulturcentrum är huvudsakligen kulturverksamhet, medan 

Immigrantinstitutet bedriver dokumentation och informationsverksamhet. 

Under senare år har frågan väckts om statsbidrag till Stiftelsen Sveriges 

invandrarinstitut och museum i Botkyrka. Detta institut är ett mångkulturellt 

kunskapscentrum, vars verksamhet omfattar dokumentation, forskning, ut

bildning och utställningar. Kulturutskottet har i betänkandet 1992/93: KrU 18 

(s. 9-IO) framhållit att institutet med ett statligt bidrag skulle kunna bli en 

viktig resurs i utvecklingen av ett mångkulturellt samhälle och för debatten i 

dessa frågor. Regeringen instämmer i denna bedömning och föreslår att 
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Sveriges invandrarinstitut och museum för nästa budgetår skall erhålla ett 

statsbidrag på 500 000 kr. Institutet bör även kunna spela en viktig roll i 

ansträngningarna att motverka främlingsfientlighet och rasism. Regeringen 

vill också i detta sammanhang hänvisa till vad som anförs under anslaget 

Åtgärder mot främlingsfientlighet och rasism. 

Organisationer inom bild- och fonnkonstområdet 

Efter Konstfrämjandets konkurs i september l 992 har en ny organisations

struktur för den konstbildande verksamheten vuxit fram. De berörda organi

sationerna Sveriges konstföreningars riksförbund och Folkrörelsernas konst

främjande har goda förutsättningar att genom ett ökat engagemang av aktiva 

konstnärer nå nya publikgrupper inom bildkonstområdet. Den utställningser

sättning som utgår till konstnärerna via Sveriges konstföreningars riksför

bund är av stor betydelse för konstnärerna och det är angeläget att den kan 

förstärkas. Regeringen räknar med en ökning av medlen för detta ändamål 

med 500 000 kr. 

Drottningholmsteatem 

Efter förslag i 1992 års budgetproposition ( prop. 1991/92: l 00 bil. 12 s. 21) 

erhöll Stiftelsen Drottningholms teatermuseum en ökning av statsbidraget 

med drygt 2 miljoner kronor för föreställningsverksamheten vid Drottning

holmsteatern. Ungefär vid sarruna tidpunkt slöt stiftelsen ett förmånligt spon

sorsavtal. Detta har medfört att verksamheten vid Drottningholmsteatern har 

goda ekonomiska förutsättningar. 

Statens kulturråd har i sin anslagsframställning föreslagit att även före

ställningsverksamheten vid Ulriksdals Slottsteater skall erhålla ett årligt 

statsbidrag och att detta skall tas upp under anslagsposten till föreställnings

verksamheten vid Drottningholmsteatern. Verksamheten vid Ulriksdals 

Slottsteater bedrivs av vänföreningen Contidencen Rediviva och baseras för 

närvarande på sponsring i kombination med ideella insatser. Stiftelsen Drott

ningholms teatermuseum är ansvarig för verksamheten vid båda slottsteatrar

na och föreställningsverksamheten i Ulriksdal bedrivs enligt ett avtal mellan 

vänföreningen och stiftelsen. 

Ulriksdals Slottsteater (Contidencen) är liksom Drottningholmsteatern en 

del av vårt kulturarv inom teaterområdet. För att förstärka Drottningholms 

teatermuseums möjligheter att bedriva en föreställningsverksamhet vid 

Ulriksdals Slottsteater föreslår regeringen en ökning av anslagsposten med 

250 000 kr. 

Vadstena-akademien 

Vadstena-akademien bedriver en mångfasetterad verksamhet, som innefattar 

både utbildning, forskning och föreställningar. I verksamheten bereds många 

unga artister kvalificerade uppgifter. Därtill kommer betydelsen av att en 

högtstående verksamhet inom operakonsten har kunnat utvecklas utanför 
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storstäderna. Vadstena-akademien kan således ur flera olika aspekter sägas Prop. 1993/94: l 00 

vara ett riksintresse. För att ge akademien en tryggare ekonomisk situation Bil. 12 
och för att stimulera en vidareutveckling av verksamheten föreslår regeringen 

att statsbidraget ökar med 750 000 kr. 

Dansens Hus 

Regeringen anmälde i tilläggsbudget I till statsbudgeten för budgetåret 

1992/93 att ett avtal hade slutits mellan staten och Stockholms läns landsting 

om det ekonomiska ansvaret m.m. för Skansen, Konserthuset i Stockholm 

och Dansens Hus (prop. 1992/93: 105 bil. 8). Avtalet innebar att staten 

övertog landstingets ekonomiska åtagande för Dansens Hus, vilket innebär 

att staten står för 75 % och Stockholms stad för 25 % av det samhälle 

liga stödet till verksamheten. Riksdagen har därefter godkänt avtalet (bet. 

1992/93:KrU9, rskr. 1992/93:193). 

Staten har sedennera slutit ett avtal med Stockholms stad om det framtida 

stödet till Dansens Hus. Enligt avtalet skall prisomräkningen av bidraget 

göras genom överenskommelse mellan staten och staden. En sådan överens

kommelse har träffats under hösten 1993. Denna innebär att bidraget till 

Dansens Hus skall öka med 3 %. Enligt avtalet skall vidare 4 miljoner 

kronor, utöver kompensation för prishöjningar, tillföras Dansens Hus under 

tre år. Av detta belopp skall staten stå för 3 miljoner kronor och staden för 

l miljon kronor. Till följd av detta har statsbidraget till Dansens Hus ökat 

med l miljon kronor för innevarande budgetår. Regeringen föreslår att 

statsbidraget till Dansens Hus ökar med ytterligare 1 miljon kronor för nästa 

budgetår. Stockholms stad har för sin del för kalenderåret 1994 ökat 

kommunbidraget med 333 000 kr utöver prisomräkning. 

Bidrag till internationellt kulturutbyte 

Till Statens kulturråds disposition 

Regeringen biträder förslaget om att de medel motsvarande 500 000 kr för 

barnteaterkonsulentens verksamhet, som för närvarande finns upptagna under 

bidraget till Svenska riksteatern, fr.o.m. nästa budgetår tillförs Svensk 

Teaterunion/IT!. Svensk Teaterunion/ITI erhåller verksamhetsbidrag under 

Kulturrådets anslagspost till internationellt kulturutbyte under detta anslag. 

Till Stiftelsen Svenska institutets disposition 

Inom ramen för sitt program för allmänt kulturutbyte ger Svenska institutet 

visst stöd till utgivning av svensk litteratur i utlandet. Stödet uppgår till 

400 000 kr och medger för närvarande översättning av ett 60-tal titlar per år. 
Institutet bör ges möjlighet att öka sina insatser för spridning av svensk 

skönlitteratur i bl.a. Europa och Nordamerika. Regeringen föreslår därför 

en uppräkning av anslagsposten till Svenska institutets disposition med 

500 000 kr. lnstitutet bör således under nästa budgetår kunna avsätta minst 

900 000 kr för utgivningsstödet. 24 



Svenska föreningen Norden 

Sedan budgetåret 1990/91 beräknas under detta anslag ett samlat bidrag till 

Svenska föreningen Nordens olika verksamhetsgrenar. Stöd till föreningarna 

Nordens gemensamma projektverksamhet lämnas också inom ramen för 

Nordiska Ministerrådets budget. Regeringen är mot den bakgrunden inte 

beredd att förorda en särskild medelsanvisning till biblioteket vid Stiftelsen 

Nordens Biskops-Arnö. 

Svensk-norska samarbetsfonden 

Fondet for Svensk-norsk samarbeid i Norge gick den 1 januari 1993 upp i 
Svensk-norska samarbetsfonden. Den nya gemensamma fonden består såle

des av de båda tidigare fondernas samlade kapital. Härutöver har den norska 

regeringen tillskjutit vissa medel. Mot den bakgrunden finner regeringen det 

naturligt att de stipendiemedel som tillförs fonden från förevarande anslag kan 

komma såväl svenska som norska sökande till godo. 

Östersjöns författar- och översättarcentrum 

Regeringen konstaterar med tillfredsställelse, att Östersjöns författar- och 

översättarcentrum i Visby nu inlett sin verksamhet. Det är regeringens för

hoppning att centrumet skall bli den naturliga samlingspunkt för litterärt 

verksamma inom Östersjöområdet som var grundtanken bakom centrumets 

tillblivelse. Ett statsbidrag för verksamheten på L,5 miljoner kronor bör 

lämnas även för nästa budgetår. I detta sammanhang finns det vidare anled

ning att peka på regeringens beslut våren L 993 om att anvisa ett engångsbe

lopp på 2 miljoner kronor för kultursamarbete mellan länderna i Östersjö

regionen. Regeringen räknar med att medlen, som belastar tredje huvudtitelns 

anslag till samarbete med länderna i Central- och Östeuropa. skall kunna 

disponeras för projekt bl.a. med anknytning till Visbycentrumets verksamhet. 

Bidrag till övriga ändamål inom kulturområdet 

Information, utveckling m.m. för hantverkare 

Mästarbrev är ett kompetensbevis som kan tilldelas skickliga hantverksutöva

re. Kungörelsen ( L 973:596) om mästarbrev för hantverksutövare reglerar 

förutsättningarna för utfärdandet av mästarbrev. Enligt denna förordning 

utfärdas mästarbrev av Företagarnas Riksorganisation efter handläggning och 

yttrande av Mästarbrevsnämnden, en nämnd sammansatt av företrädare 

för Företagarnas Riksorganisation, Närings- och teknikutvecklingsverket 

(NUTEK) och Konsumentverket. Mästarbrevsnämnden finansieras via Före

tagarnas riksorganisation med medel från anslagsposten Information, utveck

ling m.m. för hantverkare. 

Regeringen arbetar för en renodling av de verksamhetsfonner i vilka statlig 

verksamhet skall bedrivas enligt riktlinjer fastlagda i 1992 års budgetproposi

tion (prop. 1991/92: 100 bil. l. bet. L99L/92:FiU20, rskr. L99L/92: 128). Till 
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följd härav sker en omprövning av offentliga regleringar som hämmar kon

kurrensen och som inte kan försvaras av andra samhälleliga intressen. Rege

ringen har även tillkallat en särskild delegation för genomförandet av ett 

avregleringsprogram för 1993/94 m.m. (dir. 1993: 113). 

Från olika hantverksorganisationer har gjorts framställningar om att tiller

kännas samma rätt som Företagarnas Riksorganisation har att utfärda mästar

brev. Konkurrensverket har uttalat att systemet med utfärdandet av mästar

brev inte är förenligt med konkurrensintresset. 

Regeringen avser att inom kort uppdra åt en särskild utredare att överväga 

den offentligrättsliga regleringen av mästarbreven. En framtida organisation 

för utfärdande av mästarbrev kan utformas utan att särskilda statliga medel 

behövs. Det anslag på för närvarande 500 000 kr som utgår till NUTEK för 

finansiering av bl.a. Mästarbrevsnärnnden via Företagarnas Riksorganisation 

bör därför i fortsättningen inte utgå. 

Till regeringens disposition 

Waldemarsudde 

Regeringen kommer senare under anslaget Bidrag till vissa museer m.m. att 

redovisa vissa frågor om huvudmannaskapet för Waldemarsudde. I avvaktan 

på slutligt ställningstagande bör 2 miljoner kronor reserveras härför under 

anslagsposten Till regeringens disposition. 

Reservationen 

Till följd av beslut med anledning av regeringens proposition med förslag till 

slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1992/93, m.m. (prop. 
1991192: 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 upp 

kulturminnen och kulturmiljöer samt för investeringar i icke-statliga kulturlo

kaler. Den reservation som hänför sig till anslaget beror till stor del på att de 
byggnadsarbeten som är beslutade och igångsatta ännu inte är färdigställda, 

varför slututbetalning inte kunnat göras. 

Anslagsberäkningar 

Utöver den redovisning som gjorts om beräkningen av medel under vissa 

anslagsposter har kompensation beräknats för lokalkostnaderna vid Svensk

hemmet Voksenåsen. 
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Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 

till Bidrag till utvecklingsverksamhet inom kulturområdet m.m. för 

budgetåret 1994/95 anvisar ett reservationsanslag på 124 672 000 kr. 

B 3. Bidrag till samisk kultur 

1992/93 Utgift 

l 993/94 Anslag 

l 994/95 Förslag 

7 444 045 

9 372 000 

10515000 

Reservation 821 338 

Medlen under detta anslag fördelas av Samefondens kulturdelegation. 

Riksdagen har (prop. 1992/93:32, bet. l992/93:KU32. rskr. 1992/93:114 

samt yttr. l992/93:KrU2y, bet. l992/93:BoU8, rskr. 1992/93:115) inrättat 

en särskild myndighet - Sametinget - med uppgift främst att bevaka frågor 

som rör samisk kultur. 

Med anledning av förslag i prop. 1989/90:90 om forskning (avsnitt 17, 

bet. l989/90:KrU23, rskr. 1989/90:334) finns för samisk forskning under 

innevarande budgetår uppfört 627 000 kr under anslaget Forsknings- och 

utvecklingsinsatser inom kulturområdet. 

Styrelsen för Samefonden 

Utöver uppräkning för automatiska kostnadsökningar hemställer styrelsen för 

Samefonden om en ökning av anslaget med 2 850 000 kr. Ökningen begärs 

framför allt för att möjliggöra en fortsatt utbyggnad av den samiska teatern, 

särskilda insatser för det samiska språket och litteraturen. särskilda barn- och 

ungdomsinsatser samt regionala insatser inom kultunniijöområdet. 

Regeringens överväganden 

Den positiva särbehandlingen av stödet till den samiska kulturverksamheten 

har under de tre senaste åren inneburit att bidraget har ökat från 6 191 000 kr 

budgetåret 199 l/92 till 9 999 000 kr budgetåret 1993/94. I regeringens se

naste budgetförslag föreslogs en ökning med 2 532 000 kr. Det blev också 

riksdagens beslut. 

I enlighet med vad som föreslås under anslaget Forsknings- och utveck

lingsinsatser inom kulturområdet bör medlen för den samiska forskningen be

räknas under detta anslag. Detta innebär att anslaget ökar med 643 000 kr 

inkl. prisomräkning. 

Den reservation som vid utgången av budgetåret 1993/94 kan finnas kvar 

under anslaget Forsknings- och utvecklingsinsatscr inom kulturområdet, 

nnslagspostcn Samefondcns kulturdelegation bör tillföras detta anslag. 
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Medlen under anslaget har hittills disponerats och fördelats av Samefon

dens kulturdelegation. Riksdagen har inrättat en särskild myndighet - Same

tinget. Enligt regeringens beslut den 16 december 1993 skall Sametinget 

fr.o.m. den 1 januari 1994 fördela medlen under detta anslag. 

Styrelsen för Samefonden har begärt ökade resurser bl.a. för en fortsatt 

utbyggnad av den samiska teatern. Regeringen erinrar om den princip som är 

vägledande för detta anslag nämligen att det bör ankomma på samerna själva 

att svara för fördelningen av det särskilda stödet till samisk kultur. För att öka 

möjligheterna att ge ökat stöd till samisk teaterverksamhet föreslår regeringen 

att anslaget räknas upp med 500 000 kr. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 

till Bidrag till samisk kultur för budgetåret 1994/95 anvisar ett 

reservationsanslag på 10 515 000 kr. 

B 4. Stöd till icke-statliga kulturlokaler 

1992/93 Utgift 

1993/94 Anslag 

1994/95 Förslag 

19 335 969 

25 ()()() ()()() 
35 000 000 

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 fastställer riksdagen en ram för beslut om bidrag. 

Ramen för budgetåret 1992/93 fastställdes till 25 mkr. Därutöver tillfördes ett 

engångsbelopp på 20 mkr för sysselsättningsskapande åtgärder (prop. 

1991/92: 150 bil. I:9, bet. l 99 l/92:FiU30, rskr. 1991/92:350). 

Beslut om bidrag fattas innan aktuella byggnadsarbeten påbörjas, och 

utbetalas när arbetena är avslutade, vilket kan ta flera år. Av denna anledning 

fluktuerar storleken på utbetalningarna år från år och kan ibland vara betydligt 

större eller mindre än ramen. beroende på beslut som ligger flera år bakåt i 

tiden. 
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Boverket 

Under budgetåret 1992/93 inkom ansökningar på 200 mkr. Ur den ordinarie 

ramen på 25 mkr beviljades knappt 15,5 mkr till museer, 7,5 mkr till teatrar 

och 2 mkr till andra icke-statliga kulturlokaler. 

För budgetåret 1992/93 tillfördes ett engångsbelopp om 20 mkr utöver 

ramen för sysselsättningsskapande investeringar. Som villkor för använd

ningen av dessa medel gällde att byggnadsarbetena skulle bedrivas med 

arbetskraft som rekryterats och godkänts av arbetsförmedlingen. Av det extra 

anslaget beviljades ca JO mkr till länsmuseema i Härnösand, Jönköping, 

Gävle, Dalarna och Lödöse. Bohusläns teater och Ystads teater beviljades 

7,5 mkr och Stiftelsen Wiraspelen i Åkersberga 2,5 mkr. 

Boverkets erfarenhet av stöd till kulturlokaler i kombination med syssel

sättningsskapande åtgärder för byggsektom är goda. Intresset för att rusta 

upp kulturlokaler är stort samtidigt som det eftersatta underhållet är omfattan

de i kultursektorns lokaler. 

Boverket rekommenderar fortsatt stöd till i första hand renovering och 

ombyggnad för att skapa mer ändamålsenliga verksamhetslokaler och för

bättra arbetsmiljön. 

Boverket föreslår oförändrad ram, men att anslaget räknas upp med 

10 mkr för budgetåret 1994/95. 

Yttrande från Statens kulturråd 

Kulturrådet anför i sin anslagsframställning att bidraget till icke-statliga kul

turlokaler har stor kulturpolitisk betydelse och att det enligt bidragsbestäm

melsema krävs att projekt i första hand skall vara kulturpolitiskt angelägna. 

Kulturrådet anser därför att frågan om ansvaret för stödet bör prövas på nytt 

och övergå från Boverket till Kulturrådet. 

Regeringens överväganden 

Att stödja uppbyggnaden av livaktiga kulturinstitutioner på regional nivå har 

varit en central del av kulturpolitiken sedan 1970-talet. Bra lokaler är en 

grundförutsättning för att driva och utveckla teater-, konsert- och museiverk

samhet. Stödet till icke-statliga kulturlokaler har därför visat sig vara ett 

effektivt komplement till statens stöd till den regionala kulturverksamheten. 

Ett antal angelägna insatser har kunnat komma till stånd med stöd av de resur

ser som har budgeterats till icke-statliga kulturlokaler. Stödformen har samti

digt medverkat till att skapa meningsfull sysselsättning inom byggsektom i 

olika delar av landet. Staten ger då ett investeringsstöd medan ansvar för 

finansiering av löpande drift m.m. tas av lokal huvudman. Erfarenheterna av 

hittillsvarande lokalstöd är goda. Som Boverket har redovisat finns ett stort 

intresse för bidragen och verket har ansökningar om betydligt större belopp 

än de medel man förfogar över. I den mån sysselsättningsläget även fram-
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dcles föranleder särskilda insatser från statens sida, finns det anledning att 

beakta denna obalans. 

I prop.1992/93: 172 föreslog regeringen att ansvaret för handläggningen av 

stödet till icke-statliga kulturlokaler borde överföras från Boverket till Statens 

kulturråd. Riksdagen (bet. l 992/93:BoU20, rskr. 1992/93:301) fann dock att 

någon förändring av handläggningsordningen för närvarande inte borde 

genomföras, utan framhöll att resultatet av de utredningar som pågår inom 

kulturområdet och den kommande: beredningen av dem skall avvaktas. I de 

kommitteer som tillsatts, kommitten om kulturpolitikens inriktning (Ku 

1993:03) och kommitten om översyn av mål- och strukturfrågor m.m. inom 

det statliga och statsunderstödda museiväsendet (Ku 1993:05) kommer också 

sektorns strukturer och verksamhetsformer att analyseras. Regeringen utgår 

från att frågan om den praktiska hanteringen av föreliggande stödordning 

kommer att belysas i det sammanhanget. 

Regeringen förordar att det även för nästa budgetår fastställs en beslutsram 

för stödet till icke-statliga kulturlokaler på 25 miljoner kronor. Vidare be

räknas behovet av medel för utbetalningar av bidrag för budgetåret 1994/95 

till 35 miljoner kronor. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 

I. medger att ramen för beslut om stöd till vissa icke-statliga kultur

lokaler fastställs till 25 000 000 kr för budgetåret 1994/95, 

2. till Stöd till icke-statliga kult11rlokaler för budgetåret 1994/95 an

visar ett förslagsanslag på 35 000 000 kr. 
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Ersättningar och bidrag till konstnärer 

B 5. Visningsersättning åt bild- och formkonstnärer 

1992/93 Utgift 
1993/94 Anslag 

1994/95 Förslag 

56 785 000 

56 785 000 

58 285 000 

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). Till bild- och formkonstnärer 

kan räknas målare, grafiker, skulptörer, textilkonstnärer, konsthantverkare, 

formgivare, tecknare/illustratörer samt fotografer. 

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 Konstnärsnärnnden och i förordningen (1982:600) om Sveriges bild

konstnärsfond. 

Konstnärsnämnden 

Konstnärsnämnden hänvisar till föredragandens överväganden i föregående 

års budgetproposition, i vilka det framhålls att Konstnärsnämnden i högre 

grad än tidigare bör prioritera de bidrags- och ersättningsfonner som syftar 
till att främja konstnärligt nyskapande och internationellt utbyte. Som en kon

sekvens av detta har Bildkonstnärsfondens styrelse alltmer gått in för en kon

centration av stipendie- och bidragsgivningen. Enligt styrelsens beslut har 

den från anslaget Visningsersättning åt bild- och fonnkonstnärer utbetalade, 

s.k. individuella visningsersättningen på 3 000 kr per mottagare och år upp

hört fr.o.m. den I juli 1993. Härigenom frigörs drygt 8 mkr, vilka styrelsen 

beslutat överföra till 

- fler och större arbetsstipendier, 

-- fler stipendier och bidrag till svenska konstnärers medverkan i internatio-

nellt kulturutbyte, 

- förstärkning av pcnsionsbidragen. 

För 1994/95 begärs en ökning av anslaget med 1.5 mkr. 
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Regeringens överväganden 

I budgetpropositionen 1993 (prop. 1992/93: 100 bil. 12 s. 61) framhöll rege

ringen att det mot bakgrund av gjorda undersökningar av konstnärernas eko

nomiska och sociala förhållanden är särskilt angeläget att staten medverkar till 

att förbättra arbetssituationen för bildkonstnärer och konsthantverkare. Rege

ringen framhöll vidare att visningsersättningen utgör den resurs där de mest 

konstruktiva insatserna kan göras för dessa konstnärskategorier. 

Bildkonstnärsfondens styrelse har i överensstämmelse med regeringens i 

nämnda proposition redovisade uppfattning ytterligare betonat den konstnär

liga kvalitetsaspekten vid bidragsfördelningen. Vi anser därför att det finns 

förutsättningar för en förstärkning av anslaget i enlighet med vad Konstnärs

närnnden begärt och föreslår en uppräkning med 1,5 miljoner kronor. 

Enligt lagen ( 1992:3 l 8) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom 

Kulturdepartementets verksamhetsområde utses vissa ledamöter och supple

anter i Bildkonstnärsfondens styrelse av konstnärsorganisationer inom områ

det. Om en styrelse har till huvuduppgift att göra konstnärliga kvalitetsbe

dömningar är det en fördel om dess ledamöter kan arbeta obundet i förhållan

de till fackliga organisationer eller intresseorganisationer. Regeringen erinrar i 

detta sammanhang om den förändring som år 1988 genomfördes i organisa

tionen av Konstnärsnämndens styrelse och arbetsgrnpper och att nämnda 

styrelse och arbetsgrupper enligt nuvarande instruktion ( 1988:831) inte har 

någon organisationsanknytning. För Bildkonstnärsfonden bör samma för

hållande gälla. På grund härav behöver vissa följdändringar av formell natur 

göras i den nämnda lagen samt i förordningen med instruktion för Konst

närsnämnden. Ett förslag om lagändring har upprättats inom Kulturdeparte

mentet. Förslaget bör fogas till protokollet i detta ärende som bilaga 12.1. 
lnnebörden av ändringarna är sådana att ett yttrande av Lagr_ådet skulle sakna 

betydelse. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
1. antar ett inom Kulturdepartementet upprättat förslag till lag om 

ändring i lagen ( 1992:318) om överlämnande av förvaltningsuppgifter 

inom Kulturdepartementets verksamhetsområde, 

2. till Visningsersättning åt bild- ochformkonstnärer för budgetåret 

l 994/95 anvisar ett anslag på 58 285 000 kr. 
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B 6. Bidrag till konstnärer 

1992/93 Utgift 

1993/94 Anslag 

1994/95 Förslag 

31780834 
31 548 ()()(} 

32 615 ()()(} 

Reservation 3 983 646 

Från anslaget lämnas bidrag enligt förordningen (1976:528) om bidrag till 

konstnärer. Bidragen kan ha fonnen av konstnärsbidrag, projektbidrag eller 

långtidsstipendier. Stipendierna behandlas under anslaget Inkomstgarantier 

för konstnärer m.m. 

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 få 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 för

fattarfond till dramatiker, författare, översättare och kulturjournalister och av 

Konstnärsnämnden till övriga konstnärer. 

Eftersom upphovsmän på musikområdet och fonogramartister inte ersätts 

för den fria biblioteksutlåningen av deras verk finns under detta anslag medel 

för särskilda insatser till fönnån för nämnda konstnärsgrupper. Medlen dis

poneras av Konstnärsnämnden 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 anslaget Filmstöd. 

Konstnärsnämnden har till uppgift att besluta om statliga bidrag och er

sättningar till bild-, form-, ton-, scen- och filrnkonstnärer. Nämnden skall 

vidare hålla sig underrättad om konstnärernas ekonomiska och sociala 

förhållanden och tillsammans med styrelsen för Sveriges författarfond avge 

förslag till innehavare av inkomstgaranti för konstnärer. Konstnärsnärnnden 

leds av en styrelse. Inom nämnden finns vidare fyra organ för handläggning 

av ärenden rörande bidrag och ersättningar till konstnärer, nämligen styrelsen 

för Sveriges bildkonstnärsfond, arbetsgruppen för upphovsmän på 

musikområdet, arbetsgruppen för musiker och sångare samt arbetsgruppen 

för scen- och filrnkonstnärer. 

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. 

3 Riksdagen 1993194 .. 1 sam/. Nr 100 Bilaga 12 
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Anslagets fördelning budgetåret 19931941 

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 filrnkonstnärer 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 ()()() 

2 284 ()()() 

5 186 ()()() 

3 579 ()()() 

12 320 ()()() 

3 628 ()()() 

2 428 ()()() 

31 548 000 

I Anslaget får även användas för an betala förvaltningskostnader hos de 
medelsfördelande myndigheterna .. 

Styrelsen för Sveriges författarfond 

Styrelsen begär en höjning av bidragsmedlen till författare, översättare och 

kulturjournalister med 427 000 kr. Vidare begärs att medlen till dramatiker 

räknas upp med 510 000 kr. 

Konstnärsnämnden 

Konstnärsnämnden hänvisar i sin förenklade anslagsframställning till den i 

föregående års anslagsframställning lämnade beskrivningen av konstnärernas 

situation mot bakgrund av den ekonomiska krisen. Sedan dess har konstnä
rernas arbets- och levnadsvillkor ytterligare försämrats. Ansökningstrycket 

har ytterligare förstärkts - antalet ansökningar till nämnden har under budget

åren 1991/92 och 1992/93 ökat med nästan en tredjedel medan anslagen legat 

på en i stort ett oförändrad nivå. 

Nämnden erinrar om de allmänna mål för verksamheten som sattes upp i 

föregående års fördjupade anslagsframställning. Enligt dessa skall koncentre

rade insatser prioriteras i bidragsgivningen varvid nämnden skall 

- värna om kvalitet, kreativitet och nyskapande, 

- söka skapa arbetsmöjligheter för konstnärer, 

- stödja och främja samarbete mellan konstområden och över gränserna. 

l. Nämnden begär att bidraget till bild- och formkonstnärer räknas upp 

med l mkr. 

2. För bidrag till upphovsmän på musikområdet begärs en uppräkning 

med I mkr. 

3. Nämnden begär en uppräkning av bidraget till scen- och filrnkonstnärer 

med 2 260 000 kr. 

Prop. L 993/94: 100 

Bil. 12 
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4. Nämnden föreslår att beteckningen av anslagsposten för Särskilda Prop. 1993/94: 100 

insatser för upphovmän på musikområdet samt musiker och sångare ändras Bil. 12 
till Ersättning till komponister och musiker för användning av noter och 

fonogram på bibliotek. Nämnden begär en höjning av anslaget med 

2 370 000 kr. 

5. För särskilda insatser för enskilda konstnärers deltagande i internatio

nellt kulturutbyte på bild-, form- och scenområdena begärs en ökning med 

1 570 000 kr. 
6. Nämnden föreslår att en ny anslagspost benämnd Konferenser angåen

de konstnärers sociala och ekonomiska förhållanden m.m. inrättas och att 

under ifrågavarande anslagspost anvisas 150 000 kr. 

Regeringens överväganden 

Med hänvisning till vad som redovisats under anslaget Visningsersättning åt 

bild- och formkonstnärer om behov av förstärkta insatser inom bild- och 

formkonstområdena föreslås en ökning av förevarande anslag med I miljon 

kronor. 

I avvaktan på pågående utredningsarbete om kulturpolitik.ens inriktning 

(Ku 1993:03) är regeringen inte beredd att tillstyrka den av Konstnärsnämn

den föreslagna ändringen av beteckningen av anslagsposten Särskilda insatser 

för upphovsmän inom musikområdet samt musiker och sångare. 

Konstnärsnämnden har föreslagit att en ny anslagspost för konferenser 

angående konstnärers sociala och ekonomiska situation skall inrättas. Rege

ringen erinrar om att den typ av detaljreglering som ett tillmötesgående av 

detta önskemål skulle innebära inte är förenlig med den utveckling som nu 

kännetecknar den statliga budgetprocessen. Det bör alltså ankomma på 

Konstnärsnämnden att på lämpligt sätt finna utrymme inom de anslagsposter 

som står till nämndens förfogande för detta ändamål. 

Anslagsberäkningar, låneramar m.m. 

Medel har tillförts anslaget med anledning av förändringen av den statliga 

arbetsgivarorganisationen. Vidare har anslaget minskats med anledning av det 

slopade arbetsgivarinträdet. 

För innevarande budgetår disponerar Konstnärsnämnden en låneram i 

Riksgäldskontoret på 50 000 kr. Regeringen föreslår att Konstnärsnämnden 

för nästa budgetår beviljas en låneram i Riksgäldskontoret på 50 000 kr. 

Anslaget bör tillföra~ 116 000 kr för att förstärka Konstnärsnärnndens kapaci

tet att klara de ränte- och amorteringskostnader som kan uppkomma vid ett 

utnyttjande av beviljade låneramar. Regeringens syn på förutsättningarna för 

myndigheterna att ta upp lån och finansieringen av dessa redovisas under 

inledningen till detta avsnitt. 
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Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 

till Bidrag till konstnärer för budgetåret 1994/95 anvisar ett reser

vationsanslag på 32 615 000 kr. 

B 7. Inkomstgarantier för konstnärer m.m. 

1992/93 Utgift 

1993/94 Anslag 

1994/95 Förslag 

18 990 332 

21467000 

21395000 

Enligt förordningen (1976:504) om inkomstgarantier för konstnärer kan 

inkomstgaranti beviljas konstnärer som står för konstnärlig verksamhet av 

hög kvalitet och stor betydelse för svenskt kulturliv. Beslut om innehavare av 

inkomstgaranti fattas av regeringen efter gemensamt förslag av Konstnärs

närnnden 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. 

Basbeloppet för kalenderåret 1994 beräknas bli 35 200 kr. Garantins maxi

mibelopp för år 1994 uppgår således till 176 000 kr. Detta maximibelopp 

minskas med innehavarens årsinkomst upp till ett basbelopp och med 75 % 

av årsinkomsten i övrigt. 

Regeringen har för budgetåret 1993/94 fao;tställt antalet inkomstgarantier 

till 156. Härav avser tio garantirum personer som innehaft tidsbegränsade 

lärartjänster inom högre konstnärlig utbildning. Långtidsstipendier enligt för

ordningen ( 1976:528) för konstnärer utgår under högst tio år och motsvarar 

tre basbelopp per år. För budgetåret 1993/94 utgår 45 långtidsstipendier, som 

fördelas av Konstnärsnärnnden och styrelsen för Sveriges författarfond. 

Konstnärsnämnden 

Nämnden hemställer att antalet långtidsstipendier att fördela bland konstnärs

grupper inom Konstnärsnärnndens område ökas med 20 budgetåret 1994/95. 

Styrelsen för Sveriges författarfond 

Fondstyrelsen föreslår för sitt ansvarornråde en ökning med åtta långtids

stipendier budgetåret 1994/95. 

Prop. 1993/94: 100 

Bil. 12 
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Regeringens överväganden 

Karl Gustaf Nilson, som under tiden den 1 oktober 1983 till den 30 septem

ber 1993 varit förordnad som professor i grafisk konst vid Konsthögskolan, 

hör i enlighet med riksdagens beslut (prop. 1984/85:57, bet. l 984/85:UbU9, 

rskr. 1984/85: 115) till dem som efter avslutad tidsbegränsad tjänst som pro

fessor inom konstnärlig utbildning är berättigade till inkomstgaranti. Rege

ringen har därför beslutat att Nilson skall inneha inkomstgaranti fr.o.m. den I 

januari 1994. För ändamålet har medel förts över från åttonde huvudtitelns 

anslag till förevarande anslag. Antalet inkomstgarantier uppgår därmed till 

157. Anslaget för budgetåret 1994/95 har budgeterats med hänsyn till nämnda 

antal. 

Regeringen vill erinra om att systemet med långtidsstipendier etablerades 

fr.o.m. budgetåret 1991/92 och att resurserna därefter har ökat med 

3 588 000 kr. För nästa år föreslås oförändrat antal långtidsstipendier. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 

till Inkomstgarantier för konstnärer m.m. för budgetåret 1994/95 

anvisar ett förslagsanslag på 21 395 000 kr. 

B 8. Ersättning åt författare m.fl. för utlåning av deras verk 
genom bibliotek m.m. 

1992193 Utgift 

1993/94 Anslag 

1994/95 Förslag 

84 294 000 

86 451 0001 

84 304 000 

I Prop. 1993/94:54 85 973 000 kr 

Gällande bestämmelser om biblioteksersättning finns i förordningen 

( 1962:652) om Sveriges författarfond. Ersättning ges för utlåning genom 

folkbibliotek och skolbibliotek av litterärt verk i original av upphovsman som 

skrivit på svenska eller av upphovsman som har sin vanliga vistelseort i 

Sverige. Ersättning ges även för böcker som ingår i folk- och skolbibliote

kens referenssamlingar. 

Mellan regeringen och de upphovsmannaorganisationer som berörs av 

biblioteksersättningen ingicks den 12 september 1985 en överenskommelse 

om förhandlingar angående det belopp (s.k. grundbelopp) som skall utgå för 

varje hemlån från bibliotek av litterärt verk i original. Enligt över

enskommelsen åtar sig regeringen att som ett led i beredningen av sitt förslag 

till statsbudget förhandla med organisationerna om storleken av nämnda 

grundbelopp. När avtal träffats skall regeringen lägga fram förslag till 

riksdagen om anslagsberäkning på grundval av det avtalade grundbeloppet. 

Prop. 1993/94: l 00 
Bil. 12 
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För närvarande uppgår grundbeloppen i fråga om originalverk till 86 öre 

för hemlån och till 3 kr 44 öre för referensexemplar samt i fråga om översatt 

verk till 43 öre för hemlån och till l kr 72 öre för referensexemplar. Medel 

som beräknats på grundval av nämnda grundbelopp för bibliotek.5ersättningen 

överförs årligen från detta anslag till Sveriges författarfond. 

Av fondens medel utbetalas individuell ersättning till författare och över

sättare (författarpenning och översättarpenning). Författarpenningen uppgår 

till 52 öre för hemlån och 2 kr 8 öre för referensexemplar samt översättar

penningen 26 öre för hemlån och l kr 4 öre för referensexemplar. För 

upphovsmän med höga utlåningssiffror gäller vissa begränsningar. Styrelsen 

för Sveriges författarfond kan också bestämma att ersättning till viss 

upphovsman skall utgå med högre belopp än det statistiskt beräknade. Denna 

möjlighet använder styrelsen för att utse innehavare av s.k. garanterad 

författarpenning, vilken för kalenderåret 1994 har fastställts till 105 500 kr. 

För närvarande utgår garanterad författarpenning till 236 upphovsmän. 

Återstoden av fondens medel. den s.k. fria delen, används efter styrelsens 

bestämmande till pensioner, understöd, stipendier och andra för författare, 

översättare m.fl. gemensamma ändamål. 

Ersättning åt författare och översättare för utnyttjande av deras verk i form 

av talböcker och taltidningar fördelas av Sveriges författarförbund enligt 

regler som förbundet fa5tställer. 

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. 

Anslagets fördelning budgetåret 1993/fJ4 

l. Ersättning åt författare m.fl. för utlåning av 
deras verk genom bibliotek 

2. Ersättning åt författare och översättare för utnyttjande 
av dera5 verk i form av talböcker och taltidningar 

3. Nordiska författarstipendier 

4. Nordiskt författarsarnarbete 

I Prop. I 993/94:54 8 I 795 000 kr. 

Styrelsen för Sveriges förfaUarfond 

82 273 ()()()1 

4 086 ()()() 
69 ()()() 

23 ()()() 

86 451 000 

Fondstyrelsen förutser att den sammanlagda utlåningen vid folk- och skol

biblioteken kommer att uppgå till 98 miljoner lån under är 1993. Liksom tidi

gare har styrelsen i sin beräkning inbegripit en schablonmässig uppskattning 

av lån i folkbibliotekens uppsökande verksamhet. Lånen i den uppsökande 

verksamheten har på grundval av föreliggande statistik uppskattats till 11.1 

miljoner utöver det antal som registreras via lånekort. Beståndet av referens

böcker i folk- och skolbiblioteken uppskattar styrelsen till 7, l miljoner voly-

Prop. 1993/94: 100 
Bil. 12 
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mer. Vid grundbelopp i enlighet med senast träffade överenskommelse som 

omfattar innevarande budgetår, beräknar styrelsen medelsbehovet för biblio

teksersättningen till 80 126 000 kr. 
Fondstyrelsen anhåller om att bidraget till nordiska författarstipender skall 

ökas med 19 000 kr. 

Sveriges författarförbund 

Författarförbundet räknar med att talboksframställningen för budgetåret 

1994/95 kommer att ligga på samma nivå som tidigare. Förbundet yrkar en 

uppräkning av talboksersättningen som motsvarar höjningen av bibliotekser

sättningen. Sammanlagt begär förbundet 4 536 000 kr vilket innebär en 

ökning med 450 000 kr. 
För nordiskt författarsamarbete begärs en ökning med 23 000 kr till 

46 000 kr med hänvisning till att verksamheten har intensifierats. 

Regeringens överväganden 

Biblioteksersättningen är en viktig del av konstnärspolitiken och ger många 

författare, översättare m.fl. väsentligt förbättrade förutsättningar för sin 

yrkesutövning. 
Mot den bakgrunden är det tillfredsställande att notera att betydande för

stärkningar av grundbeloppet under ~enare år har kunnat åstadkommas. 

Utvecklingen sedan budgetåret 1983/84 framgår av följande redovisning. 

År Grundbelopp 
öre 

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 
1992/93 83 
1993/94 86 

---·---

Regeringen har i prop. 1993/94:54 om Ersättning åt författare m.fl. för 

utlåning av deras verk genom bibliotek m.m. för budgetåret 1993/94 redovi

sat den överenskommelse om grundbelopp för innevarande budgetår som 

träffats mellan regeringen och upphovsmannaorganisationerna på området. 

Riksdagen har godkänt överenskommelsen (bet. 1993/94: KrU9, rskr. 

l 993/94:26). Enligt nämnda överenskommelse skall ett ökat utnyttjande av 

Prop. 1993/94: l 00 

Bil. 12 
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bibliotekens inkl. skolbibliotekens referensexemplar i stället för utlåning utre
das. Regeringen har därför den 3 september 1993 uppdragit till Statens 
kulturråd att i samarbete med bl.a. berörda upphovsmannaorganisationer 

kartlägga utnyttjandet av folkbibliotekens bokbestånd m.m. Uppdraget som 

redovisats till regeringen den 15 december 1993 kommer att ingå i underlaget 

för förhandlingar om biblioteksersättningens grundbelopp för budgetåret 

1994/95. Regeringen kommer i enlighet med den överenskommelse som år 

1985 träffats mellan regeringen och vissa upphovsmannaorganisationer att 

tillkalla en förhandlingsman med uppgift att med ifrågavarande organisationer 

förhandla om förutsättningarna för biblioteksersättningen för nästa budgetår. 

Regeringen anser att det är angeläget att förhandlingarna om bibliotekser

sättningens grundbelopp för budgetåret 1995/96 kan tidigareläggas så att 

riksdagen kan föreläggas förslag till grundbelopp utifrån träffad överens

kommelse i samband med 1995 års budgetproposition. Den ordningen bör 

givetvis också eftersträvas generellt för framtiden. 

Ans lagsberäkningar 

Vid beräkningen av anslaget för budgetåret 1994/95 har regeringen utgått från 
det av riksdagen fastställda grundbeloppet för innevarande budgetår jämte 

Styrelsens för Sveriges författarfond prognos angående utlåning m.m. år 

1993. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Ersättning åt författare m.fl. för utlåning av deras verk genom 

bibliotek m.m. för budgetåret 1994/95 anvisar ett förslagsanslag på 

84 304 000 kr. 

B 9. Ersättning till rättighetshavare på musikområdet 

1992/93 Utgift 

1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

3 375 ()()() 

3 375 ()()() 
3 375 ()()() 

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 1993/94 

fördelats på följande sätt. 

Prop. 1993/94:100 
Bil. 12 
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Mottacrare 

Svenska tonsättares internationella musikbyrå (STIM) 

Svenska gruppen av the International Federation 
of Producers of the Phonographic Industry (IFPI) 

Svenska oberoende musikproducenter 

Svenska artisters och musikers 
intresseorganisation (SAMI) 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 

Belopp 1993/94 

I 350 000 

957 500 
55 ()()() 

l 012 500 

3 375 000 

till Ersättning till rättighetshavare på musikområdet för budgetåret 

1994/95 anvisar ett anslag på 3 375 000 kr. 

Prop. 1993/94: l 00 
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Teater, dans och musik 

B 10. Bidrag till Svenska riksteatern, Operan och 
Dramatiska teatern 

1992/93 Utgift 

1993/94 Anslag 

1994/95 Förslag 

609 540 0001 

605 452 000 

598 343 000 

Reservation _I 

I Anslagen Bidrag till Svenska riksteatern, Bidrag till Operan och Bidrag till 
Dramatiska teatern. 

Under detta anslag beräknas medel för Svenska riksteatern, Operan och 

Dramatiska teatern. 

Medlen är budgeterade inkl. mervärdesskatt. 

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 bidraget an

vändas för 

- central produktion och distribution av teater till komplettering av regional 

och lokal teaterverksamhet, 

- regional produktion och distribution av teater, 

- förmedling av teaterföreställningar och gä~tspel av andra svenska och ut-

ländska teaterinstitutioner och ensembler, 

- allmän information om teaterverksamhet samt information och rådgiv

ning till yrkesmässigt arbetande teatrar och amatörteatrar i tekniska och andra 

frågor. 

Svenska riksteatern har under spelåret 1992/93 framfört 1 821 föreställ

ningar. Antalet besök var 324 965. Riksteaterns utbud bestod av 65 turneer, 

varav den egna produktionen omfattade 40. 

Riksteaterns ekonomiska omslutning uppgick budgetåret 1992/93 till 

263 236 000 kr, varav 212 106 000 kr utgjordes av statsbidrag, 

26 214 000 kr av gager och 24 916 000 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 1992/93 gav Operan 286 föreställningar och konserter i 

Operahuset, på Drottningholrnsteatem och på andra scener. varav 18 före

ställningar under turneer. Dessutom har ett antal specialevenemang getts. 

Antalet premiärer eller andra nyuppsättningar uppgick till 14. Genomsnittligt 

har 85 % av platserna varit belagda. Antalet besök vid Operans föreställ

ningar och turneer uppgick sammanlagt till 205 113. 

Operans ekonomiska omslutning uppgick budgetåret 1992/93 till 

297 269 000 kr, varav 251 644 000 kr utgjordes av statsbidrag (varav 

35 842 000 kr avser hyror), 29 527 800 kr av recetter och 16 097 500 kr 

av övriga intäkter. 

Prop. 1993/94: 100 
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Dramatiska teatern bedriver sin verksamhet i aktiebolagsfonn. För verk

samheten vid teatern gäller de av regeringen den 30 juni 1977 utfärdade 

bestärrunelserna om statsbidrag till Dramatiska teatern (KRFS 1977:22). 

Dramatiska teatern hade under spelåret 1992/93 30 premiärer och gav 

sammanlagt 1 365 föreställningar, inkl. föreställningar på andra än teaterns 
egna scener. Det sammanlagda antalet besök uppgick till 329 218. Belägg

ningen var 88 % utslagen på samtliga scener. 

Dramatiska teaterns ekonomiska omslutning uppgick budgetåret 1992/93 

till 186 319 000 kr, varav 145 790 000 kr utgjordes av statsbidrag (varav 

22 115 000 kr avser hyror), 28 630 000 kr av recetter och 11 899 000 kr 

av övriga intäkter. 

Från anslaget utgår bidrag enligt följande sammanställning. 

1993/94 Beräknad ändring 
1994/95 

1. Bidrag till Svenska riksteatern 203 025 000 8 475 000 

2. Bidrag till Operan 251373000 + 2315000 

2. Bidrag till Dramatiska teatern 151054000 949 000 

605 452 000 - 7 109 000 

Svenska riksteatern 

1. Riksteatern begär en ökning av bidraget med 10 mkr utöver prisomräk

ning. Ökningen avser fortsatt satsning på mångkulturell verksamhet bl.a. med 

en mångkulturell ensemble. 

2. Vidare hänvisar Riksteatern till sin fördjupade anslagsframställning, 

som inlämnades förra året om medel för bl.a. ökad musikteaterproduktion, 

dansproduktion, Tyst teater och Finsk teater. 

Operan 

I. För automatiska kostnadsökningar begär Operan en ökning av bidraget 
med 5 %. 

2. För ökade kostnader för internationellt utbyte till följd av lägre kronkurs 
begärs 3.4 mkr. 

3. Kostnader för övergång från tariff- till minimilön beräknar Operan till 

5 mkr, för vilket Operan begär kompensation. 

4. Operan begär kompensation för ökade hyreskostnader för dekor- och 

verkstadslokaler med 2,7 mkr. 

5. Operan upprepar de reformönskemål som framfördes i förra årets för

djupade anslagsframställning om bl.a. ökade resurser för sångsolister. kören. 

balettsektionen. musiksektionen, tekniska sektionen och marknadssektionen. 

6. Operan redovisar en plan för återanskaffning av utrustning under åren 

1994-2001. som totalt uppgår till 85 mkr. 

Prop. 1993/94: 100 
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Dramatiska teatern 

l. För automatiska kostnadsökningar begär Dramatiska teatern en ökning 

av bidraget med 5 %. 

2. För utveckling av barn- och ungdomsteatern och för en satsning på den 

unga vuxna publiken begärs 3,5 mkr. 

3. Dramatiska teatern begär för vidareutbildning av unga skådespelare, 

regissörer och scenografer en ökning med 700 000 kr. 

4. För utveckling av svensk dramatik genom korttidsanställning av yngre 

författare begär Dramatiska teatern 1 mkr. 
5. Dramatiska teatern begär 3 mkr för föreställningsverksamhet i Strind

bergs Intima Teatern, Strindbergssalen, i samarbete med Grafiska fackför

eningen. 

6. För internationell verksamhet begär Dramatiska teatern dels 2 mkr för 

ökat internationellt samarbete, dels 600 000 kr för deltagande i Europeiska 

Teaterunionens festival i Rom. Vidare vill teatern aktualisera behov av bidrag 

för värdskap för festival år 1995 inom ramen för den europeiska teaterunio

nens arbete (totalkostnad 7 mkr). 
7. För att kunna ersätta ridån på stora scenen redovisar Dramatiska teatern 

ett bidragsbehov på 3 mkr. 

Regeringens överväganden 

Inledning 

Regeringen har under våren 1993 tillsatt fyra parlamentariska kommitteer 

inom kulturområdet, varav tre mer eller mindre berör teaterområdet. Kommit

ten om kulturpolitikens inriktning (Ku 1993:03) skall göra en utvärdering av 

kulturpolitikens hittillsvarande inriktning samt med utgångspunkt i denna 

lämna förslag om den framtida inriktningen av kulturpolitiken. Kulturens 

internationella frågor (Ku 1993:07) behandlas av en särskild kommitte. Den 

kommitte som framför allt behandlar teaterområdet är kommitten om översyn 

av Riksteaterns betydelse för teaterlivet och ansvarsfördelningen mellan 

Riksteatern och länsteatrarna (Ku 1993:04). Denna komrnitte kommer att 

redovisa sina förslag under våren 1994. Ett omfattande underlag för ställ

ningstagande om den framtida teaterförsörjningen kommer således inom kort 

att finnas tillgängligt. 

Riksteatern har under det senaste året byggt upp en verksamhet med en 

mångkulturell ensamble, som har börjat turnera i landet. Regeringen har 

lämnat ett särskilt bidrag till denna verksamhet som ett led i ansträngningarna 

att motverka främlingsfientlighet och rasism. 

I 1993 års budgetproposition (prop. 1992/93: 100 bil. 12) behandlade 

regeringen Svenska riksteaterns, Operans och Dramatiska teaterns fördjupade 

anslagsframställningar avseende tidsperioden 1993/94-1995/96. Teatrarna 

har nu presenterat förenklade anslagsframställningar. Dessa innehåller förslag 

om kraftiga bidragsökningar. Enligt regeringens uppfattning bör dock teatrar-

Prop. 1993/94: l 00 
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na inom ramen för befintligt statsbidrag och övriga intäkter kunna göra de Prop. 1993/94: 100 

omprioriteringar, som är nödvändiga för att genomföra viktiga projekt och Bil. 12 

nysatsningar. 

Operan och Dramatiska teatern har redovisat problem när det gäller nuva

rande dekor- och verkstadslokaler och anhållit om ökade resurser för att lösa 

dessa. Regeringen förutsätter att detta kan ske inom ramen för befintligt 
statsbidrag. 

Anslagsberäkningar 

Riksdagen har begärt att regeringen skall presentera förslag till ett ökat stöd 

till operaverksamheten i Göteborg med anledning av att det nya operahuset 

skall öppna under nästa budgetår. Ett sådant förslag måste finansieras. Rege

ringen, som senare vid anmälan av anslaget Bidrag till regionala och lokala 

teater-, dans- och musikinstitutioner kommer att behandla frågan om statsbi

draget till GöteborgsOperan, finner det rimligt att vissa omprioriteringar för 

detta ändamål också berör bidragen till Svenska riksteatern, Operan och 

Dramatiska teatern. En total minskning på 5 miljoner kronor av detta anslag 

föreslås därför. Det bör vara möjligt för teatrarna att helt eller delvis kompen

sera detta bortfall genom att öka intäktsandelen av teatrarnas verksamhet. 

Vidare har en ytterligare minskning på 10 miljoner kronor gjorts av bidraget 

till Svenska riksteatern. Det är regeringens bedömning att en viss neddrag

ning av Riksteaterns produktionsresurser kan göras utan att allvarligt skada 

verksamheten. Det är dessutom rimligt att den pågående utbyggnaden av 

länsinstitutioner i landet i någon mån påverkar Riksteaterns statsbidrag. 

Regeringen erinrar vidare om att riksdagens revisorer nyligen i en rapport 

(Teatern och svenska folket, 1993/94.2) har noterat. att Riksteatern besöker i 

stort sett samma orter som länsteatrarna och erbjuder ett liknande utbud. Det 

är i övrigt en fråga för kommitten om översyn av Riksteaterns betydelse för 

teaterlivet och ansvarsfördelningen mellan Riksteatern och länsteatrarna att 

lämna förslag om hur det framtida statsbidraget till regional teaterverksamhet 

bör fördelas mellan Riksteatern och regionala och lokala teatrar. 

Vid beräkningen i övrigt av verksamhetsmedlen har viss pris- och löneom

räkning skett för de tre teatrarna samt full kompensation beräknats för ökade 

hyreskostnader för Operan och Dramatiska teatern. 

En minskning av anslaget har skett med totalt 4 686 000 kr avseende 
engångsbelopp som anvisades efter förslag i budgetpropositionen 1993 

(s. 74--77) rörande intäktsbortfall på Dramatiska teatern och vissa medel för 

verksamhetsanknutna ombyggnadsåtgärder vid Operan och Dramatiska 

teatern. Efter förslag av Svenska riksteatern och Svensk Teaterunion/lTI före

slår regeringen att 500 000 kr för barnkonsulentverksamhet fr.o.m. nästa 

budgetår beräknas under anslaget Bidrag till utvecklingsverksamhet inom 

kulturområdet, anslagsposten Till Statens kulturråds disposition för inter

nationellt kulturutbyte. Detta anslag bör därför minska med motsvarande 

belopp. 
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Regeringen föreslår att det totala statsbidraget till Svenska riksteatern, 

Operan och Dramatiska teatern för nästa budgetår skall uppgå till 
598 343 000 kr, varav 194 550 000 kr avser Svenska riksteatern, 

253 688 000 kr Operan och ISO lOS 000 kr Dramatiska teatern. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 

till Bidrag till Svenska riksteatern, Operan och Dramatiska teatern för 

budgetåret 1994/95 anvisar ett anslag på 598 343 000 kr. 

B 11. Bidrag till Svenska rikskonserter 

1992/93 Utgift 

1993/94 Anslag 

1994/95 Förslag 

71066000 

68 576 000 

68 753 000 

Reservation 460000 

Medel till Svenska rikskonserter är budgeterade inkl. mervärdesskatt. 

Svenska rikskonserter är en stiftelse, vars stadgar fastställdes av rege

ringen 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 kontaktverksamhet, 

internationella och nationella produktioner. Vidare skall Svenska rikskonser
ter 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 framför i sin förenklade anslagsframställning följande 

förslag till resursökningar utöver pris- och löneomräkning: 

1. Ett resurstillskott på 500 000 kr till utgivning av tidskrift på engelska 

kring svenskt musikliv, som vänder sig till personer i andra länder som 

yrkesmässigt ägnar sig åt musik eller informerar om musik. 

2. Svenska rikskonserters internationella verksamhet har påverkats av den 

svenska kronans minskade värde och till följd av detta begärs en kraftig pris

kompensation. 

Prop. 1993/94: 100 
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Regeringens överväganden 

Den nuvarande regionala musikorganisationen och Svenska rikskonserter har 

funnits sedan den 1 januari 1988. Såsom regeringen anmälde i 1993 års bud

getproposition (prop. 1992/93: 100 bil. 12 s. 35) har ett uppdrag lämnats till 

Statens kulturråd att göra en utvärdering av den regionala musikverksamheten 

och Svenska rikskonserters roll i detta sammanhang. Uppdraget kommer att 

redovisas under januari 1994. 

Medel för Stiftelsen Elektro-akustisk Musik i Sverige (EMS) beräknas 

under detta anslag. Svenska rikskonserter beslutar om storleken på statsbi

draget till EMS och utser även tre ledamöter i stiftelsens styrelse. Det finns 

således en nära koppling mellan Svenska rikskonserter och EMS. Med 

hänsyn till detta anser regeringen att det bör övervägas att närmare inordna 

EMS i Svenska rikskonserters organisation. Svenska rikskonserter bör kunna 

ta initiativ till att en diskussion i detta syfte kommer till stånd. Regeringen 

utgår från att en redovisning av de slutsatser, som därvid dras, kommer att 

redovisas för regeringen. 

Anslagsberäkningar m.m. 

Vid beräkningen av anslaget har löne- och prisomräkning skett liksom även 

kompensation för hyresökningar. Regeringen har inte kunnat ta hänsyn till 

framtida kostnadsökningar till följd av statliga löneavtal samt förändrade 

sociala avgifter. Som ett led i begränsningen av den offentliga konsumtionen 

har en besparing tagits ut med 1 096 000 kr. 

Statens kulturråd har under hösten 1993 redovisat förslag när det gäller 

den statliga inriktningen av stödet till fonogramutgivning (Digitala drömmar -

med fonogrammen mot 2000-talet. KUR 1993:5). Kulturrådet föreslår en 

minskning av bidraget till Caprice med 1,7 miljoner kronor som i stället bör 

beräknas under anslaget till fonogramstöd. Regeringen föreslår att en sådan 

överföring sker med ett belopp på 1,5 miljoner kronor. Minskningen av 

bidraget till Svenska rikskonserters fonogramutgivning bör medföra att 

inriktningen ytterligare koncentreras till ny svensk musik och relativt oetable

rade artister. Denna fråga redovisas mer utförligt under anslaget Stöd till 

fonogram och musikalier under denna huvudtitel. 

Förslag till riksdagsheslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 

till Bidrag till Svenska rikskonserter för budgetåret 1994/95 anvisar 

ett reservationsanslag på 68 753 000 kr. 
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B 12. Täckning av vissa kostnader vid Svenska 
rikskonserter 

1992/93 Utgift 

1993/94 Anslag 

1994/95 Förslag 

l ()()() 

l ()()() 

Ur detta anslag får medel utgå för täckning av löneavtal, motsvarande 

genomsnittlig statlig nivå, m.m. för Svenska rikskonserter. 

Regeringens överväganden 

Anslaget bör beräknas med oförändrat belopp. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 

till Täckning av vissa kostnader vid Svenska rikskonserter budget

året 1994/95 anvisar ett förslagsanslag på I 000 kr. 

B 13. Bidrag till regional musikverksamhet 

1992/93 Utgift 

1993/94 Anslag 

1994/95 Förslag 

229 315 ()()() 

226 270 ()()() 

233 270 ()()() 

Riksdagen har med anledning av prop. 1984/85: l (bet. 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 överenskommelsen mellan Statens förhand

lingsnämnd och Landstingsförbundet om ändrat huvudmannaskap för den 

regionala musikverksarnheten. 

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 landstingskommuner, 

utom Stockholms, samt med Gotlands kommun om ändrat huvudmannaskap 

för den regionala musikverksamhelen. 

Det statliga bidraget till den regionala musikverksamheten skall fastställas 

genom årliga förhandlingar mellan staten och Landstingsförbundet. 

Prop. 1993/94:100 
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Regeringens överväganden 

Regeringen har uppdragit till Statens kulturråd att göra en utvärdering av den 

regionala musikverksamheten och Svenska rikskonserters roll i detta sam

manhang. I uppdraget ingår också att redovisa behovet av och fonnerna för 

en samordning av statens stöd till länsmusikorganisationerna resp. symfoni

orkestrarna. Uppdraget kommer att redovisas under januari 1994. 

Statsbidragets storlek till den regionala musikverksamheten för kalender

året 1994 har fastställts den 17 november 1993 efter förhandlingar mellan 

staten och Landstingsförbundet. Regeringen har den 16 december 1993 god

känt den gjorda överenskommelsen. Enligt överenskommelsen skall stats

bidraget under detta anslag för kalenderåret 1994 uppgå till 233 270 000 kr. 

Förhandlingar avseende kalenderåret 1995 har inte inletts. Regeringen har 

därför preliminärt beräknat det statliga bidraget för budgetåret 1994/95 till 

233 270 000 kr. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 

till Bidrag till regional musikverksamhet för budgetåret 1994/95 

anvisar ett förslagsanslag på 233 270 000 kr. 

B 14. Bidrag till regionala och lokala teater-, dans- och 
musikinstitutioner 

1992/93 Utgift 

1993/94 Anslag 

1994/95 Förslag 

345 672 828 

371035000 

378518000 

Enligt förordningen (197 4:451) om statsbidrag till teater-, dans- och 

musik.institutioner får institution, som bedriver yrkesmässig teater-, dans

eller musikverksamhet och som uppbär bidrag från kommun eller landstings

kommun, statsbidrag till kostnader för verksamheten, om regeringen 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 26 teater- och dansin

stitutioner och 11 musik.institutioner berättigade till bidrag. Grundbeloppet för 

teater- och dansinstitutioner är innevarande budgetår preliminärt 220 700 kr 

och för musik.institutioner 257 400 kr, varav 16 426 kr resp. 19 155 kr 

avser kostnader för lönekostnadspålägg. För institutioner där lönekostnads

pålägg ej skall beräknas är grundbeloppet 204 300 kr resp. 238 200 kr. 

Regeringen har bemyndigat Statens kulturråd att besluta om fördelningen av 

grundbeloppen på de enskilda statsbidragsberättigade institutionerna. För

delningen skall redovisas för påföljande års riksmöte. 

4 Riksdagen 1993194. I sam/. Nr 100 Bilaga 12 
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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

under!aget under högst tre år. 

Statens kulturråd 

Institution 

Teater- och dansinstitutioner 
Bohusläns Teater 
Borås stadsteater 
Byteatern i Kalmar 
Folkoperan 
Folkteatern i Gävle 
Folkteatern i Göteborg 
Göteborgs Musikteater AB 
Göteborgs stadsteater 
Helsingborgs stadsteater 
Kronobergsteatem 
Länstcatem i Dalarna 
Länsteatern i J_önköping 
Länsteatem i Orebro 
Malmö stadsteater 
Norrbottens teatern 
N orrlandsoperan 
Skaraborgs länsteater 
Stockholms stadsteater 
Teater Halland 
Teater Västernorrland 
Upsala stadsteater 
Värmlands teater- och musikstiftelse 
Vä~terbottcnsteatern 
Västmanlands länsteater 
j\Ivsborgsteatern 
Ostergötlands länsteater 
Särskilda insatser för dramatiker-

och koreografanställningar samt 
för barn- och ungdomsprojekt 

Av Kulturrådet 
beslutad för
delning av an
talet grundbe
lopp 1993/94 

24 
51 
22 
45 
35 
64 

286 
211 

68 
64 
35 
36 
38,5 

387 
60 
70 
35 

300 
10 
51 
80 
57 
39 
37 
23 

168 

7 

Av Kulturrådet 
föreslagen 
ökning av an
talet grund
belopp 1994/95 

2 303,5 + 231 
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Institution Av Kulturrådet Av Kulturrådet 
beslutad för- föreslagen 
delning av an- ökning av an-
talet grundbe- talet grund-
lopp 1993/94 belopp 1994/95 

Musikinstitutioner 
Göteborgs konsert AB 135 
Helsingborgs konsertförening 65 
Jönköpings orkester- och 

kammannusikförening 9 
Kalmar läns musikstiftelse för 

kammarorkestern 21 
Musik i Uppland för Uppsala 

kammarorkester 17 
Musik i Västernorrland för 

Sundsvalls kanunarorkester 12 
Stiftelsen Gävleborgs symfoniorkester 71 
Stiftelsen Malmö symfoniorkester 85 
Symfoniorkestern i Norrköping 84 
Yästerås musiksällskap 19 
Orebro orkesterstiftelse 32 
Särskilda insatser för barn- och 

ungdomsverksamhet, 
tonsättaranställningar m.m. 2 

552 + 6 

Statens kulturråd föreslår en uppräkning av antalet grundbelopp med totalt 

237, varav 209 avser verksamheten vid GöteborgsOperan samt 12 avser 

teatrar och 6 orkestrar som är under uppbyggnad. Vidare begär Kulturrådet 

10 nya grundbelopp till Bryggeriteatern, som har ansökt om att få bidrag 

under detta anslag. 

Regeringens överväganden 

Inledning 

Av de kulturpolitiska kommitteer som regeringen tillsatte under år 1993 

kommer i första hand kommitten om kulturpolitikens inriktning (Ku 1993:03) 

och kommitten om översyn av Riksteatern och länsteatrarna (Ku 1993:04) att 

beröra de regionala kulturinstitutionerna inom teater- och musikområdet. 

Den pågående utredningsverksamheten rörande bl.a. de regionala kultur

institutionerna skulle i och för sig kunna motivera att läget under utrednings

tiden bibehålls oförändrat så att statsmakternas ställningstagande till struktu

ren och dimensioneringen av det regionala nätverket kunde ske i ett samman

hang. 

Enligt regeringens uppfattning finns det dock frågor inom detta område 

som inte bör skjutas på framtiden. 

Regeringen finner det sålunda angeläget att upprätthålla ambitionen att 

svara på regionala initiativ när det gäller etableringen och uppbyggnaden av 

nya länsinstitutioner. Frågan om statens stöd till den nya GöteborgsOperan 

Prop. 1993/94:100 
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bör också behandlas med förtur. En ökad satsning på barn- och ungdoms
teater är också angelägen. 

Teater- och mu.sikinstitutioner 

Under senare år har ett antal teatrar och orkestrar blivit upptagna som nya 

bidragstagare under detta anslag. Dessa institutioner befinner sig fortfarande i 
ett uppbyggnadsskede, som staten bör medverka i. Regeringen har därför 

beräknat totalt 16 nya grundbelopp, varav 12 avser teatrar och 4 orkestrar. 

Gotlands kommun har ansökt om att statsbidrag till de fria teatergrupperna 

Bryggeriteatern och Teaterensemblen skall ges som grundbeloppstöd till 

regional teaterverksamhet under detta anslag. Kulturrådet har avstyrkt an

sökan med hänvisning till att detta inte är möjligt enligt det nuvarande stats

bidragssystemet. Enligt uppgift pågår diskussioner mellan Kulturrådet och 

Gotlands kommun i syfte att hitta en lösning. Resultatet av diskussionerna 

bör presenteras för regeringen. 

GöteborgsOperan 

Den nya GöteborgsOperan skall invigas hösten 1994. Det nya operahuset har 

kunnat uppföras tack vare ett statligt bidrag på 347 miljoner kronor. Den 

utökade verksamheten i det nya. huset kommer att kräva ökade ekonomiska 

resurser. Regeringen har i 1993 års budgetproposition (prop. 1992/93: 100 
bil. 12 s. 31-32) framhållit vikten av att den västsvenska regionen tar ett 

gemensamt ekonomiskt ansvar för den framtida verksamheten i det nya 
operahuset. Även riksdagen har i kulturutskottets betänkande 1992/93:KrU20 

betonat att så sker. Enligt vad regeringen har inhämtat pågår för närvarande 
sådana diskussioner i regionen. GöteborgsOperan kommer utan tvivel att få 

stor betydelse för Västsveriges och hela landets kulturliv. Det är därför viktigt 

att verksamheten får en nationell, regional och lokal förankring både ekono
miskt och publikt. Staten lämnar redan stöd till Göteborgs musikteater, vars 

verksamhet kommer att flytta över till det nya operahuset. Det nuvarande 
stödet uppgår till ca 33 miljoner kronor eller motsvarande 286 grundbelopp. 
Som redan har redovisats under anslaget till Svenska riksteatern, Operan och 

Dramatiska teatern måste tillkomsten av den nya GöteborgsOperan uppfattas 

vara ett prioriterat kulturpolitiskt ändamål. Därför föreslår regeringen att 

ytterligare 10 miljoner kronor, motsvarande 86 grundbelopp utgår i statligt 

bidrag. Det nuvarande antalet årsverken vid Göteborgs musikteater är enligt 

uppgift 370. 

Barn- och ungdomsverksamhet 

Våra kulturvanor grundläggs tidigt. Det är därför viktigt att stimulera kultur

aktiviteter bland barn och ungdom. De samhällsstödda kulturinstitutionerna 

har ett särskilt ansvar för barn och ungdom. Många institutioner har också 

gjort stora ansträngningar inom detta område. 
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I Sverige har teater för barn och ungdom en hög konstnärlig standard. Det 

är viktigt att denna kan bibehållas och utvecklas. 

Kulturrådet har i sin fördjupade anslagsframställning föreslagit att ett antal 

s.k. rörliga grundbelopp skall inrättas som under ett eller flera år kan använ

das för särskilda tidsbegränsade projekt. Insatser för barn och ungdom är ett 

område som Kulturrådet särskilt har lyft fram i detta sammanhang. 

En sådan modell utgör enligt regeringens uppfattning ett bra instrument för 

att stimulera en ökad satsning på de regionala kulturinstitutionernas barn- och 

ungdomsverksamhet. Härigenom ges också möjligheter att pröva nya arbets

metoder och olika former för samarbete t.ex. med fria teater- och dans

grupper. 

Regeringen föreslår att medel för 26 nya rörliga grundbelopp för barn- och 

ungdomwerksamhet beräknas under detta anslag. 

Anslagsberäkningar 

Grundbeloppet för teater- och dansinstitutioner har för budgetåret 1994/95 

preliminärt beräknats till 224 100 kr i de fall där lönekostnadspålägg skall 

beräknas. För de institutioner där lönekostnadspålägg inte skall beräknas är 

grundbeloppet preliminärt 207 400 kr. 

För musikinstitutioner med lönekostnadspålägg har grundbeloppet för 

budgetåret 1994/95 preliminärt beräknats till 261 400 kr. För sådana institu

tioner där lönekostnadspålägg inte skall beräknas är grundbeloppet preli

minärt 241 900 kr. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 

till Bidrag till regionala och lokala teater-, dans- och musik
institutioner för budgetåret 1994/95 anvisar ett förslagsanslag på 

378 518 000 kr. 

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

1992/93 Utgift 

1993/94 Anslag 

1994/95 Förslag 

61 913 149 

57 756 000 
59 256 000 

Reservation 348 333 

Enligt förordningen ( 1974:452) om statsbidrag till teater-, dans- och 

musikverksamhet i mindre ensembler och fria grupper utgar efter beslut av 

Statens kulturråd bidrag till ensemble eller grupp som bedriver sin verksam

het i yrkesmässiga former eller under liknande förhållanden. 

Prop. 1993/94: 100 

Bil. 12 
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Statens kulturråd 

Kulturrådet föreslår att statsbidraget ökar med 5 mkr med hänvisning till de 
svårigheter de fria grupperna har mött vid omorganisationen av den kommu

nala verksamheten. 

Regeringens överväganden 

Som regeringen redovisade i 1993 års budgetproposition (prop. 

1992/93:100 bil. 12) har anslaget till de fria grupperna ökat med närmare 

9 miljoner kronor under de senaste två budgetåren. Några fria teatergrupper, 

bl.a. Byteatern och Folkoperan., har vidare blivit berättigade till stöd som 

länsteater. 
Mot bakgrund av de fria gruppernas betydelse för ett levande kulturliv 

föreslår regeringen att statsbidraget för nästa budgetår ökar med 1,5 miljoner 

kronor. Ökningen bör avse fria teater- och dansgrupper. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 

till Bidrag till fria teater-, dans- och musikgrupper m.m. för bud

getåret 1994/95 anvisar ett reservationsanslag på 59 256 000 kr. 

B 16. Bidrag till Musikaliska akademien 

1992/93 Utgift 

1993/94 Anslag 

1994/95 Förslag 

2 826 000 

3 424 000 
3 429 000 

Medel till Musikaliska akademien är budgeterade inkl. mervärdesskatt. 

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 föreslår en ökning av verksamhetsmedlen med 

445 000 kronor. 

Prop. 1993/94:100 
Bil. 12 
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Regeringens överväganden 

Regeringen föreslår ingen ökning av bidraget utöver kompensation för hyres

ökningar. En minskning av anslaget har skett med 34 000 kr för den en

gångsanvisning för verksamhetsanknutna ombyggnadsåtgärder som utgått 

under innevarande budgetår. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 

till Bidrag till Musikaliska akademien för budgetåret 1994/95 anvisar 

ett anslag på 3 429 000 kr. 

Prop. 1993/94: l 00 
Bil. 12 
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Bibliotek 

B 17. Bidrag till regional biblioteksverksamhet 

1992/93 Utgift 

1993/94 Anslag 

1994/95 Förslag 

35 292 440 

35 292 000 

35 944 000 

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 183 200 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 

Kultumådet föreslår en ökning av anslaget till lånecentaler och depåbibliotek 

med 1 mkr. 

Regeringens ö-verväganden 

Regeringen har vid beräkningen av medelsbehovet utgått från ett preliminärt 

beräknat grundbelopp på 190 100 kr, varav statsbidraget är 55 %. För låne

centraler, depåbibliotek och invandrarlånecentral beräknas oförändrat 

9 596 000 kr. Tio grundbelopp skall även i fortsättningen tillföras låne

centralerna. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 

till Bidrag till regional biblioteksverksamlzet för budgetåret 1994/95 

anvisar ett förslagsanslag på 35 944 000 kr. 

Prop. 1993/94: 100 
Bil. 12 
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Bildkonst, konsthantverk m.m. 

B 18. Statens konstråd 

1992/93 Utgift 

1993/94 Anslag 

1994/95 Förslag 

5 172 363 

4 983 000 

5 139 000 

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 infonnation 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 

Statens konstråd hemställer om ett förvaltningsanslag som inom treårsramen 

preliminärt anvisats till 4 983 000 kr. exkl. pris- och löneomräkningar. Rådet 

vill dock påminna om de ytterligare behov av resurser för den konstpedago

giska och infonnerande verksamheten som fördes fram i den fördjupade 

anslagsframstäl 1 ningen. 

Konstrådets förslag redovisas i övrigt under anslaget Förvärv av konst för 

statens byggnader m.m. 

Regeringens överväganden 

Anslagsberiikningar. laneramar m.m. 

Vid beräkningen av anslaget har hänsyn tagits till pris- och löneutvecklingen. 

Medel har tillförts anslaget med anledning av förändringen av den statliga 

arbetsgivarorganisationen och för avtalade avsättningar till Trygghetsstiftel

sen. Som ett led i begränsningen av den offentliga konsumtionen har en 

besparing tagits ut med 40 000 kr. 

För innevarande budgetår disponerar Statens konstråd en låneram i Riks

gäldskontoret på 50 000 kr. Regeringen föreslår att Statens konstråd för 

nästa budgetår beviljas en låneram i Riksgäldskontoret på 25 000 kr. Ansla

get hör tillföras 60 000 kr för att förstärka Statens konstråds kapacitet att 

klara de ränte- och amorteringskostnader som kan uppkomma vid ett utnytt

jande av beviljade låneramar. Regeringens syn på förutsättningarna för 

myndigheterna att ta upp lån och finansieringen av dessa redovisas under 

inledningen till detta avsnitt. 

Prop. 1993/94: 100 
Bil. 12 
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Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 

till Statens konstråd för budgetåret 1994/95 anvisar ett ramanslag på 

5 139 000 kr. 

B 19. Förvärv av konst för statens byggnader m.m. 

1992/93 Utgift 

1993/94 Anslag 

1994/95 Förslag 

27 078 794 

28 038 ()()() 

28 038 ()()() 

Reservation l 426 735 

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 1993/94 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 följan

de budgetår. Under budgetåret 1993/94 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

tionernas samlingslokaler. För budgetåret 1993/94 har bidrag utgått med 

1 374 000 kr till Folkparkerna i Sverige och med 2 53 l 000 kr till Sam

lingslokalorganisationernas samarbetskommitte att fördelas mellan allmänna 

samlingslokaler inom Folkets husföreningarnas riksorganisation, Bygdegår

darnas riksförbund och Riksföreningen Våra gårdar. 

Statens konstråd 

Konstrådet påpekar att den bolagisering som genomförts av delar av den 

statliga fastighetsförvaltningen leder till förändringar vid förvärv av fast konst 

som enligt jordabalken tillfaller fastigheten. En grundläggande ambition är att 

dessa förändringar inte skall leda till försämrade förutsättningar för den 

offentliga konsten. Med de nya statliga fastighetsbolagen och andra bolag 

som bygger för statliga verksamheter vill Konstrådet därför utveckla former 

för samfinansiering av den fasta konsten. Detta bör enligt Konstrådet kunna 

ske när förhyrningarna för statlig verksamhet är mycket långsiktiga och när 

miljöernas offentlighet och särskilda kvaliteter motiverar det. I övriga fall bör 

finansieringen av den fasta konsten läggas på bolagen. Enligt Konstrådet 

anger enprocentregeln fortfarande en lämplig generell ambitionsnivå, dvs. en 

konstnärlig satsning som motsvarar minst l % av byggkostnaden. 

Prop. 1993/94: 100 
Bil. 12 

58 



Konstrådet önskar även i fortsättningen att genom detta anslag total- Prop. 1993/94: 100 

finansiera konstnärliga satsningar i samband med byggande i Statens fästig- Bil. 12 
hetsverks och Fortifikationsförvaltningens regi. Likaledes räknar rådet med 

att liksom hittills genom detta anslag svara för förvärven av lös konst till 

statens arbetsplatser. 

Affärsdrivande verk som bolagiseras kommer inte längre att kunna räkna 

med bidrag till lös konst från Statens konstråd. Rådet kommer emellertid att 

erbjuda bolagen konsulttjänster. Kontakter har tagits i syfte att klargöra for

merna för detta. 

Statens konstråd vill också i enlighet med sitt uppdrag att söka nya sätt att 

stimulera tillkomsten av monumentalkonst i den offentliga miljön, utveckla 

satsningar som med en större frihet inriktar sig på det gemensamma rummet 

eller platsen, utan nödvändig koppling till byggande. Här har också anslaget 

för bidrag till konstnärlig utsmyckning i bostadsområden en viktig funktion 

med Konstrådet i en informerande och kvalitetsgranskande roll. Rådet före

slår att detta anslag bibehålls. 

Regeringens överväganden 

I 1984 års budgetproposition (prop. 1983/84: 100 bil. 10 s. 331) konstaterade 

regeringen att insatserna för utsmyckning av nya statliga byggnader följande 

budgetår skulle uppgå till en procent av den totala statliga byggkostnaden. 

Motsvarande konstaterande har därefter gjorts vid olika tillfällen fram till år 

1990. Som beskrivits i 1993 års budgetproposition (prop. 1992/93: 100 bil. 

12 s. 93-94) har formerna för statlig lokalförsörjning emellertid ändrat karak

tär till följd av bolagiseringen av Byggnadsstyrelsen och andra fastighetsför

valtande myndigheter. Bolagiseringen innebär bl.a. att byggandet av nya 

lokaler för statlig verksamhet i stor utsträckning kommer att ske i enskild 

regi. Denna nya ekonomiska ansvarsfördelning medför att den statliga ambi
tionsnivån för konstnärlig utsmyckning och gestaltning inte på samma sätt 

som tidigare kan jämföras med en bestämd andel av kostnaderna för det 

statliga byggandet. Behovet av statliga insatser bör i stället i första hand 

bedömas utifrån det övergripande kulturpolitiska målet att skapa en offentlig 

miljö. där konst är ett naturligt och framträdande inslag. Ytterligare skäl till att 

det är mindre lämpligt att relatera insatserna för konstnärlig utsmyckning till 

statligt byggande är en viss osäkerhet i bedömningen av hur mycket lokaler 

för statlig verksamhet som kommer att byggas under de närmaste åren. 

Som framhållits i 1993 års budgetproposition (s. 94) kommer bolagise

ringen av statligt byggande och fastighetsförvaltning inte att ändra Konst

rådets arbete med anskaffande av lösa konstverk eller s.k. byggnadsanknuten 

konst. Sådan konst ägs av staten i egenskap av hyresgäst. När det gäller 

förvärv av sådana fasta konstverk som enligt jordabalkens bestämmelser 

kommer att tillhöra fastigheten bör huvudansvaret för finansieringen i princip 

åvila fastighetsiigaren. Konstrådets roll i samband med sådana förvärv bör 

vid nybyggnad i enskild regi vara begränsad till rådgivning. En del av den 
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nybyggnation som sker i enskild regi avser emellertid ändamålsfastigheter, i 

vilka staten under överskådlig tid förutsätts vara hyresgäst. När det gäller 

sådana fastigheter bör staten via Konstrådet under en övergångsperiod kunna 

erbjuda bidrag till utsmyckning av fa5t konst. Statens konstråd bör i sin resul

tatredovisning ange storleken av eventuella bidrag i förhållande till den totala 

inköpskostnaden. 

Det är i sammanhanget viktigt att framhålla de offentliga konstinköpens 

betydelse för att skapa arbetstillfällen för bild- och formkonstnärer. De 

kommunala konstinköpen torde ha minskat under år 1993. Det är angeläget 

att en ytterligare försämring av arbetsmarknadsläget för konstnärerna inte 

sker. De statliga medel som avsätts för konstinköp bör även av detta skäl 

hålla~ på oförändrad nivå. 

Regeringen gav år 1992 Statens konstmuseer i uppdrag att förteckna de 

byggnadsanknutna konstverk som har ett sådant konstnärligt eller ekonomiskt 

värde att det kan finnas motiv för särskilda beslut i samband med ändrade 

förvaltningsformer för statliga fastigheter. Uppdraget har redovisats till rege

ringen. Ansvaret för fasta och byggnadsanknutna konstverk i de fastigheter 

som förts över till bolag har reglerats i avtal per den 1 oktober 1993. 

Konstrådet bör enligt samma principer som gäller för innevarande budget

år medges att utöver beställningar som blir möjliga inom anslagets ram be

ställa konst till ett belopp av högst 8 miljoner kronor för betalning under 

följande budgetår. 

För Statens konstråds förvärv beräknas 24 133 000 kr. Bidraget för 

konstförvärv till samlingslokaler och folkparker bör utgå med 3 905 000 kr. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 

1. godkänner vad regeringen förordar om beställningar av konst som 

föranleder utgifter under senare budgetår än budgetåret 1994/95, 

2. till Förvärv av konst för statens byggnader m.m. för budgetåret 

1994/95 anvisar ett reservationsanslag på 28 038 000 kr. 

B 20. Bidrag för konstnärlig utsmyckning i 
bostadsområden 

1992/93 Utgift 

1993/94 Anslag 

1994/95 Förslag 

10 830 908 

20 000 000 
10 000 000 

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. 

Prop. 1993/94: 100 

Bil. 12 
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För budgetåret 1992/93 beviljades ingen bidragsram. Bidraget har enligt 

riksdagens beslut (bet. 1992/93:BoU16, rskr. 1992/93:282) återinförts inne

varande budgetår med en ram på 15 mkr. 

Boverket 

Boverket föreslår att anslaget budgetåret 1993/94 fastställs till I 0 mkr. 

Regeringens överväganden 

Riksdagen fattade med anledning av förslag i 1992 års budgetproposi

tion beslut om att avveckla stödet till konstnärlig utsmyckning i bostads

områden (prop. 1991/92:100 bil. 12 s. 61-62, bet. 1991/92:BoUll, rskr. 

1991192: 152). Som skäl till avvecklingen anfördes att bidragsfonnen inte 

kunde anses förenlig med de nya förutsättningarna för bostadsfinansieringen. 

I 1993 års budgetproposition (prop. 1992/93: 100 bil. 12 s. 96-97) utgick 

regeringens förslag från att den beslutade avvecklingen genomförs. 

Enligt riksdagens beslut (bet. l 992/93:BoU 16, rskr. 1992/93:282) har 

bidraget till konstnärlig utsmyckning i bostadsområden återinförts med 

hänvisning till riksdagens beslut om ett ROT-program för bostäder (bet. 

l 992/93:BoU 10, rskr. 1992/93:206). Som en del i detta program ingår att 

bidrag till konstnärlig utsmyckning i bostadsområden fr.o.m. budgetåret 

1993/94 skall kunna beviljas inom en bidragsram på 15 miljoner kronor per 

budgetår. 

Med hänsyn till de förändrade förutsättningar för bidraget till konstnärlig 

utsmyckning som uppkommit genom riksdagens beslut under budgetåret 

1992/93 föreslår regeringen att bidraget bibehålls under budgetåret 1994/95. 

Ytterligare skäl härtill är de möjligheter som genom bidraget kan åstad

kommas för att skapa arbetstillfällen åt bild- och formkonstnärer, vilket blir 

särskilt betydelsefullt i det besvärliga arbetsmarknadsläge som för närvarande 

råder. 

I enlighet med Boverkets förslag föreslås ett anslag på l 0 miljoner kronor 

för nästa budgetår. Bidragsramen föreslås vara oförändrat 15 miljoner 

kronor. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 

1. medger att ramen för beslut om konstnärlig utsmyckning i 

bostadsområden fastställs till 15 000 000 kr budgetåret 1994/95, 

2. till Bidrag för konstnärlig utsmyckning i bostadsområden för 

budgetåret 1994/95 anvisar ett förslagsanslag på I 0 000 000 kr. 

Prop. 1993/94:100 
Bil. 12 
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B 21. Utställningar av nutida svensk konst i utlandet 

1992/93 Utgift 

1993/94 Anslag 

1994/95 Förslag 

l 414 237 

I 520 000 

l 560 000 

Reservation 15 750 

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 

genomföra svenskt deltagande i biennalutställningarna i Venedig. Anslaget 

används 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 180 000 kr. Höj

ningen motiveras av ökade kostnader för internationella transporter, tryck

saksproduktion och resor. 

Regeringens överväganden 

Anslaget bör föras upp med I 560 000 kr. Som ett led i begränsningen av 

den offentliga konsumtionen har en besparing tagits ut med 12 000 kr. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 

till Utställningar av nutida svensk konst i utlandet för budgetåret 

1994/95 anvisar ett reservationsanslag på I 560 000 kr. 

B 22. Bidrag till Akademien för de fria konsterna 

1992/93 Utgift 

1993/94 Anslag 

1994/95 Förslag 

l 580 000 

I 580 000 

l 580 000 

Medel till Akademien för de fria konsterna är budgeterade inkl. mervärdes

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. 

Prop. 1993/94: 100 
Bil. 12 
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Akademien för de fria konsterna 

Akademien föreslår som kompensation för kostnadsutvecklingen en uppräk

ning av 1993/94 års anslagsbelopp med 4 % eller 63 200 kr. Härutöver 

äskas ytterligare 100 000 kr för vård, upprustning och uppordnande av sam

lingar och arkiv. 

Regeringens överväganden 

Anslaget bör föras upp med oförändrat l 580 000 kr. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 

till Bidrag till Akademien för de fria konsterna för budgetåret 

1994/95 anvisar ett anslag på l 580 000 kr. 

B 23. Främjande av hemslöjden 

1992/93 Utgift 

1993/94 Anslag 

1994/95 Förslag 

14 795 483 

15 398 000 

15 709 000 

Enligt förordningen (1988:315) med instruktion för nämnden för hem

slöjdsfrågor skall nämnden, som inrättades den l 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 verk~amhet. 

Nämnden står som samordnare av konsulentverksamheten och har 

bemyndigandet att pröva frågan om huvudmannaskap för konsulenterna. 

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 lämnat in en förenklad anslagsframställning för budgetåret 

1994195. Nämndens verksamhet skall bedrivas med den profilering av de 

insatsområden som nämnden föreslog i den fördjupade anslagsframställning

en år 1992 och som godkänts av regering och riksdag. 

Nämnden redovisar i sin förenklade anslagsframställning två alternativa 

förslag vad gäller verksamhet för att främja hemslöjden. dels ett första alter

nativ med föreskriven minskning av anslaget, dels ett andra alternativ som 

innehåller en utökning av medlen till kansli verksamheten med 200 000 kr, 

Prop. 1993/94: 100 
Bil. 12 
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och en förstärkning av projektmedlen med l 119 000 kr. Nämnden för Prop. 1993/94: 100 

hemslöjdsfrågor hemställer att regeringen anvisar medel i enlighet med alter- Bil. 12 

nativ 2. 

Regeringens överväganden 

Vid beräkningen av anslaget Främjande av hemslöjden har hänsyn tagits till 

pris- och löneutvecklingen. Som ett led i begränsningen av den offentliga 

konsumtionen har en besparing tagits ut med 20 000 kr. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 

till Främjande av hemslöjden för budgetåret 1994/95 anvisar ett 

förslagsanslag på 15 709 000 kr. 
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Arkiv 

B 24. Riksarkivet och landsarkiven 

1992/93 Utgift 

1993/94 Anslag 

1994/95 Förslag 

139 872 803 

183 152 000 

194 228 000 

Målen för den statliga arkivverksamheten finns angivna i arkivlagen 

( 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 infonnation för rättskipningen och förvaltningen, 

- forskningens behov. 

Riksarkivet och landsarkiven är statliga arkivmyndigheter med det sär

skilda ansvar för den statliga arkivverksarnheten 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 råd i 

arkivfrågor. 

De sju landsarkiven i Uppsala, Vadstena, Visby, Lund, Göteborg, Härnö

sand och Östersund är regionala arkivmyndigheter. I Stockholms län fullgörs 

landsarkivfunktionen av Stockholms stadsarkiv. 

Riksarkivet 

l. Riksarkivet föreslår att ytterligare medel tillförs myndigheten för mikro

filmning av folkbokföringshandlingar samt för dessa handlingars överförande 

till landsarkiv. 

2. Riksarkivet föreslår att myndighetens anslag räknas upp i enlighet med 

avtal som träffats med ett antal statliga myndigheter till följd av mottagna 

arkivleveranser. Riksarkivet föreslår vidare att myndigheten därutöver tillförs 

625 000 kr för mottagande av arkiv utan ersättning. 

3. Riksarkivet föreslår att myndigheten tillförs 400 000 kr för vård av 

Statistiska centralbyråns långtidsarkiverade personregister. 

4. Riksarkivet föreslår inrättande av ytterligare en ekonomiadministrativ 

tjänst till en kostnad av 370 000 kr. 

5. För investeringar i anläggningstillgångar föreslår Riksarkivet en låne

ram på 26 000 000 kr. 

5 Riksdagen 1993194. J suml. Nr 100 Bilaga 12 

Prop. 1993/94: 100 

Bil. 12 

65 



Utbyggnad av landsarkivorganisationen 

I 1993 års budgetproposition (prop. 1992/93: 100 bil. 12 s. 102-111) med

delade regeringen sin avsikt återkomma i frågan om en eventuell ytterligare 

utbyggnad av regionala arkivdepåer. 

De förslag till förändringar av organisationen som redovisades i proposi

tionen har nu resulterat i att avtal har slutits mellan staten och Stockholms 

kommun med innebörden att Stockholms stadsarkiv fr.o.m. den l december 

1993 skall vara landsarkiv för Stockholms län. Stadsarkivet har fram till 

denna tidpunkt genom avtal haft en funktion som tandsarkiv för Stockholms 

kommun. Vidare har avtal slutits med Malmö kommun med innebörden att 

Malmö stadsarkiv ej längre utgör tandsarkiv för Malmö kommun. Denna 

funktion upprätthålls i stället av landsarkivet i Lund. Enligt avtalet kvarstår 

Malmö stadsarkiv som depå för statliga arkivhandlingar härrörande från 

Malmö kommun. 
Regeringen uppdrog den 25 februari 1993 åt Riksarkivet att redovisa en 

bedömning av behoven av en eventuell ytterligare utbyggnad av arkivdepåer 

samt de organisatoriska konsekvenserna av en sådan utbyggnad. Som bak

grund för sina bedömningar har Riksarkivet kunnat utnyttja de beräkningar 

som gjorts i betänkandet (SOU 1991 :31) Statens arkivdepåer, en utveck

lingsplan till år 2000. För den långsiktiga finansieringen av en utbyggnad har 

Riksarkivet även kunnat väga in effekterna av den princip om resursöver

föring till arkivmyndighet, vid mottagande av arkivleveranser, som fastställ

des av riksdagen vid behandlingen av budgetpropositionen l 993 (bet. 

1992/93:KrU22, rskr. 1992/93:316). 

Riksarkivet har i skrivelsen den 26 oktober l 993 visat under vilka förut

sättningar nya tandsarkiv torde kunna etableras. Riksarkivet bedömer att en 

lämplig lokaliseringsort bör vara en residensstad med viss befolkningsstorlek 

och med goda komnmnikationer, helst försedd med en högskola med ut

byggd forskning. För att göra en sådan nyetablerad, relativt liten, arkivinsti

tution mindre sårbar, bör det även på lokaliseringsorten finnas en befintlig 

arkivorganisation, av viss omfattning, att samverka med. En sådan samver

kan sänker dessutom de initiala kostnaderna för en etablering. Om ett nytt 

arkiv etableras bör - på samma sätt som skedde när Stockholms stadsarkiv 

övertog landsarkivfunktionen för hela Stockholms län - länets äldre arkiv

handlingar överföras från det lanclsarkiv där handlingarna i dag finns. 

En arkivinstitution av detta slag kan vara ett landsarkiv med staten som 

huvudman, alternativt kan huvudmannafrågan frågan lösas på samma sätt 

som skett i Stockholms län, dvs. att den befintliga institution man väljer att 

samverka med genom avtal får uppdraget att - mot ersättning - fullgöra 

landsarkivuppgiften. 
Den i första hand kostnadsmässigt billigaste lösningen är. enligt Riks

arkivets bedömning, att bygga ut nuvarande tandsarkiv genom förhyrningar 

eller tillbyggnad av ytterligare arkivlokaler. Riksarkivet anser dock att det 

finns viktiga fördelar med en fortsatt utbyggnad av den regionala arkivorgani

sationen, i synnerhet genom den ökade tillgänglighet detta innebär för den 

Prop. 1993/94: 100 
Bil. 12 
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som utnyttjar arkivets tjänster. Att i samarbete med andra huvudmän kunna Prop. 1993/94: I 00 

utnyttja möjliga samverkansvinster är även en faktor av betydelse. Bil. 12 

Riksarkivet redovisar att förutsättningar för och intresse av en etablering 

av ett nytt arkiv enligt de angivna kriterierna redovisats i Jönköpings, Krono

bergs, Kalmar och Värmland.~ län. I samtliga fall innebär förslagen en etable

ring av ett länslandsarkiv i en tänkt samverkan med befintlig arkivverksarnhet 

i residensstaden. Kostnaderna för att uppfylla de rent statliga uppgifterna vid 

en sådan etablering redovisas av Riksarkivet för respektive ort enligt följande 

sammanställning: 

Ort Län Kostnad Varav engängsvis 

Jönköping Jönköpings län 5 700000 kr 2 400 ()()()kr 

Växjö Kronobergs län 5 300 ()()()kr 2 100 ()()()kr 

Kalmar Kalmar län 5 300 ()()()kr 2 100 ()()()kr 

Karlstad Värmlands län 3 900 ()()()kr I 900 000 kr 

I ekonomiskt hänseende är en etablering i Karlstad därmed mest fördel

aktig. Den lägre kostnaden i detta alternativ föranleds av att det i Karlstad 

redan finns en arkivinstitution - Värmlandsarkiv - i samverkan mellan kom

munala och enskilda intressenter och med landstinget som huvudman. I de 

övriga tre fallen saknas ännu arkivinstitutioner av denna omfattning att sam

verka med. 

Riksarkivet finner därför, med hänsyn till kostnadsaspekterna och möjlig

heterna till samverkan med Värmlandsarkiv, att Karlstad är det lämpligaste 

alternativet och föreslår att ett landsarkiv inrättas i Värmlands län i samverkan 

med Värmlandsarkiv. 

Regeringens överväganden 

Vissa frågor om bolagisering 

I samband med att verksamheter som statliga myndigheter hittills har svarat 

för har överförts eller kommer att överföras till privaträttsliga organ har vissa 

arkivfrågor aktualiserats. Som exempel på sådan s.k. bolagisering kan näm

nas Affärsverket FFV, Domänverket, Televerket och Vattenfall. Även på det 

kommunala området har motsvarande skett. 
Enligt arkivlagen (l 990: 782) skall, när en statlig myndighet läggs ned, 

dess arkiv överlämnas till arkivmyndighet inom tre månader om inte någon 

annan myndighet övertagit den nedlagda myndighetens verksamhet. Lagen 

reglerar även motsvarande förhållande på likartat sätt hos kommunerna. 

Rent praktiskt har dessa frågor på det statliga området lösts så att vid en 

bolagsbildning har arkivet från den myndighet som har upphört formellt 

överlämnats till arkivmyndigheten samtidigt som det av arkivmyndigheten 

lånats ut till det nybildade bolaget. Detta förfaringssätt har kommit att medföra 

problem vad gäller prövningen av utlämnande av sekretessbelagda uppgifter 
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ur dessa arkiv. En begäran om att få ut allmänna handlingar prövas enligt 

tryckfrihetsförordningens ( 1991: 1500) och sekretesslagens ( 1980: I 00) regler 

av myndighet. Om den uppgiften skall läggas över på ett privaträttsligt organ 

fordras ny lagstiftning. Riksarkivet har uppmärksammat regeringen på effek

terna av detta relativt komplicerade förhållande och påtalat nödvändigheten av 

att en reglering av frågan kommer till stånd. 

Regeringen delar denna uppfattning och bedömer att det därvid bör efter

strävas en lösning som inte försvårar bolagens möjligheter att arbeta effektivt 

samtidigt som offentligintresset måste värnas. Regeringen beslutade den 9 

december 1993 en proposition om förvaring av allmänna handlingar hos 

andra organ än myndigheter. Den föreslagna regleringen innefattar dels en 

ändring i tryckfrihetsförordningen, dels en ny lag om överlämnande av 

allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring, dels 

ändringar i sekretesslagen och i arkivlagen. Då förslaget innefattar en grund

lagsändring kan den nya regleringen inte träda i kraft förrän den 1 januari 

1995. 

Lönebidrag 

Regeringen vill erinra om de särskilda medel som tillfördes Riksarkivet i 

anslutning till förslag i 1993 års budgetproposition (prop. 1992/93: 100 bil. 

12, bet. 1992/93:KrU17, rskr. 1992/93:249). Reformen syftade till att på ett 

mera rättvisande sätt budgetera bl.a. Riksakivets anslag med hänsyn till den 

stora andelen lönebidraganställda vid framförallt tandsarkiven. Effekterna av 

denna reform kommer, som redovisats i inledningen till kulturavsnittet i före

liggande proposition, att följas av den särskilda arbetsgrupp som bildats för 

att behandla vissa frågor inom Kultur- och Arbetsmarknadsdepartementens 

verksamhetsområden. 

Utbyggnad av arkivdepåer 

I direktiven ( dir. 1989:41) till Organisationskommitten för statliga arkivdepå

er betonades vikten av samverkan och samfinansiering vid etablering av 

ytterligare arkivdepåer. Detta synsätt illustreras väl av de positiva erfarenheter 

som sedan länge finns av att landsarkivfunktionen i Stockholms kommun 

fullgörs av Stockholms stadsarkiv. Man har därvid kunnat utnyttja den kom

petens som finns inom en existerande institution och man har med denna som 

bas kunna utveckla verksamheten efter de behov som uppgifterna kräver. 

Befintliga resurser från de skilda huvudmännen kan utnyttjas på ett effektivt 

sätt. Vi vill erinra om att Stockholms stadsarkivs funktion som landsarkiv 

från den 1 december 1993 har utvidgats till att omfatta Stockholms län. 

Även det faktum att de nuvarande landsarkivdistrikten varierar i omfattning 

från ett till fem län kan utgöra ett argument för en fortsatt utveckling av den 

regionala arkivorganisationen m1~d sikte på en länsarkivorganisation. Rege

ringens bedömning är dock att det knappast är möjligt att ens på sikt bygga ut 

en fullständig länsarkivstruktur. Till grund för ett sådant ställningstagande 

ligger dels bedömningen av de behov av kompetens och basresurser som en 

Prop. 1993/94: 100 
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institution av detta slag oundgängligen måste ha, dels de möjligheter som ny 

teknik på sikt innebär för arkiven att alltmer kunna ge service oberoende av 

geografisk placering av själva arkivet. 

Riksarkivet har redovisat övertygande skäl för att etablera ett landsarkiv 

för Värmlands län i samverkan med Värmlandsarkiv i Karlstad. Med de erfa

renheter som finns av samverkan i bl.a. Stockholms län bör verksamheten 

arrangeras på motsvarande sätt som avtalats beträffande Stockholms stads

arkiv. Detta innebär att Värmlandsarkiv ges tandsarkivs uppgifter avseende 

Värmlands län. De arkivhandlingar som nu förvaras i Göteborgs tandsarkiv 

och som härstammar från myndigheter i Värmlands län bör, i den mån de 

enkelt kan identifieras och urskilja<>, överföras till Värmlandsarkiv. 

Det bör ankomma på Riksarkivet att förhandla med berörda parter om det 

avtal som behövs för att genomföra denna åtgärd. Regeringen återkommer i 

denna fråga under avsnittet anslagsberäkningar. 

Den av riksdagen (bet. 1992/93:KrU22 s. 8, rskr. 1992/93:316) förutsatta 

fortsatta beredningen av frågan om en fortsatt utbyggnad av vallarna vid 

Vadstena slott är ännu inte avslutad. 

Anslagsberäkningar 

För den fortsatta mikrofilmningen och överföringen till landsarkiv av folk

bokföringshandlingar beräknas ytterligare 5 miljoner kronor. 

För mottagande av arkivleveranser från Vägverket, Statistiska centralby

rån, Statskontoret resp. Universitets- och högskoleämbetet beräknas 532 000 

kr. Medlen har tidigare beräknats under Kommunikations-, Finans- och 

Utbildningsdepartementens huvudtitlar. 

För de kostnader som uppstår till följd av förhandlingar om etablering av 

en landsarkivfuntion i samverkan med Värmlandsarkiv i Karlstad beräknas 

högst 3 900 000 kr, av vilka minst l 900 000 kr föreslås utgå som en

gångsanvisning. 

Bidraget till Riksarkivets nämnd för enskilda arkiv bör föras upp med 

oförändrat 8 092 000 kr. 

Medel har tillförts anslaget med anledning av förändringen av den statliga 

arbetsgivarorganisationen och för avtalade avsättningar till Trygghetsstiftel

sen. Vidare har anslaget minskats med anledning av det slopade arbetsgivar

inträdet. Som ett led i begränsningen av den offentliga konsumtionen har en 

besparing tagits ut med 1 384 000 kr. Slutligen har anslaget minskat med 

den engångsanvisning på minst 2.5 miljoner kronor som innevarande budget

år anvisats för transporter m.m. 

Låneranu1r och kapitalkostnader 

För innevarande budgetgår disponerar Riksarkivet en låneram i Riksgälds

kontoret på 7 490 000 kr. Regeringen föreslår att Riksarkivet för nästa 

budgetår beviljas en låneram i Riksgäldskontoret på 18 510 000 kr. Anslaget 

bör tillföras I 028 000 kr för att förstärka Riksarkivets kapacitet att klara de 

ränte- och amorteringskostnader som kan uppkomma vid ett utnyttjande av 
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beviljade låneramar. Regeringens syn på förutsättningarna för myndigheterna 

att ta upp lån och finansieringen av dessa redovisas under inledningen till 

detta avsnitt. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 

till Riksarkivet och landsarkiven för budgetåret 1994/95 anvisar ett 

ramanslag på 194 228 000 kr. 

B 25. Språk- och folkminnesinstitutet 

1993/94 Anslag 

1994/95 Förslag 

29 310 000 

29 745 000 

Språk- och folkminnesinstitutet har till uppgift att samla in, bevara, veten

skapligt bearbeta och ge ut material om dialekter, personnamn, ortnamn, folk

minnen, visor, folkmusik och den svenskajazzens historia. Vidare skall insti

tutet avge yttranden i ärenden om fastställande av ortnamn och granska för

slag till namn på allmänna kartor. 

De övergripande målen för institutet är att på vetenskaplig grund öka kun

skaperna om ortnamn, dialekter och folkminnen m.m. i Sverige samt att vid

makthålla. levandegöra och sprida detta kulturarv. 

Språk- och folkminnesinstitutet 

l. I sin förenklade anslagsframställning redovisar institutet att det förny

else- och utvecklingsarbete som uppsatts som mål för verksamheten har 

påbörjats. [nstitutet anser att möjligheterna att leva upp till verksamhetsmålen 

har förbättrats av den omständigheten att institutet har befriats från de bespa

ringskrav som var en av förutsättningarna för arbetet med den fördjupade 

anslags framställningen. 

2. I enlighet med den plan för avvecklingen av fastighetsdatarefonnen som 

redovisades i den fördjupade anslagsframställningen föreslår institutet en 

minskning av anslaget med 500 000 kr. 
3. Inför en eventuell förändring av huvudmannaskapet för Svenskt vis

arkiv \SVAJ och Ordbok över Sveriges medeltida personnamn (SMPJ har 

kostnaderna för dessa redovisats till 4 791 000 kr resp. 1 368 000 kr. [ 

beloppen ingår inte gemensamma kostnader för ekonomi- och personaladmi

nistration. 

4. [nstitutet avstyrker en ändrad organisationstillhörighet för SV A och 

SMP. Institutet menar att det skulle vara olyckligt om de viktiga delar av insti

tutets profil som dessa representerar lyfts bort från myndigheten. När det 

gäller SV A skiljer sig visarkivet inte så mycket från den övriga verksamheten 

Prop. 1993/94:100 
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att det mot i ve rar en organisatorisk förändring. I alla organisationer gäller Prop. 1993/94: 100 

enligt institutet att verksamhetsgrenar i varierande grad skiljer sig från varan- Bil. 12 

dra och har olika samband med varandra. 

5. För investeringar i inredning och utrustning samt nyanskaffning och 

underhåll av ADB-utrustning begär institutet en låneram på 900 000 kr. 

Regeringens överväganden 

Svenskt visarkiv och Si1eriges medeltida personnamn 

Regeringen redovisade i kompletterings propositionen l 993 (prop. 

1992/93: 150 bil. 9) sina ställningstaganden till betänkandet Det dolda kultur

arvet (SOU 1992: 142). I fråga om ändrad organisationstillhörighet för 

Svenskt visarkiv och Sveriges medeltida personnamn anmäldes att frågorna 

krävde ytterligare överväganden innan ett slutligt förslag kunde presenteras. 

När det gäller Svenskt visarkiv föreslogs i betänkandet att huvudmanna

skapet för arkivet kunde övervägas och att ett möjligt alternativ var att flytta 

verksamheten till Statens musiksamlingar. De remissinstanser som yttrat sig i 

frågan redovisade skilda synpunkter. Språk- och folkminnesinstitutet avstyr

ker i sin förenklade anslagsframställning en ändrad organisationstillhörighet 

för Svenskt visarkiv. 

Vid den fortsatta beredningen har sådana skäl inte framkommit att Svenskt 

visarkivs organisationstillhörighet bör ändras. Regeringen anser att Svenskt 

visarkiv även i fortsättningen bör höra till Språk- och folkminnesinstitutet. 

Vid remissbehandlingcn av betänkandet framförde Universitetet i Uppsala 

att verksamheten skulle knytas till universitetet och Riksantikvarieämbetet 

föreslog att projektet Sveriges medeltida personnamn skulle föras över till 

Universitetet i Uppsala. Regeringen har emellertid inte heller i detta fall 

kunnat finna skäl som talar för att en överföring till universitetet vore att 

föredra. Regeringen föreslår med anledning härav att projektet skall vara kvar 

i den nuvarande organisationen vid Språk- och folkminnesinstitutet. 

Låneramar och kapitalkostnader 

För innevarande budgetår disponerar institutet en ltmeram i Riksgäldskontoret 

på 900 000 kr. varav 700 000 kr har utnyttjats. Regeringen föreslår att insti
tutet för nästa budgetår beviljas en låneram i Riksgäldskontoret på 900 000 

kr. Anslaget bör tillföras 266 000 kr för att förstärka institutets kapacitet att 

klara de ränte- och amorteringskostnader som kan uppkomma vid ett utnytt

jande av beviljade låneramar. Regeringens syn på förutsättningarna för myn

digheterna att ta upp lån och finansieringen av dessa redovisas under inled

ningen till detta avsnitt. 

Anslagsberiikningar 

Vid beräkningen av anslaget har tagits hänsyn till pris- och löncutvecklingen. 

I enlighet med den plan som redovisades i 1993 års kompletteringsproposi-
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tion (bil. 9 s. 8) för avvecklingen av fastighetsdatareformen har anslaget 

minskats med 500 000 kr. Medel har tillförts anslaget med anledning av för

ändringen av den statliga arbetsgivarorganisationen och för avtalade avsätt

ningar till Trygghetsstiftelsen. Vidare har anslaget minskats till följd av det 

slopade arbetsgivarinträdet. Som ett led i begränsningen av den offentliga 

konsumtionen har en besparing tagits ut med 194 000 kr. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 

till Språk- och folkminnesinstitutet för budgetåret 1994/95 anvisar ett 

ramanslag på 29 745 000 kr. 

B 26. Svenskt biografiskt lexikon 

1992/93 Utgift 

1993/94 Anslag 

1994/95 Förslag 

2 998 681 

3 170000 

3 404 000 

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. 

Regeringens överväganden 

Låneramar och lalpitalkostruuler 

För innevarande budgetår disponerar Svenskt biografiskt lexikon en låneram i 

Riksgäldskontoret på 60 000 kr. för nästa budgetgår begärs ingen ny låne

ram. Anslaget bör tillföras 47 000 kr för att förstärka lexikonets kapacitet att 

klara de ränte- och amorteringskostnader som kan uppkomma vid ett utnytt

jande av beviljade låneramar. Regeringens syn på förutsättningarna för myn

digheterna att ta upp lån och finansieringen av dessa redovisas under inled

ningen till detta avsnitt. 

Anslagsberäkningar m.m. 

Vid beräkningen av anslaget har h:insyn tagits till pris- och löneutvecklingen. 

Inkomsterna vid Svenskt biografiskt lexikon växlar mellan de år ett band ges 

ut och mellanliggande år då enbart häften produceras. För att få en jämnare 

budgetering av anslaget har den genomsnittliga inkomsten för de två kom

mande budgetåren beräknats till 265 000 kr per budgetår. Ramanslagets 

möjligheter till anslagssparande och anslagskredit bör göra att detta inte inne

bär några nackdelar för lexikonet. 
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Medel har tillförts anslaget med anledning av förändringen av den statliga Prop. l 993/94: 100 

arbetsgivarorganisationen och för avtalade avsättningar till Trygghetsstiftel- Bil. 12 

sen. Som ett led i begränsningen av den offentliga konsumtionen har en be-

sparing tagits ut med 25 000 kr. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 

till Svenskt biografiskt lexikon för budgetåret 1994/95 anvisar ett 

ramanslag på 3 404 000 kr. 
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Kulturmiljövård 

Utredningen arkeologi och exploatering 

1 Bakgrund 

Genom beslut den 12 december 1991 bemyndigade regeringen chefen för 

Kulturdepartementet att tillkalla en särskild utredare med uppgift att se över 

organisationen och huvudmannaskapet för Riksantikvarieämbetets (RAÄ) 

arkeologiska undersökningsverksamhet. Utredaren skulle lämna förslag om 

ett nytt huvudmannaskap för undersökningsverksamheten. Uppdraget gavs 

mot bakgrund av önskemålet att åstadkomma en åtskillnad mellan RAÄ:s 

uppgift att både svara för den överordnade tillsynen över landets kulturmiljö

vård och den uppdragsfinansierade arkeologiverksamheten. 

Utredaren gavs vidare i uppdrag att utreda förutsättningarna för länsstyrel

serna att tillämpa anbudsförfarande i samband med att arkeologiska uppdrag 

lämnas samt utreda lämpligheten att inrymma kostnaderna för omhänder

tagande av fynden från uppdragsundersökningar i det kostnadsansvar som 

åvilar den som vill exploatera marken. 

Utredaren, som antog benämningen HUR-utredningen, avlämnade i 

december 1992 betänkandet (SOU 1992: 137) Arkeologi och exploatering. 

Betänkandet har remissbehandlats. En förteckning över remissinstanserna 

och en sammanställning av remissyttrandena bör fogas till protokollet i detta 

ärende som bilaga 12.2. 

2 Ansvar och roller vid arkeologiska uppdragsundersökningar 

Arkeologiska uppdragsundersökningar utförs som ett led i det skydd som 

lagen ( 1988:950) om kulturminnen m.m. (KML) ger fasta fornlämningar. 

Som villkor för att den som vill utföra ett arbetsföretag (i fortsättningen kallad 

företagaren) skall få göra ingrepp i eller förstöra en fast fornlämning kan före

tagaren åläggas att svara för kostnaden för att fornlämningen först undersöks 

och dokumenteras. 

Med utgångspunkt från HUR-utredningens redovisning kan förhållandet 

mellan dem som medverkar vid en arkeologisk uppdragsundersökning be

skrivas som ett trepartsförhållande mellan 

- den kulturmiljövårdande myndigheten, 

- markexploatören eller arbetsföretaget och 

- den arkeologiska undersökningsinstitutionen. 

RAÄ har såsom central myndighet för kulturmiljövården ansvar för den 

allmänna utvecklingen inom denna samhällssektor. RAÄ har också det över

gripande ansvaret för att bevaka kulturmiljövården i samhiillsplancringcn, 

inbegripet frågor om fasta fornlämningar. Länsstyrelsen har under RAÄ 

ansvaret för kultum1iljövården pa regional nivå och prövar ansökningar om 

tillstånd fran företag och markexploatörer som vill använda mark med fasta 

fombmningar, oftast för byggenskap. Länsstyrelsen för enligt KML lämna 
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tillstånd till ingrepp i en fornlämning endast om fornlämningen medför 

hinder eller olägenhet som inte står i rimligt förhållande till dess betydelse. 

Som villkor för ingreppet får länsstyrelsen ställa krav på t.ex. en särskild 

arkeologisk undersökning för att dokumentera fornlämningen innan den för

störs. Länsstyrelsen avgör omfattningen av undersökningen, genom att fast

ställa kostnaden eller genom att precisera det område som skall undersökas. 

Företagaren får i de flesta fall stå för kostnaderna för den arkeologiska 

undersökningen och är formellt ansvarig för att den utförs enligt länsstyrel

sens beslut. För detta anlitar företagaren en arkeologisk institution som 

sålunda arbetar på företagarens uppdrag, på de villkor som beslutats av läns

styrelsen. Det finns inga skäl att utgå från att företagarna i gemen inte är 

intresserade av att undersökningarna utförs med hög vetenskaplig kvalitet så 

att den ger ett bra arkeologiskt och kulturellt utbyte. Samtidigt ligger det i 

sakens natur att företagaren inte vill belastas med högre undersökningskost

nader än nödvändigt. 

Den undersökande institutionen är formellt företagarens konsult och upp

dragstagare. Samtidigt har de förekommande institutionerna av hävd och 

såsom de arkeologiska uppdragsundersökningarna utvecklats under efter

krigstiden, varit en del av myndighetssfären. Huvuddelen av uppdragen i 

landet utförs av RAÄ:s undersökningsverksamhet (UV) som är en uppdrags

finansierad organisation, knuten till myndigheten. Även om UV arbetar under 

de villkor som följer av dess ställning av uppdragsverksamhet betyder detta 

att dubbla funktioner finns knutna till myndigheten, dels den att svara för den 

överordnade tillsynen av KML:s tillämpning och arkeologisk undersöknings

verksamhet, dels den som landets dominerande undersökande institution. 

Vid sidan av UV utförs undersökningarna i övrigt av länsmuseer och vissa 

kommunala museer. De länsmuseer som bedriver arkeologisk uppdragsverk

samhet har liksom RAÄ en dubbel roll, eftersom museerna samtidigt uppbär 

statsbidrag för att biträda länsstyrelsen i den statliga regionala kultunniljö

vården. Det innebär att länsmusect kan ha formulerat underlaget för länssty

relsens beslut, t.ex. om en undersökning som villkor för ingrepp i en forn

lämning. 

De undersökande institutionerna har sålunda uppgifter både i förhållande 

till de tillståndsprövande myndigheterna och till företagaren. Detta förhållande 

skall givetvis ses mot bakgrund av att de arkeologiska uppdragen uppfattats 

som en del av myndighetsutövningen som RAÄ och länsmuseema svarade 

för utifrån fornminneslagens (senare inordnad i KML) hestämrnelser. 

Numera finns också ett par enskilda arkeologiföretag som utför uppdrags

undersökningar i Mälardalsområdet. 

3 HUR-utredningens förslag om nytt arkeologisystem 

HUR-utredningen har redovisat förslag som avses syfta till att skapa en klara

re rollfördelning mellan undersökningsverksamhetens olika medverkande, att 

effektivisera myndigheternas tillsyn och uppföljning av verksamheten. att öka 
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mångfalden i den arkeologiska verksamheten, att ge incitament till att effekti

visera och rationalisera utförandet av undersökningarna samt att skapa balans 

mellan produktion och omhändertagande av fynd från undersökningarna. Den 

nuvarande organisationen av arkeologiverksamheten har enligt HUR-utred

ningen medfört att upp~ragsarkeologin inte utvecklats på ett så positivt sätt 

som skulle ha varit önskvärt. 

För att främja utvecklingen inom området har utredningen föreslagit 

- att RAÄ:s undersökningsverksamhet skiljs från myndigheten genom att 

UV ombildas till ett fristående hel.;;tatligt aktiebolag med uppgift att bedriva 

externfinansierad arkeologisk uppdragsverksamhet. Jämsides med bolaget 

kan museer och andra organ som har erforderlig kompetens utföra uppdrags

undersökningar. Det statliga bolaget bör arbeta utan krav på vinst. 

- att RAÄ:s myndighetsuppgift1!r i fråga om arkeologiska undersökningar 

begränsas till dem som hänger samman med den överordnade tillsynen av hur 

den lagreglerade arkeologiska verksamheten i landet fungerar. 

- att den nuvarande ordningen för att bestämma kostnaden för en arkeo

logisk undersökning ändras. Nu sker detta i princip genom att länsstyrelsen 

inhämtar ett kostnadsunderlag från den institution den anser skall utföra 

undersökningen. antingen UV eller länsmuseet. Länsstyrelsen beslutar där

efter om undersökningen, samt uppdrar år företagaren att träffa avtal med 

undersökningsinstitutionen på denna grund. HUR-utredningen föreslår att 

länsstyrelsen i stället skall begära in anbud från de arkeologiska institu

tionerna och såsom en avgiftsbelagd tjänst upphandla det arkeologiska 

uppdraget åt exploatören. Ett sådant förfarande gör det möjligt för andra 

arkeologiföretag - privata eller under annan huvudman - att etableras vid 

sidan av de befintliga institutionerna. Därmed skulle nya förutsättningar 

skapas för undersökningsverksamheten att utvecklas genom konkurrens. 

- att länsstyrelsen ges en resursförstärkning som sätter den i stånd att via 

utformningen av anbudsunderlag och på annat sätt styra arkeologiverksamhe

ten. Denna styrning bedömer utredningen vara nödvändig för att garantera att 

upphandlingen resulterar inte bara i priskonkurrens, utan även i höjd veten

skaplig kvalitet. Länsstyrelsen bör också på ett annat sätt än såsom nu sker, 

kunna följa upp och värdera hur de olika undersökningarna utförs. RAÄ:s 

roll för att följa och löpande utvärdera resultaten av den samlade arkeologi

vcrksamhcten betonas samtidigt. 

- att företagaren ges kostnadsansvaret för nykonservering och registrering 

av fynden från en undersökning. Kostnaden för företagaren bör därvid inte 

tillåtas öka, utan bör täckas genom att länsstyrelsen i tillståndsbcsluten 

minskar omfattningen av det arkeologiska fältarbetet. 

4 Remissinstansernas synpunkter 

Som framgår av remissammanställningen har utredningen mötts av hård kritik 

vid remissbehandlingen. varvid den absoluta merparten av företrädarna för 

kulturmiljövården. museiväsendet och universiteten till stor del avvisar för-
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slagen. Företrädarna för andra intressen - exploateringsintressen, kommuner 

m.fl. - har en mer positiv uppfattning om förslagen, även om invändningar 

inte saknas. Karaktären av kritiken från kultunniljöintressena är dock av den 

arten att det finns skäl att inte bara redovisa den i anslutning till de enskilda 

förslagen, utan också försöka sammanfatta den i principiella tenner. 

Inledningsvis kan därvid konstateras att såväl utredningen - jämlikt sina 

direktiv - och remisskritikerna är ense i fråga om det grundläggande syftet 

med fornlämningsskyddet och de därtill kopplade uppdragsundersökning

arna. Kultunninneslagen syftar till att så långt möjligt skydda och bevara fa~ta 

fornlämningar. När tyngden i ett motstående intresse ändå motiverar intrång 

eller ingrepp i en fast fornlämning är det rimligt att fornlämningen först 

undersöks och dokumenteras, fornfynd tas till vara och resultatet görs till

gängligt för vidare forskning och den intresserade allmänheten. Företagarnas 

kostnadsansvar för undersökningarna är viktigt för balansen i detta system 

men det är betydelsefullt att de kostnader som läggs ned på undersökningarna 

ger ett gott kultur- och forskningspolitiskt utbyte. 

Remisskritikens huvudsakliga innebörd är att HUR-utredningens förslag 

till förändrat arkeologisystem inte kan antas leda till att detta utbyte blir bättre, 

utan att förslagen tvärtom är förenade med betydande risker för en försämrad 

och förflackad uppdragsarkeologi. 

Framför allt uppfattar kritikerna arkeologiska undersökningar i icke

offentlig regi som ett hot mot undersökningarnas kvalitet. Man ser de offent

liga huvudmännens kulturpolitiska engagemang och målsättningar som den 

långsiktiga garanten för att undersökningarna utförs med kultunniljövårdens 

och den arkeologiska forskningens bästa för ögonen. Ett enskilt företag där

emot, löper risk att komma i situationer där det kulturella och vetenskapliga 

ansvaret får träda tillbaka för företagets vinstbehov, önskan att tillmötesgå 

exploatörsintresset eller någon annan omständighet som företaget inte klarar 

att bemästra. Eftersom undersökningarna utförs för att tillgodose ett allmänt 

intresse bör de också utföras av institutioner som företräder detta allmänna 
intresse, och inte av privata företag. 

Det finns från den offentliga kultunniljövården och museiväsendet redovi

sat en djupt rotad misstro mot att i arkeologiverksarnhetens system av "bestäl

lare och utförare" använda privata alternativ. 

Mot utredningens förslag om förtydligade roller och ansvarsgränser mellan 

de medverkande ställer kritikerna betydelsen av nätverket och informella 

kontakter, samrådet mellan museer, länsstyrelser och UV, och den samman

hållna arkeologiprocessen inom institutionernas ram. Med det senare avses 

vikten av att arkeologi verksamhetens olika led - fältarbete, omhändertagande 

av fynd, rapportering och vidare vetenskaplig bearbetning, liksom museernas 

arkeologiska utställningar och andra informationsinsatser för allmänheten, 

hålls samman på regional nivå inom länsmuseerna och på den centrala nivån 

inom RAÄ. Institutionerna~ nära kontakter med universiteten framhålls i detta 

sammanhang. Förslagen om konkurrerande arkeologiföretag riskerar att slå 

sönder detta väl fungerande nätverk, samtidigt som de preciserade ansvars

gränserna i olika avseenden kan förväntas ge upphov till en fragmentisering 
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av den sammanhängande arkeologiprocessen. Framför allt riskerar privata Prop. 1993/94: 100 

arkeologiföretag - med vinstsyften - att föra in ett kortsiktigt synsätt som är Bil. 12 
främmande för institutionernas arbetssätt. 

Skepsisen mot privata alternativ färgar också remisskritikernas uppfattning 

om lämpligheten att bolagisera UV, även om det som utredningen föreslagit 

bör vara fråga om ett av staten helägt bolag. En bolagsbildning strider också 

mot iden om de institutionella sambanden. Flera viktiga remissinstanser 

framhåller de funktionella banden mellan UV och Statens historiska museum 

(SHM). 

Däremot har HUR-utredningens uppfattning om att RAÄ med dess över

ordnade myndighetsroll inte längre bör vara huvudman för UV vunnit 

anklang. RAÄ:s egen slutsats i denna fråga är att UV och SHM kan bibe

hållas i en gemensam organisation från vilken RAÄ avskiljes. 

Avståndstagandet till privata arkeologiföretag och ett bolagiserat UV med

för att man anser att ett system med anbud och upphandling via länsstyrelsen 

knappast blir meningsfullt. Som alternativ framhålls det i stället vara angelä

get att undersökningarna i högre utsträckning tas om hand av länsmuseerna. 

5 Regeringens syn på förändringsbehoven 

I arbetet med att utveckla statsförvaltningen är det en bärande tanke att de 

bästa resultaten uppnås när de som har ansvar har tydliga roller, mål och 

mandat för sina uppgifter. Verksamheterna bör drivas i de associationsformer 

och med de villkor och incitament som ger de bästa förutsättningarna för att 

nå resultat och mål. Effektivitet och kvalitet under god resurshushållning skall 

prägla verksamheten. 
HUR-utredningens förslag innebär med dessa utgångspunkter en anpass

ning av arkeologisystemet till organisations- och verksamhetsformer som 

präglar arbetet med att utveckla statsförvaltningen och den offentliga sektorn. 

De arkeologiska uppdragsundersökningarna bedrivs under villkor som 

fönitsätter en fortlöpande anpassning till föränderliga förutsättningar. Kun

skaperna om fornlämningarna och deras förekomster har vuxit mycket 

snabbt, bl.a. som en följd av framgångsrikt genomförda undersökningar runt 

om i landet. Samtidigt utvecklas den arkeologiska vetenskapen, både tek

niskt, teoretiskt och metodiskt. Den fältarkeolgiska arbetsmetodiken tillförs 

nya moment. Ny teknik kan tas i anspråk på ett sätt som gör det möjligt att 

både rationalisera arbetet och öka mängden av uppgifter som registreras. 

Allt detta medför att en arkeologisk undersökning i dag endast i viss 

utsträckning kan genomföras efter ett standardiserat schema. I stället träder 

möjligheterna till alternativa angreppssätt, undcrsökningsmetoder och veten

skapliga frågeställningar allt mer i förgrunden. Detta accentueras när det är 

större fornlämningsområden som skall undersökas och när undersökningen 

avser mer komplexa fornlämningst:yper. 

Undersökningarnas yttre villkor förändras också. Växlingen mellan kon

junkturer och markexploateringarnas inriktning ställer stora krav på flexibilitet 
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och omställning. Den nu aktuella satsningen på utbyggnad av infrastrukturen Prop. 1993/94: l 00 

innebär t.ex. att uppdragsundersökningar måste utföras med en större volym Bil. 12 

än någonsin tidigare. 

Enligt regeringens bedömning förefaller en undersökningsverksamhet av 

den art HUR-utredningen velat främja kunna ha goda förutsättningar att klara 

av de krav på utveckling och anpassning som rimligen kommer att ställas på 

den framtida uppdragsarkeologin. En förutsättning är därvid att den kan 

utvecklas och verka under rätt betingelser. 

Det har samtidigt funnits tendenser till obalanser i den hittillsvarande 

undersökningsverksa.mheten som pekar mot att en viss förnyelse behövs. 

Sålunda har det uppstått en besvärande eftersläpning i rapporteringen av 

utförda undersökningar, särskilt hos UV. HUR-utredningen har pekat på att 

insatserna för omhändertagande av fynden från undersökningarna inte står i 

paritet med fältarbetena. Det finns också skäl att vara uppmärksam på i vilken 

utsträckning undersökningarnas resultat kommer till vidare användning i den 

högre akademiska forskningen. Bland annat från universitetens sida har 

redovisats vissa brister i detta avseende. 

Dessa problem kan enligt regeringens bedömning delvis sättas i samband 

med att systemet för målstyrning, resultatkontroll och utvärdering inte utveck

lats tillräckligt inom uppdragsarkeologin. Därmed understryks åter behovet av 

att ansvarsrollerna preciseras. Det är i första hand RAÄ och länsstyrelserna 

som måste utveckla ansvaret för att undersökningarna uppfyller höga kvali

tets- och resultatkrav. 

Utifrån dessa ställningstaganden finns det likväl skäl att ta allvarligt på 

remissinstansernas kritik av HUR-utredningen. Arkeologiska undersökningar 

kan självfallet aldrig jämställas med kommersiella entreprenadarbeten, utan 

måste kunna bedrivas utifrån sina egna förutsättningar. Trepartsförhållandet 

mellan myndigheter, exploateringsföretag och undersökande institutioner är 

av speciell art och arkeologisystemet måste vara utformat så att det förmår att 

balansera de olika intressena. Detta talar för att förändringar av arkeologi
systemet bör ske med eftertänksamhet och med möjligheter att kontinuerligt 

följa upp och värdera förloppet. 

5. I Länsstyrelse mas roll 

Regeringens bedömning: Länsstyrelsens resurser förstärks bl.a. 

för arkeologifrågorna. Härigenom ges länsstyrelserna större möjlig

heter att upphandla arkeologiska uppdrag. Därvid är det angeläget att 

olika arkeologiska enheter ges möjlighet att lämna anbud. 

Utredningens förslag: HUR-utredningen har föreslagit att anbud och 

upphandling skall tillämpas generellt. Upphandlingen bör skötas av länssty

relsen såsom en avgiftsbelagd tjänst åt företagaren. Länsstyrelsens ansvar för 
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Remissinstansernas synpunkter: De kultunniljövårdande myndighe

terna motsätter sig att anbud och upphandling tillämpas då det anses strida 

mot KML:s grundide. Svenska kommunförbundet anser att staten bör överta 

kostnadsansvaret. Riksrevisionsverket (RRV) varnar för att anbud och upp

handling utan erforderlig konkurrens kan leda till ökade kostnader. Övriga 

remissinstanser tillstyrker förslagen. Remissopinionen är i princip enig i upp

fattningen om att länsstyrelsens ansvar för de arkeologiska undersökningarna 

bör göras tydligare. 

Skälen för regeringens bedömning: Regeringen konstaterar att 

underlaget och fonnerna för att bestämma uppdragsundersökningarnas in

riktning och utformning behöver utvecklas. Eftersom länsstyrelsen har ansva

ret att fatta beslut om undersökningarna enligt KML, måste det också 

ankomma på länsstyrelsen att se till att den har ett tillräckligt underlag för sitt 

beslut. 

Det innebär att länsstyrelsen bör ha de resurser och den kompetens som 

behövs för att föra en dialog med de undersökande institutionerna om hur en 

undersökning skall utföras. Institutionernas förslag om undersökningens 

utformning och kostnad bör baseras på ett förfrågningsunderlag från länssty

relsen. Länsstyrelsen bör därefter ha möjlighet att ytterligare utveckla och 

avgränsa institutionernas önskemål om utförande så att den undersökning 

som sedan kommer till utförande motsvarar KML:s krav. I detta ingår själv

fallet också att bedöma vilken kostnad för undersökningen som kan anses 

skälig. 
Länsstyrelserna är underbemarmade inom kulturmiljövården, vilket bety

der att länsstyrelsen i allt för hög grad varit hänvisade till att grunda sina 

beslut på de undersökande institutionernas bedömningar och kompetens. 

Denna kompetens är av stor betydelse, men länsstyrelsen bör ges bättre 

möjligheter att själv avgöra och styra hur en undersökning skall komma till 

utförande. 

Regeringen kommer därför under redovisningen av sina förslag rörande 

trettonde huvudtitlen (Civildepartementet) att föreslå att anslaget till länssty

relserna höjs så att länsstyrelserna kan inrätta ytterligare en tjänst vardera 

inom kultunniljöområdet. Därmed kan länsstyrelserna utveckla sitt arbete 

inom kulturmiljövården, inkl. arkeologifrågorna. Regeringen återkommer 

senare till detta. 

När det finns mer än en institution för ett arkeologiskt uppdrag behöver 

länsstyrelsen ha en teknik för att välja den bäst lämpade. Hittills har valet 

mellan undersökningsinstitutioner oftast undvikits genom ~tt man t.ex. mellan 

UV och ett länsmuseum sinsemellan delat upp undersökningarna utifrån art, 

storlek eller lokalisering. Det har också förekommit att företagaren själv har 

fått utse den som skall göra undersökningen. Inget av förfarandena svarar 

mot den överordnade principen om konkurrens vid prissättning och kvalitets

val av varor och tjänster eller mot principen att länsstyrelsen skall styra och 

besluta om utformningen av de arkeologiska uppdragsundersökningarna. 

Länsstyrelsen bör i stället använda sig av anbud och upphandling för att 

kunna välja mellan olika undersökningsaltemativ. Därvid är det angeläget att 
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flera anbud lämnas. I vissa fall kan det emellertid vara mindre lämpligt att 

infordra flera anbud, t.ex. när det är fråga om mindre undersökningar eller 

om en undersökning som måste arrangeras under stor tidspress. Företagarens 

synpunkter på hur upphandlingen skall ske bör givetvis tillmätas betydelse. 
Enligt regeringens synsätt bör upphandlingen ses som instrument både för att 
skapa undersökningar av god kvalitet och för att undvika att de kostar mer än 
vad som är motiverat. 

Genom att länsstyrelsen har möjlighet att - utifrån förhållandena kring det 

enskilda arkeologiuppdraget - bedöma hur upphandlingen skall göras, anser 

regeringen att viktiga invändningar mot HUR-utredningens förslag beaktats. 

Konkurrens om uppdragen kan etableras i den takt och under de former som 
områdets speciella karaktär kan klara. Riskerna för att en bristande konkur

rens driver upp kostnaderna bör därmed kunna undvikas. Länsstyrelsen kan 

också beakta om undersökande institutioner - t.ex. länsmuseer med en 

mindre utvecklad undersökningsverksamhet - riskerar att slås ut. 

HUR-utredningen har föreslagit att länsstyrelsen bör utföra upphandlingen 

såsom en avgiftsbelagd tjänst åt företagaren. Upphandling bör alltså inte 

ombesörjas av exploatören själv, eftersom det strider mot principen att läns

styrelsen skall besluta om vem som skall utföra en undersökning. Regeringen 

delar utredningens bedömning att länsstyrelsen bör ombesörja upphandling

en. Om länsstyrelsen utför upphandlingen är det emellertid lämpligare att 

betrakta den som ett led i den process som leder fram till ett beslut enligt 

KML. Reglerna i K..i\1L medger redan i dag att upphandling sker. Det behövs 

således inte något ytterligare lagstöd för att detta skall ske i större omfattning. 

Det är givetvis angeläget att länsstyrelserna utvecklar rutiner för hur upp

handling skall gå till. Det är också angeläget att erfarenheter på området tas till 
vara och att de olika länsstyrelserna agerer utifrån någorlunda enhetliga prin

ciper. Regeringen utgår från att RAÄ som tillsynsmyndighet bistår länsstyrel

serna och utfärdar de allmänna råd som behövs. De kostnader som samman
hänger med själva upphandlingen bör alltså inte såsom HUR-utredningen 
föreslagit läggas på företagaren. 

Det bör betonas att ordet upphandling här används i en snävare betydelse 

än definitionen enligt lagen (1992: 1528) om offentlig upphandling. Denna lag 
torde för övrigt inte bli aktuell i dessa fall eftersom det här närmast är fråga 

om att länsstyrelsen använder sig av en upphandlingsteknik för att fastställa 
kostnaden för den undersökning som sedan en annan part, dvs. företagaren 
åläggs att bekosta. 

Länsstyrelsens agerande i ärendet torde dessutom vara att betrakta som ett 
led i dess myndighetsutövning. 

Om ett uppdrag skall lämnas till ett enskilt arkeologiföretag måste läns
styrelsen som ett villkor för tillståndet föreskriva att staten skall ha rätt och 

omedelbar tillgång till den dokumentation som företaget upprättar vid under

sökningen. HUR-utredningen har redovisat vad som måste beaktas därvid. 

All arkeologisk information från en undersökning som sker med stöd av 

KML måste sålunda garanteras såsom statens egendom. I enlighet med upp-
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hovsrättslig lagstiftning kan dock företaget ha rätt till ersättning om materialet 

- t.ex. fotografier - används i kommersiellt syfte. 

Kravet på en insyn bör undanröja remissinstansemas farhågor om att 

enskilda arkeologiföretag inte offentligt skulle redovisa resultaten av under

sökningarna. Det har bl.a. anförts att enskilda arkeologiföretag skulle kunna 

leda till att den öppna vetenskapliga diskussionen hämmades genom företa

gens strävan efter yrkeshernligheter i syfte att nå konkurrensfördelar. 

RAÄ har anfört att enskilda arkeologiföretag bör kunna delta i undersök

ningsverksamheten som konsulter till de offentliga institutionerna, under 

förutsättning att vederbörande institution påtar sig det fulla ansvaret för 

undersökningarnas kvalitet. 

Enligt den syn på ansvarsfrågorna vid de arkelogiska uppdragen som 

regeringen givit uttryck åt är det viktigt att den som utför en arkeologisk 

undersökning - offentlig institution eller ett enskilt företag - uppfattar sig ha 

ansvar för att undersökningen utförs väl. Det ankommer på länsstyrelsen att 

löpande kontroilera att undersökningarna uppfyller de krav som ställs. Med 

denna ansvarsfördelning synes det inte lämpligt att föra över det ansvar som 

ett enskilt arkeologiföretag skall ha på någon annan offentlig institution. 

5.2 Organisationsfrågor för RAÄ och länsmuseema 

Regeringens bedömning: Uppdragsverksamheten (UV) bibehålls 

inom myndigheten Riksantikvarieämbetet och statens historiska museer 

i avvaktan på museiutredningens förslag om myndighetens framtida 

organisation. Inga fonnella ändringar i förhållandet mellan länsstyrel

sen och länsmuseet vidtas heller i avvaktas på utredningens förslag. 

Utredningens förslag: UV skiljs från RAÄ och görs om till ett statligt 

bolag. Länsmuseemas uppgifter i arkeologisystemet preciseras. 

Remissinstansernas synpunkter: Instämmer i utredningens förslag i 

fråga om att skilja UV från RAÄ. De har i övrigt dock ej varit beredda att 

godta utredningens förslag. 

Skälen för regeringens bedömning: Enighet torde råda om att RAÄ 

inte längre bör vara huvudman för landets dominerande arkeologiska upp

dragsverksamhet. Det torde i längden vara omöjligt för RAÄ att förena detta 

huvdmannaskap med uppgiften att utöva den överordnade tillsynen över upp

dragsarkeologin. Detta synsätt förs fram av RAÄ i myndighetens remissytt

rande. Enligt vad regeringen erfarit kommer RAÄ att aktualisera en omorga

nisation i syfte att tills vidare ge UV en självständigare ställning inom 

myndigheten för att på så sätt tydliggöra skillnaderna mellan myndighets

uppgiftema och uppdragsverksamheten. 

Många remissinstanser har anfört att ett slutligt ställningstagande till UV:s 

framtida associationsfom1 bör avvaktas. Den parlamentariska kommittc (Ku 

1993:05) som i mars 1994 skall redovisa resultatet av sin översyn av mål-
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och strukturfrågor m.m. inom det statliga och statsunderstödda museiväsen

det har sålunda i uppgift att lämna förslag om lämpligheten av fortsatt 

myndighetssamband mellan RAÄ och de historiska museerna. Flera remiss

instanser har förordat ett framtida samband mellan UV och Statens historiska 

museer. Regeringen finner mot denna bakgrund att museiutredningens arbete 

bör avvaktas i denna fråga. Därmed skapas också ytterligare utrymme för 
överväganden om lämpligheten av att bolagisera UV. 

HUR-utredningen har också anfört att länsmusernas roll visavi länsstyrel

sen bör renodlas då museerna knappast både kan biträda länsstyrelsen i dess 

myndighetsuppgifter vid tillämpningen av KML och uppträda som uppdrags

tagande institutioner. 

Regeringen erinrar om att museiutredningen också har givits i uppdrag att 

se över frågan om ansvarsförhållandet inom kulturmiljövården mellan läns

styrelsen och länsmuseet. Riksrevisionsverket har under hösten år 1993 
presenterat en studie över hur samspelet mellan dessa institutioner utvecklats. 

Studien bör vara av stort värde såsom underlag för utredningen. Regeringen 

anser inte att oklarheterna kring länsmuseemas uppgifter i arkeologifrågorna 

är av sådan art att de motiverar förslag om ändringar i länsmuseernas formella 

ansvarsuppgifter inom kulturmiljövården. Även i denna fråga bör museiut

redningens beredning avvaktas. 

Regeringen önskar dock med anledning av de synpunkter som har förts 

fram från länsmuseernas sida, betona att sambanden mellan svensk kultur

miljövård och museiväsende är av grundläggande betydelse för bägge sakom

rådenas utveckling. De förstärkningar som nu genomförs för länsstyrelserna 

minskar inte museernas ansvar. Ytterst motiveras förstärkningarna av att 

kulturmiljövården behöver ges en starkare ställning i samhället och att den 

regionala verksamheten behöver byggas ut. I sammanhanget kan erinras om 

riksdagens beslut med anledning av 1990 års budgetproposition om att öka 

statsbidraget till länsmuseerna med uppgifterna inom kulturmiljövården som 

ett av de främsta motiven. Genom detta beslut tillfördes länsmuseema ett ökat 

statsstöd om sammanlagt 225 s.k. grundbelopp. Regeringen redovisar under 

anslaget Bidrag till regionala museer utfallet av denna satsning. 

I de speciella arkeologifrågorna anser regeringen att det är naturligt att 

förutsätta en viss renodling från länsmuseernas sida. Om ett länsmuseum 

väljer att bygga upp en mer omfattande arkeologisk uppdragsverksamhet kan 

detta knappast undgå att inverka på museets möjligheter att biträda länsstyrel

sen inom det arkeologiska myndighctsfältet. 

Saken hör dock ses i relation till omfattningen av museets undersöknings

verksamhet. Det finns inte skäl enligt regeringens mening att avgränsa 

museets bistånd till länsstyrelsen med utgång5punkt från att museet utför 

arkeologiska undersökningar över huvud taget. Svensk kulturmiljövård har 

en alltför liten organisation och bemanning för att ett så strikt principiellt syn

sätt skall kunna anläggas. 
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5.3 Fyndhantering, konservering, rapportering och vidare forsJ..71ing 

Regeringens bedömning: Nykonservering av arkeologiska fynd 

bör inbegripas i företagens kostnadsansvar för en arkeologisk under
sökning. Dessa kostnader bör dock inte tillåtas öka, utan konserve

ringskostnaderna bör täckas genom omfördelningar eller rationalise

ringar inom undersökningskostnaderna i övrigt. 

RAÄ:s ansvar betonas för att balans uppnås mellan arkeologiproces

sens olika delar. SHM anvisas I miljon kronor som engångsanvisning 

för att åtgärda föremålsregistrering och eftersatt fyndkonservering. 

Utredningens förslag: Överensstämmer i huvudsak med regeringens. 

Remissinstansernas synpU1nkter: De kulturmiljövårdandc remiss

instansema är tveksamma till möjligheterna att genomföra den föreslagna 

omprioriteringen utan att undersökningarna påverkas negativt. 

Skälen för regeringens bedömning: Av 2 kap. 14 § KML framgår 

att företagaren svarar för kostnaderna för åtgärder enligt 13 §,dvs. särskild 

un dersökning för att dokumentera fornlämningen eller särskild åtgärd för att 

bevara den. Emellertid har praxis utvecklats så att företagens kostnadsansvar 

enligt KML kommit att omfatta fältarbeten och rapportskrivning, medan kost

naden för föremålens konservering och vidare vård ansetts åvila det museum 

vars samlingar föremålen tillförs. I takt med att undersökningarna ökat i 

omfattning har inte museernas anslag räckt till för att bekosta den nödvändiga 
konserveringen. Samtidigt har de arkeologiska fältarbetena utvecklats på ett 

sådant sätt att konserveringsarbeten med fördel kan utföras i direkt anslutning 
till fältarbetet. Det blir då svårt att dra en skarp gräns mellan vilken kostnad 
som är hänförlig till resp. åtgärd. 

HUR-utredningen har beräknat att konserveringskostnaderna skulle be

höva uppgå till ungefär 7 % av undersökningskostnadema för att inte obalan
sen skall kvarstå. Det är sålunda fråga om relativt marginella kostnader. Det 
är viktigt att konserveringsåtgärde:r kommer till stånd. Resultatet av en arkeo

logisk undersökning går uppenbart delvis till spillo om fynden sedermera 
förstörs genom konserveringsbrister. Ett förtydligande bör göras i KML så 

att det klart framgår att företagaren skall svara för denna kostnad. 

Ett förslag till ändring i lagen ( 1988:950) om kulturminnen m.m. har upp

rättats inom Kulturdepartementet. Förslaget bör fogas till protokollet i detta 

ärende som bilaga 12.3. Det upprättade förslaget till ändring i 2 kap. 13 § 

KML faller inom ramen för vad som skall granskas av lagrådet. Då ändringen 

är av så okomplicerad karaktär skulle lagrådets hörande sakna betydelse. Det 

bör därför kunna undvaras. 
Det är emellertid av stor vikt att det förhållandet att konserveringskostna

den i fortsättningen skall bäras av företagaren inte medför en kostnadsökning 

för denne. Regeringen avser att uppdra åt RAÄ att utveckla kostnadsuppfölj

ningen av arkeologiverksamheten i landet på ett sådant sätt att det kan säker

ställas att så inte sker. 

Prop. 1993/94: 100 
Bil. 12 

84 



Ett annat problem i arkeologiprocessen har gällt eftersläpningen med 

rapporter från undersökningarna. Den eftersläpningen har också menligt 

inverkat på ekonomiredovisningen hos UV. Enligt vad RAÄ anmält har nu 

erforderliga åtgärder vidtagits för att komma till rätta med problemen. Oredo

visade rapporter slutförs nu i snabb takt genom extraordinära insatser. UV:s 

arbetsrutiner har lagts om så att ytterligare rapporteftersläpningar inte skall 

uppkomma. Enligt regeringens mening bör länsstyrelsen och RAÄ framdeles 

bättre följa upp de undersökande institutionernas rapportarbeten. 

HUR-utredningen har slutligen diskuterat sambandet mellan uppdrags

arkeologin och forskningen. Inom detta område är det ett huvudintryck att 

den populärvetenskapliga redovisningen av undersökningarna - genom t.ex. 

tidningsartiklar och uppsatser och genom museernas arkeologiska utställ

ningar - har en god omfattning. Däremot borde den högre akademiska 

forskningen ha ett bättre samspel med uppdragsundersökningarna. Det är 

sålunda naturligt att universitetsinstitutionerna i högre grad än nu medverkar 

till att formulera de vetenskapliga frågeställningarna för uppdragsarkeologin 

liksom att de tar ett större ansvar för att resultaten förs vidare in i forsknings

processen. 

Som redan nämnts tas ett mycket omfattande arkeologiskt material fram 

genom de undersökningar som nu pågår i anslutning till satsningarna på 

utbyggnad av infrastrukturen. Ur forskningspolitisk synvinkel finns det skäl 

att ställa höga krav på att svensk arkeologi skall kunna utnyttja detta nya 

material för forskning av hög internationell standard. Universiteten har i 

denna uppgift ett stort ansvar för att uppdragsarkeologins resultat omsätts i 

vetenskapliga landvinningar. 

RAÄ bör verka för att en bättre integration med universiteten kommer till 

stånd i detta avseende. RAÄ bör bl.a. överväga behovet av att låta genomföra 

externa utvärderingar av uppdragsarkeologins resultat. 

Regeringen föreslår under anslaget Centrala museer: Myndigheter att l 

miljon kronor engångsvis anvisas till SHM för budgetåret 1994/95. Medlen 

ger museet möjlighet att åtgärda den uppkomna eftersläpningen av nykonscr

vering och registrering av fynd från redan utförda uppdragsundersökningar. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 

antar ett inom kulturdepartementet upprättat förslag till lag om 

ändring i lagen ( 1988:950) om k."Ultunninnen m.m. 

Övriga anmälningar om kulturmiljövården 

1 t:tredningsarbeten m.m. som berör kulturmiljövården 

För riksdagens kännedom lämnas en kort översikt över pågående och plane

rade övcrsynsarbctcn som berör kulturmiljövården. Av de pågående paria-
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mentariska kulturutredningarna finns det skäl att särskilt erinra om museiut- Prop. 1993/94: 100 

redningen som har i uppgift att överväga viktiga frågor om hur sambanden Bil. 12 

mellan museiväsendet och kulturmiljövården skall utformas. Utredningen 

skall redovisa sina förslag under våren 1994. 

Plan- och Byggutredningen (M 1992:03) har i uppgift att göra en bred 

översyn av frågor som sammanhänger med plan- och bygglagen och dess 

tillämpning. Utredningen skall bl.a. föreslå åtgärder som är ägnade att stärka 

kulturmiljöhänsynen vid tillämpningen av lagen. Utredningen har fått 

tilläggsdirektiv med uppgift att se över skyddet för och hanteringen av parker 

och grönområden i planeringen, en fråga som är av väsentlig betydelse för 

städerna~ kulturmiljövärden. 

Såsom redovisas under femtonde huvudtiteln (Miljö- och naturresurs

departementet) avser regeringen under våren 1994 att lägga fram en proposi

tion om Miljöbalk för riksdagen. Förslaget kommer på flera punkter att beröra 

skyddet för kulturmiljöer. En särskild utredare (M 1993:04) utreder för när

varande myndighetsansvaret för tillämpningen av den kommande balken. 

Inom jordbruksdepartementets området (nionde huvudtiteln) har regering

en nyligen beslutat att tillkalla en särskild utredare för att utreda anpassningen 

av jordbrukets miljöstöd vid ett EU-inträde. Utgångspunkten för uppdraget -

som skall redovisas våren 1994 - är de svenska miljömålen och de behov 

som finns inom natur- och kulturmiljövården i förhållande till jordbruks

politiken. 

Den parlamentariska Kyrkoberedningen (C 1992:02) skall under våren 

1994 redovisa sina fortsatta överväganden om förhållandet mellan staten och 

Svenska kyrkan. Beredningen har därvid bl.a. att beakta villkoren för beva

rande av kyrkans kulturegendomar vid förändringar i kyrkans relation till 
staten. 

Vid sina beslut om bolagiseringar av statliga myndigheter och affärsverk 
har riksdagen vid flera tillfällen tagit ställning till riktlinjer för hur de kultur

historiskt värdefulla egendomar som har berörts skall behandlas. Som en 

följd av detta har ett omfattande arbete genomförts för att förse de kvalificera

de byggnaderna med byggnadsrninnesskydd innan de överlåts till bolag. 

Sammanlagt har regeringen under år 1993 fattat beslut om 196 nya bygg

nadsminnen. Vidare har en beredning genomförts för att skilja ut de egen

domar som har sådan karaktär att de vid bolagiseringar bör bibehållas i direkt 

statlig ägo, via Statens fastighetsverk. Beredningen har genomförts så långt 

att regeringen fattat beslut om vilka fastigheter som av detta skäl undantas vid 

bolagiseringen av Byggnadsstyrelsen och Domänverket. Också äldre befäst

ningsverk av kulturhistoriskt värde har i samband med omorganisationen av 

försvarets fastighetsförvaltning överförts till Fastighetsverket. 

Genom att statens kulturegendomar av betydelse för det nationella kultur

arvet på detta sätts samlats i Fastighetsverkets förvaltning anser regeringen att 

frågan om bildandet av en svensk stiftelse för förvaltningen av värdefulla 

kultunniljöer delvis kommit i ett förändrat läge. Regeringen anmälde i bud

getpropositionen 1993 (bil. 12 s. 128) sin avsikt att utreda denna fraga. 

Enligt regeringens bedömning är det emellertid nu lämpligt att först vinna 86 



erfarenheter av hur Fastighetsverkets kulturförvaltning utfaller, innan ställ

ning tas till det lämpliga att dessutom bilda en stiftelse. 

Åtgärder för att underlätta förvaltningen av enskilda kulturegendomar har 

nyligen föreslagits riksdagen i regeringens prop. 1993/94:91 om vissa fastig- · 

hetsskattefrågor m.m. Regeringen har där föreslagit att skatteavdrag skall få 
göras för vård- och underhållskostnader av värdefulla slott och herrgårdar i 

lantbruksföretag. 

Med anledning av Sveriges förhandlingar om medlemskap i den euro

peiska unionen (EU) har en arbetsgrupp inom Utrikesdepartementet utrett 

frågan om gränskontroller och gränsformaliteter i ett EU-perspektiv. Gruppen 

har därvid även behandlat frågan om utförsel av kulturföremål från landet. 

Arbetsgruppen presenterade sin rapport i november 1993. Arbetsgruppen har 

dragit slutsatsen att en viss vaksamhet från tullmyndighetens sida krävs vid 

gräns mot EU-land för att upprätthålla respekten för de svenska utförsel

bestämmelserna. 

Riksdagen har nyligen (bet. 1993/94: KrU2, rskr. 1993/94: 12) begärt att 

regeringen överväger en komplettering till skydd för ortnamn i KML. Bered

ningen av frågan sker nu i regeringskansliet. Därvid övervägs behovet att se 

över KML också från andra utgångspunkter. 

2 Länsstyrelsernas arbete med kulturmiljövård 

Som regeringen redovisat med anledning av HUR-utredningens förslag bör 

länsstyrelserna förstärkas på kulturmiljöornrådet. Genom att varje länsstyrelse 

ges möjlighet att inrätta ytterligare en tjänst på kulturmiljöornrådet skapas 

förutsättningar för att - utöver ökade insatser inom arkeologiområdet -

genomföra en fortsatt ärendedecentralisering från RAÄ. I budgetpropositio

nen 1993 (prop. 1992/93:100 bil. 12 s. 125) uttalade regeringen att länssty

relserna på några års sikt borde överta handläggningen av ärenden enligt 4 
kap. KML om kyrkliga kulturminnen från RAÄ. RAÄ har regeringens upp

drag att förbereda förändringen. Under förutsättning av beslut om erforder

liga författningsändringar och med den nu föreslagna resursförstärkningen 

räknar regeringen med att länsstyrelsena skall kunna överta den aktuella 

ärendegruppen fr.o.m. budgetåret 1995/96. Regeringen avser att senare åter

komma med förslag i denna fråga. Det förutsätts att länsstyrelserna - liksom 

hittills RAÄ - i hög grad kan grunda sina beslut på länsmuseemas kompetens 

i frågor om vård och underhåll av kyrkor och kyrkliga inventarier. Resurs

förstärkningen till länsstyrelserna bör därutöver ge dem möjligheter att till

godose också andra angelägna utvecklingsfrågor inom kulturmiljövården. 

Om RAÄ befrias från uppgiften att handlägga enskilda beslutsärenden om 

kyrkor ges myndigheten möjlighet att utveckla de uppgifter som svarar mot 

kulturmiljövårdens centrala myndighctsfunktioner. Regeringens syn på hur 

RAÄ borde utveckla sin verksamhet redovisades i budgetpropositionen 1993. 
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B 27. Riksantikvarieämbetet 

1992/93 Utgift 

1993/94 Anslag 

1994/95 Förslag 

93 004 729 
125 690000 

129 254 ()()() 

För myndigheten gäller förordningen ( 1988: 1131) med instruktion för 

riksantikvarieämbetet och statens historiska museer. 

Myndigheten Riksantikvarieämbetet och Statens historiska museer omfat

tar Riksantikvarieämbetet, Statem. 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 

I. Riksantikvarieämbetet (RAA) föreslår att ramanslaget tillförs 950 000 

kr för att täcka olika slag av kostnader. I beloppet ingår medel för bibliotekets 

behov, kostnader för en lokaldispositionsplan och för en informationskam

panj om utförsel av kulturföremål. RAÄ föreslår också att myndigheten får 

behålla de resurser som den anvisats för registerbcteckningsrcformen även 

när denna genomförts år 1994. 
2. RAÄ föreslår att anslaget med särskild hänsyn till sysselsättningsläget 

tillförs I 0 mkr som ett engångsbelopp för byggnadsarbeten som avser upp

rustning och underhåll av de kulturminnen som ingår i RAÄ:s fastighetsför

valtning. 

Regeringens överväganden 

Låneramar och kapitalkostnader 

För innevarande budgetår disponerar Riksantikvarietämbetet (RAÄ) en låne

ram i Riksgäldskontoret på I I 640 000 kr. Regeringen föreslår att RAÄ för 

nästa budgetår beviljas en låneram i Riksgäldskontoret på 6 310 000 kr. 

Anslaget bör tillföras I 409 000 kr för att förstärka RAÄ:s kapacitet att klara 

de ränte- och amorteringskostnader som kan uppkomma vid ett utnyttjande av 

beviljade låneramar. Regeringens syn på förutsättningarna för myndigheterna 

att ta upp lån och finansieringen av dessa redovisas under inledningen till 

detta avsnitt. 
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Anslagsberälazingar m.m. 

Regeringen har beräknat ramanslaget med hänsyn tagen till pris- och löne

utvecklingen. Medel har tillförts anslaget med anledning av förändringen av 

den statliga arbetsgivarorganisationen och för avtalade avsättningar till 

Trygghetsstiftelsen. Anslaget har minskats till följd av det slopade arbets

givarinträdet. Som ett led i begränsningen av den offentliga konsumtionen har 

en besparing tagits ut med 2 010 000 kr. 
Anslaget har tillförts 850 000 kr såsom en engångsanvisning. Ökningen 

gör det möjligt för RAÄ att lämna ett särskilt stöd till det arbete som läns

museema gemensamt driver för att utveckla museernas insatser för att levan

degöra kulturmiljöer. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 

till Riksantikvarieämbetet för budgetåret 1994/95 anvisar ett ram

anslag på 129 254 000 kr. 

B 28. Kulturmiljövård 

1992/93 Utgift 

1993/94 Anslag 

1994/95 Förslag 

116551977 

95213000 
72 600 ()()() 

Reservation 23 149 092 

Från anslaget utgår bidrag enligt förordningen (1993:379) om bidrag till 

kulturmiljövård. Medel får även utgå till vård och underhåll av vissa kyrkliga 

inventarier. Frågor om bidrag prövas av Riksantikvarieämbetet eller, efter 

Riksantikvarieämbetets bemyndigande, av länsstyrelsen. 

Från anslaget utgår också ersättning enligt 2 kap. 7, 8, 14-16 §§samt 3 

kap. l 0 och 12 §§ lagen ( 1988:950) om kulturminnen m.m. 

1993/94 Beräknad ändring 
1994/95 ------

I. Byggnadsvård 44 684 000 + 1519000 

2. Fornminnes- och 
kulturlandskapsvård 25 529 ()()() + 868 000 

3. Extra medel för upprustning 
av kulturhistoriskt 
värdefulla miljöer 25 ()()() ()()() - 25 000 ()()() 

95 213 000 -22 613 000 
--------·· 
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Riksantikvarieämbetet 

I. Riksantikvarieämbetet (RAÄ) föreslår att anslaget med särskild hänsyn 

till sysselsättningsläget tillförs ett engångsbelopp på 150 rnkr för bidrag till 

byggnadsarbeten som avser upprustning och underhill av kulturminnen och 

kulturmiljöer. 

2. RAÄ föreslår att anslaget, nu ett reservationsanslag, ombildas till ett 

förslagsanslag med samma konstruktion som anslaget Kulturstöd vid om

byggnad m.m. 

Regeringens överväganden 

Beslut om bidrag till byggnadsvård och till vård av kulturlandskap och forn

lämningar fattas fr.o.rn. innevarande budgetår, efter Riksantikvarieämbetets 

(RAÄ) bemyndigande, av länsstyrelserna. Länsstyrelserna fattar också beslut 

om medel till kulturstöd vid ombyggnader av bostäder. Det är lämpligt att 

medlen under de bägge anslagen anvisas under likartade former. Erfaren

hetsmässigt har det visat sig att det ofta tar upp till två år från det att ett bygg

nadsvårdsbidrag har beslutats till dess arbetena är slutligt genomförda och 

bidraget kan betalas ut. Detta medför att reservationer tenderar att uppstå 

under anslaget. Därför är det lämpligare att även bidragen till kulturmiljövård i 

fortsättningsen anvisas under ett förslagsanslag. Omfattningen av de bidrag 

som lämnas bör därvid styras av en beslutsram som riksdagen årligen fast

ställer. 

Regeringen föreslår att denna ram för budgetåret 1994iY5 fastställs till 

72 600 000 kr. Beloppet svarar mot 1993/94 års reservationsanslag men 

med viss kompensation för prisutvecklingen. Anslagsbeloppet har minskats 

med de 25 miljoner kronor som anvisats av sysselsättningsskäl för upprust

ning av kulturhistoriskt värdefulla miljöer (bet. 1992/93:KrU23, rskr. 
1992/93:253). 

Under anslaget Kulturstöd vid ombyggnad m.m. föreslår regeringen att 

vissa möjligheter bör finnas att utnyttja de resurser som anvisas under detta 

anslag för byggnadsvårdsåtgärder enligt anslaget Kulturmiljövård. Denna 

möjlighet förutsätter en väl utvecklad ekonomisk redovisning från RAÄ:s 

sida. För vård av kulturlandskap vill regeringen redovisa att under fjortonde 

huvudtiteln till Miljö- och naturresursdepartementet kommer :.1tt föreslås 250 

miljoner kronor för landskapsvårdande åtgärder. Dessa medel används för 

bevarande av jordbruksmark av nationellt intresse för natur- och kulturmiljö

vården. Som ett led i förberedelserna för ett svenskt EU-medlemskap har 

regeringen tillkallat en särskild utredare med uppgift att se över hur miljö

stödets - inkl. stödet till jordbrukets kulturmiljöer - skall vara utformat vid ett 

EU-inträde. 
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Förslag till riksdagsheslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 

I. medger att ramen för beslut om bidrag till kulturmiljövård fast

ställs till 72 600 000 kr budgetåret 1994/95, 

2. till Kultunniljövård för budgetåret 1994/95 anvisar ett förslags

anslag på 72 600 000 kr. 

B 29. Riksantikvarieämbetet: Uppdragsverksamhet 

1992/93 Utgift 

1993/94 Anslag 

1994/95 Förslag 

1 ()()() 

1 ()()() 

Under detta anslag tas upp ett formellt belopp av 1 000 kr för sådana 

undersökningar och utredningar som föranleds av lagen ( 1988:950) om 

kultunninnen m.m. och som på uppdrag av statlig eller kommunal myndighet 

eller enskild utförs av riksantikvarieämbetet mot avgift. 

Regeringens överväganden 

Regeringen har tidigare under rubriken Kulturmiljövård redovisat sina ställ

ningstaganden till betänkandet (SOU 1992: 137) Arkeologi och exploatering 

samt de frilgor som därvid berör Riksantikvarieämbetets uppdragsverksam

het. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 

till Riksantikvarieämbetet: Uppdragsl'erksamhet för budgetåret 

1994/95 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr. 

B 30. Kulturstöd vid ombyggnad m.m. 

1993/94 Anslag 

1994/95 Förslag 

120000 ()()() 

160 ()()() 000 

Från anslaget utgår bidrag till ombyggnad. renovering och underhåll av 

kulturhistoriskt värdefull bostadsbebyggelse enligt 2 § förordningen 

(1993:379) om bidrag till kulturmiljövård. 

Under budgetäret 1993/94 får åtgärder beslutas som motiveras av antikva

riska sLil inom en r<tm motsvarande 160 000 000 kr. Av ramen får högst 

10 000 000 kr disponeras för arkeologiska undersökningskostnader i sam-
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band med bostadsbyggande enligt 7 § förordningen ( 1993:379) om bidrag till 

kulturmiljövård. 

Medel för ändamålet har tidigare anvisats som ti\läggslån för ombyggnad 

av kulturhistoriskt värdefull bostadsbebyggelse m.m. Anslag anvisades 

t.o.m. budgetåret 1992/93 under elfte huvudtitelns förslagsanslag B 33. 

Tilläggslån för ombyggnad av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse m.m. 

Beviljade lån är ännu inte helt avräknade varför Boverket disponerar medel i 

enlighet med förordningen ( 1983: 102) om tilläggslån för ombyggnad av 

bostadshus m.m. och förordningen ( 1991: 1933) om statligt räntebidrag för 

ny- och ombyggnad av bostäder. 

Riksantikvarieämbetet 

Riksantikvarieämbetet föreslår oförändrat anslag. 

Regeringens överväganden 

Det nya systemet för kulturstöd vid ombyggnad av bostadshus har verkat 

sedan den l juli 1993. Riksantikvarieämbetet har genomfört den delegering 

av beslut om stödet till länsstyrelserna som var avsedd. Arbetet med att ta 

fram ändamålsenliga former för uppföljning och utvärdering pågår. 

Regeringen förordar att det även för nästa budgetår fastställs en beslutsram 

för anslaget Kulturstöd vid ombyggnad på 160 miljoner kronor. Högst 10 

miljoner kronor av dessa bör få disponeras för bidrag till arkeologiska under

sökningskostnader i samband med bostadsbyggande. 

Behovet av medel för utbetalningar av bidrag för budgetåret 1994/95 

beräknas till 160 miljoner kronor. 

Lågkonjunkturen innebär att bostadsbyggandet för närvarande har excep

tionellt låg omfattning. Därför är efterfrågan på kulturstöd vid bostadsom

byggnad också låg. Däremot är efterfrågan på det generella byggnadsvårds

bidraget under anslaget Kulturmiljövård fortsatt mycket stor. Detta bidrag 

lämnas till renovering av andra byggnader än bostadshus, t.ex. kvarnar, 

industribyggnader, lador, cafeer o.dyl. men har en väsentligt mindre ram. Det 

är viktigt, bl.a. från sysselsättningssynpunkt, att de befintliga ramarna utnytt

jas effektivt. Eventuellt ramutrymme under detta anslag som på grund av den 

låga ombyggnadsverksamheten inte tas i anspråk, bör därför under första 

hälften av budgetåret 1994/95 tillfälligt kunna användas till byggnadsvårds

bidrag under anslaget Kulturmiljövård. 

Denna möjlighet ställer särskilda krav på en väl utvecklad ekonomisk 

redovisning från Riksantikvarieämbetets sida. 
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Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 

1. medger att ramen för beslut om kulturstöd vid ombyggnad av 

kulturhistoriskt värdefull bostadsbebyggelse m.m. fastställs till 

160 000 000 kr för budgetåret 1994/95, 

2. medger tillfällig omfördelning av medel mellan anslaget Kultur

stöd vid ombyggnad m.m. och anslaget Kulturmiljövård t.o.m. den 31 

december 1994, 

3. till Kulturstöd vid ombyggnad m.m. för budgetåret 1994/95 

anvisar ett förslagsanslag på 160 000 000 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 Centra

la 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 24 juni 1993. 

Statens historiska museum. Statens konstmuseer, Naturhistoriska riks

museet, Folkens museum - etnografiska samt Nordiska museet har vart och 

ett inom sitt verksamhetsområde uppgiften att vara ansvarsmuseum. 

Riksantikvarieämbetet och statens historiska museer 

För statens historiska museer begärs sammanlagt 3 420 000 kr i ökade 

anslag. Härav äskas 2 mkr till Statens historiska museum för att tillgodose 

kraven på konservering och fyndhantering till följd av utbyggnaden av vägar 

och järnvägar och en därmed sammanhängande ökad leverans av undersök

ningsrapporter. För Kungl. myntkabinettet begärs 750 000 kr till följd av 

museets ändrade verksamhetsinriktning och förestående flyttning till nya 

lokaler. För Medelhavsmuseet begärs 670 000 kr för finansiering av 

planerade nya magasinslokaler. 

För investeringar i anläggningstillgångar föreslår myndigheten en låneram 

på 3 750 000 kr. 

Statens konstmuseer 

Statens konstmuseer begär att undantas från rationaliseringskrav. För att 

utreda en övergång till elektronisk bevakning begärs 800 000 kr som en en

gångsanvisning. Vidare begärs viss täckning av kapitalkostnader för investe

ringar i anläggningstillgångar. Myndigheten har även i särskild ordning 

redovisat de behov man bedömer föreligga för utrustning, inredning och ut

ökad verksamhet vid ett nytt modernt museum. 
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För investeringar i anläggningstillgångar föreslår myndigheten en låneram 

på l mkr. 

Naturhistoriska riksmuseet 

l. Med hänvisning till konventionen om biologisk mångfald, fa~tställd vid 

Förenta Nationernas konferens 1992 i Rio de Janeiro om miljö och utveck

ling, föreslår museet att ett nationellt centrum för sammanställning och över

vakning av utvecklingen inom den svenska biologiska mångfalden förläggs 

till museet. Det resurstillskott som erfordras för detta beräknas till 1 355 000 

kr. 
2. Museet begär medel för utökade hyreskostnader samt för täckning av 

kapitalkostnader till följd av inredning av lokaler för spritlagda samlingar. 

3. För investeringar i anläggningstillgångar föreslår myndigheten en låne

ram på 14 mkr. 

Folkens museum - etnografiska 

l. Museet föreslår utökade anslag med 300 000 kr för projektering av 

basutställningar samt ytterligare 300 000 kr för datorisering. 

3. För investeringar i anläggningstillgångar föreslår myndigheten en låne

ram på 650 000 kr. 

Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet 

1. Myndigheten begär att den skall undantas från rationaliseringskrav. 

2. Myndigheten föreslår en utökning av anslaget med 1 781 000 kr för 

finansiering av planerade nya magasinslokaler. 

Statens sjöhistoriska museer 

Statens sjöhistoriska museer föreslår en anslagsförstärkning med 690 000 kr 

för finansiering av ökade hyreskostnader för planerade nya magasinslokaler. 

Därutöver begär myndigheten engångsvis 1,6 mkr för flyttning till och in

redning av dessa lokaler. Museet begär vidare 64 000 kr för kapitalkostnads

täckning för befintliga lån i Riksgäldskontoret samt utökad kapitalkostnads

täckning för ytterligare lån. Museet föreslår dessutom att särskilda medel 

beviljas för kostnader för anställda med s.k. flexibla lönebidrag. 

För investeringar i anläggningstillgångar förcslttr myndigheten en låneram 

på 755 000 kr. 
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Kulturhistoriskt värdefulla segelfartyg 

Fr.o.m. budgetåret 1990/91 används viss del av överskottet från Vasa

museets verksamhet till stöd för bevarandet av kulturhistoriskt värdefulla 

segelfartyg. Vid behandlingen av 1993 års budgetproposition bedömde riks

dagen (prop. 1992/93:100 bil. 12, bet. 1992/93:KrU24, rskr. 1992/93:317) 

att det, med hänsyn till variationerna i intäkter för Vasamuseet, nu är motive

rat att överväga inrättandet av ett särskilt anslag för detta ändamål. 

Arkitekturmuseet 

Främst med anledning av den utökade verksamhet museet planerar för i nya 

lokaler, föreslås en uppräkning av anslaget med ca 3,5 mkr, varav 1 mkr 

engångsvis. Därutöver begärs kompensation för otillräcklig löneornräkning. 

För investeringar i anläggningstillgångar föreslår myndigheten en låneram 

på 300 000 kr. 

Statens musiksamlingar 

Utredning om förslitet notmaterial 

Riksdagen uttalade, i behandlingen av budgetpropositionen år 1991 (prop. 

1991/92: 100 bil. 12, bet. 1991/92:KrU23, rskr. 1991/92:218), att regeringen 

borde göra en översyn av tillgången på noter vid Musikbiblioteket inom 

Statens musiksamlingar. I regleringsbrevet för budgetåret 1992/93 uppdrogs 

åt Statens musiksamlingar att redovisa en analys av verksamheten med ut

låning av noter. 

Myndigheten redovisar i sin anslagsframställning att en sådan analys har 

gjorts och att man därvid koncentrerat undersökningen till de delar av bestån

den som är tillgängliga för hemlån. Denna del utgör ca 3/4 av notbestånden 

och är dessutom i princip möjlig att åtgärda eller ersätta. 

Problemet med att notmaterialet slits ut har vuxit fram under de senaste 4-5 

decennierna och myndigheten konstaterar att ersättningsbchovet kan upp

skattas till drygt 20 % av beståndet. Kostnaderna för att komma till rätta med 

problemet bedöms vara ca 24,5 mkr. Myndigheten drar slutsatsen att resurs

förstärkningar av denna omfattning är orealistiska i dagens finansiella situa

tion varför man väljer att föreslå en prioritering till vissa delar av samlingarna, 

i första hand till orkestermaterialet. Myndigheten bedömer medelsbehovet för 

en på detta sätt riktad insats till 5 mkr utlagt över en femårsperiod med följan-

de fördelning: 

Budctår mkr 

1994/95 1,5 
1995/96 1,5 
1996/97 0,5 
1997/98 0,5 
1998/99 0,5 
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I en särskild skrivelse har Sveriges orkesterföreningars riksförbund under
strukit vikten av att medel för detta ändamål ställs till myndighetens för

fogande. 

Övrigt 

Myndigheten begär i övrigt en uppräkning av anslaget med l 150 000 kr. 

Som skäl anför myndigheten en redan tidigare påtalad obalans mellan dimen

sioneringen av förvaltningsanslaget och den existerande organisationens 

adekvata behov. I det äskade beloppet ingår även medel för en tjänst som 

biblioteksassistent samt kompensation för kronans depreciering och täckning 

av kapitalkostnader för lån i Riksgäldskontoret. 

För investeringar i anläggningstillgångar föreslår myndigheten en låneram 

på 500 000 kr. 

Nordiska museet 

Museet har påtalat flera behov, bl.a. beträffande lokalfrågor, men avstår, med 

hänvisning till att anslagsframställningen avser det andra året i en treårs

budgetcykel, från särskilda yrkanden. 

Tekniska museet 

Engångsvis begär museet 4 230 000 kr för utrustningsinvesteringar samt 
700 000 kr för insatser beträffande utredning och planering av verksam

heten. 

Regeringens överväganden 

lnledning 

Den parlamentariska utredningen om en översyn av mål- och strukturfrågor 
m.m. inom det statliga och statsunderstödda museiväsendet (Ku 1993:05) 
utgör en del av den större kulturpolitiska genomgång som för närvarande 
sker. Regeringen har i inledningen till det kulturpolitiska avsnittet i föreligg
ande budgetförslag redovisat detta arbete. Utredningen har till övergripande 
uppgift att skapa bättre förutsättningar för en effektivare användning av de 

totalt tillgängliga resurserna på museiområdet. 

Utredningen skall enligt sina direktiv redovisa resultatet av sitt arbete före 

utgången av mars 1994. 

Förekomsten av denna utredning samt den fördjupade prövning som -

med ett treårsperspektiv - företogs inför innevarande budgetår, har medfört 

att de centrala museerna i sina anslagsfrarnställningar i första hand har redovi

sat sådana behov som förorsakats av förändrade omständigheter. 
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Lönebidrag 

Regeringen vill erinra om de särskilda medel för lönebidrag som över ansla

get Bidrag till vissa museer tillfördes Naturhistoriska riksmuseet, Nordiska 

museet, Arkitekturmuseet, Statens musiksamlingar, och Tekniska museet vid 

behandlingen i 1993 års budgetproposition (prop. 1992/93:100 bil. 12, bet. 

1992/93:KrUl7, rskr. 1992/93:249). Effekterna av denna åtgärd kommer, 

som redovisats i inledningen till kulturavsnittet, att följas av den särskilda 

arbetsgrupp som bildats för att behandla vissa frågor inom Kultur- och 

Arbetsmarknadsdepartementens verksamhetsområden. 

Dessa medel beräknas nu inkl. viss prisomräkning för de ovannämnda 

museerna under resp. anslagspost. 

Bevakning 

Sedan resurserna för museernas bevakningskostnader i slutet på I 980-talet -

på den förra regeringens initiativ - omvandlades från en från museets syn

punkt "fri" nyttighet - dvs. de hade utgjort en del av den förslagsvis beteck

nade lokalkostnadsposten - till en prioriteringsfråga inom museets totala för

valtningskostnader, har bevakningsfrågan utgjort ett stående inslag på den 

museipolitiska dagordningen. 

De basbudgeteringar som gjordes vid själva omläggningen var uppenbarli

gen för snålt tilltagna och den tidigare regeringen fann anledning att vid flera 

tidpunkter föreslå betydande korrigeringar av museianslagen, i första hand 

för att öka förutsättningarna för museerna att kunna ordna sin bevakning på 

ett tillfredsställande sätt. Totalt sett tillfördes den statliga museisektorn 25 

miljoner kronor under åren 1989/90-1990/91, huvuddelen i form av nivåhöj

ande insatser. 

Flera museer fann det emellertid svårt - av olika skäl - att anpassa sin 

bevakningsverksamhet till de nya förutsättningar som gäller. Sålunda ådrog 

sig bl.a. Statens konstmuseer ett underskott på 16 miljoner kronor, som den 

förra regeringen ålade myndigheten att återbetala med 4 miljoner kronor per år 

under fyra år. 
I I 993 års budgetproposition noterades denna skuldbörda och förslag 

redovisades om att skulden borde skrivas ned till hälften, dvs. till 2 miljoner 

kronor under de år som återstod avbetalningsplanen. 

Regeringen har under mandatperioden också fattat beslut om att projektera 

nya lokaler för Moderna museet. Det kommer givetvis i framtiden att leda till 

en väsentligt förbättrad säkerhet för samlingarna vid det museet. 

Den stöld som i november 1993 inträffade vid Moderna museet har åter

igen fokuserat bevakningsfrågan i den museipolitiska debatten. Frågan röran

de ansvar och resurser har diskuterats bl.a. i riksdagen. 

Från regeringens sida är det uppenbart att det reella ansvaret i frågor av 

den typ sorn bevakningen representerar måste ligga hos myndigheten, i det 

här fallet museerna. Introduceringen av rambudgeteringen förstärker myndig

hetens roll i detta avseende. Endast hos museet finns den expertis och kompe-

Prop. 1993/94: 100 
Bil. 12 

98 



tens som erfordras för att avgöra t.ex. bevakningens organisation och dimen

sionering. 

Riksdag och regering bör dock tillse att museet har rimliga ekonomiska 

förutsättningar för de beslut som man har att fatta. 

Enligt regeringens uppfattning måste de ekonomiska tillskott som för 

ändamålet tillförts museerna i princip anses ha givit museerna rimliga förut

sättningar för planering och åtgärder. Regeringen utgår ifrån att den musei

politiska utredningen kommer att belysa denna fråga utifrån effektivitetssyn

punkt. 

Om den inträffade stölden vid Moderna museet hade kunnat undvikas 

genom en annan budgetering av konstmuseernas anslag är givetvis osäkert. 

Tillgreppet visar dock på sådana brister i säkerhetssystemet att regeringen 

förutsätter en ordentlig intern genomgång. 

I det sammanhanget är det inte orimligt att den interna genomgången och 

de åtgärder den föranleder sker mot bakgrund av förändrade ekonomiska 

förutsättningar för myndigheten. Regeringen förordar därför att det kvar

varande besparingskravet på 2 miljoner kronor per år reduceras till hälften, 

dvs. 1 miljon kronor per år under budgetåren 1994/95-1996/97. 

Regeringen uppdrog den 20 februari 1992 åt Statens kulturråd att ta initia

tiv till en samordnad upphandling av bevakningstjänster för de centrala 

museerna. Kulturrådet har den 22 november 1993 redovisat att rådet, bl.a. 

mot bakgrund av stölden på Moderna museet, bedömer det vara nödvändigt 

att göra vissa kompletterande undersökningar innan man slutligt avlämnar 

rapport. 

Vissa lokalfrågor 

Statens historiska museer har anmält behov av ytterligare magasinslokaler för 

Medelhavsmuseets räkning. Statens sjöhistoriska museer resp. Livrustkam

maren, Skoklosters slott och Hallwylska museet har på samma sätt redovisat 
behov av och förslag till ersättningslokaler för nuvarande magasin. Regering

en har remitterat dessa förslag till Statens lokalförsörjningsverk för yttrande. 

Nya lokaler för Moderna museet och Arkitekturmuseet 

Regeringen fattade i november 1992 beslut om projektering av nya lokaler för 

Moderna museet och Arkitekturmuseet. Regeringen bedömer att beslut om 

byggstart m.m. för det nya museet kommer att kunna fattas i januari 1994, 

dvs. så snart regeringen från Statens fastighetsverk erhållit det samlade 

underlag som erfordras för beslutet. 

För bl.a. projektering av inredning och utrustning för Moderna museet 

beräknas 4 350 000 kr för Statens konstmuseer. För motsvarande kostnader 

för Arkitekturmuseet beräknas 900 000 kr. 

Prop. 1993/94: 100 
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Riksantikvarieämbetet och statens historiska museer 

För konservering och fyndhantering avseende föremål från arkeologiska 
uppdragsundersökningar beräknas 1 miljon kronor som en engångsanvis

ning. Detta möjliggörs genom en tillfällig omdisposition av medel till anslaget 

Bidrag till vissa museer m.m. under anslagsposten Vissa kostnader för 

centrala museer m.m. till förevarande anslag. 

Naturhistoriska riksmuseet 

I propositionen Strategi för biologisk mångfald (prop. 1993/94:30 s. 37) 

föreslås inrättandet av en svensk vetenskaplig kommitte för biologisk mång

fald. Regeringen föreslår att en sådan kommitte inrättas under en treårig för

söksperiod. Med hänsyn till den centrala betydelse Naturhistoriska riks

museet har på området föreslås att kommitten administrativt knyts till museet. 

Kulturhistoriskt värdefulla segelfartyg 

Stödet till de kulturhistoriskt värdefulla segelfartygen har hittills betalats av 

Statens sjöhistoriska museer från intäkterna av Vasamuseets verksamhet. 

Riksdagen har påpekat (bet. 1992/93:KrU24, rskr. 1992/93:317) att det 

kan vara en olägenhet att stödet enligt denna ordning blir beroende av de 

variationer som naturligt kan förekomma i Vasamuseets intäkter. Riksdagen 

har därför anmodat regeringen att pröva förutsättningarna för inrättande av ett 

särskilt bidrag för detta ändamål. 

Regeringen bedömer att ändamålet för ett sådant bidrag är angeläget men 

har inte funnit det vara möjligt att föreslå en förändrad finansiering av ett 

sådant bidrag. Det bör i stället, även i fortsättningen, ankomma på Statens 
sjöhistoriska museer att av intäkterna från Vasamuseets verksamhet finansiera 

och fördela ett sådant årligt bidrag på 500 000 kr till kulturhistoriskt värde

fulla segelfartyg. 

Arkitekturmuseet 

Arkitekturmuseet har redovisat omfattande behov för utökad verksamhet och 

för inredning och utrustning av de nya lokaler museet kommer att erhålla. 

Det är ännu för tidigt att redovisa något ställningstagande till Arkitektur

museets framställning. Det bör ske när det finns möjlighet att få en samlad 

bild av inrednings- och utrustningsbehoven vid de nya lokalerna för Moderna 

museet och Arkitekturmuseet och en samlad prövning av verksamheternas 

förutsättningar. 

Denna samlade prövning kommer givetvis att ske med de behov av åter

hållsamhet som det ekonomiska läget kräver. 

Stutens musiksamlingar 

Statens musiksamlingar har ingående redovisat en situation där man, till följd 
av neddragningar och besparingar inte har haft möjlighet att upprätthålla en 
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för sina arbetsuppgifter adekvat basverksamhet. Regeringen har noga prövat 

dessa förhållanden och bedömer det vara rimligt för detta ändamål att räkna 

upp myndighetens anslag med 724 000 kr. 

Statens musiksamlingar har redovisat särskilda behov vad gäller förslit

ning och ersättningsanskaffning i myndighetens notbibliotek. Regeringen 

bedömer att åtgärder på detta område är angelägna. särskilt med hänsyn till att 

landsortsorkestrarnas försörjning med orkesternoter är starkt beroende av 

detta material. Vi anser samtidigt att de föreslagna åtgärderna bör kunna ut

föras under en något längre tidsperiod och beräknar därför att 500 000 kr per 

budgetår under en tioårsperiod bör tillföras anslaget för detta arbete. 

Finansiering av vissa investeringar i anläggningstillgångar 

För innevarande budgetår disponerar vissa av de centrala museer, som ej är 

stiftelser, låneramar i Riksgäldskontoret på sammanlagt 20 747 000 kr enligt 

nedanstående sammanställning. 

Museum Medgiven låneram 1993/94 

Statens historiska museer 6 550 000 

Statens konstmuseer 1 300 000 

Naturhistoriska riksmuseet 9 437 000 

Folkens museum - etnografiska l 060 000 

Statens sjöhistoriska museer l 550 000 

Arkitektunnuseet 350 000 

Statens musj~~~~_li~ng~ar _________ 5_00 __ 000 _________ _ 

Regeringen föreslår att de nedan uppräknade centrala museer, som inte är 

stiftelser, för nästa budgetår beviljas låneramar i Riksgäldskontoret enligt 

nedanstående förslag. Vidare föreslår regeringen att resp. anslagspost bör till

föras medel enligt nedanstående förslag för att förstärka resp. museums 

kapacitet att klara de ränte- och amorteringskostnader som kan uppkomma vid 

ett utnyttjande av beviljade låneramar. Regeringens syn på förutsättningarna 

för myndigheterna att ta upp lån och finansieringen av dessa redovisas under 

inledningen till detta avsnitt. 

Museum Föreslagen Ans lags förstärkning 
låneram 1994/95 ----

Statens historiska museer 3 750 000 109 000 

Statens konstmuseer l 000 000 1113000 

Naturhistoriska riksmuseet 9 000000 967 0001 

Folkens museum - etnografiska 650 000 250 000 

Livrustkammaren, Skoklosters 
slott och Hallwylska museet 308 000 

Statens sjöhistoriska museer 755 000 323 000 

Arkitektunnuseet 300 000 64000 

-~~a~~~~E?.IJ~k~;t~l!!Jg_ar 500 000 292 000 

1 Varav 660 000 kr för inredning av lokaler för spritlagda samlingar. 
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Begränsning uv den offentliga konsumtionen 

Som ett led i begränsningen av den offentliga konsumtionen har en besparing 

tagits ut på de centrala museerna. Besparingen fördela<> på följande sätt: 

Museum 

Statens historiska museer 

Statens konstmuseer 

Naturhistoriska riksmuseet 

Folkens museum - etnografiska 

Livrustkammaren, Skoklosters slott 
och Hallwylska museet 

Statens sjöhistoriska museer 

Arkitekturmuseet 

Statens musiksamlingar 

Nordiska museet 

Tekniska museet 

707 000 
I 076 000 

191 000 
241 000 

298 000 
313000 

42000 
282 000 

950 000 
412 000 

---··----·---· 

Anslagsberiikningar 

Medel har tillförts de statliga museerna med anledning av förändringen av den 

statliga arbetsgivarorganisationen och för avtalade avsättningar till Trygg

hetsstiftelsen. Minskningar har i förekommande fall gjorts med anledning av 

det slopade arbetsgivarinträdet. 

Prop. 1993/94: l 00 
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Sammanställning över medel.ifördelningen 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 stiftelserna 

Totalt för samtliga 
centrala museer 

1993/94 

69 184 000 

88 368 000 

97 808 000 

22 601 000 

26 032 000 

53 960 ()()() 

5 285 ()()() 

23 804000 

387042 000 

74 686 000 

25 791 000 

100 477 000 

487 519 000 

Beräknad ändring 
1994/95 

+ 2 038 000 

+ 7 296 000 

+ 7618000 

+ 583 ()()() 

+ 592 ()()() 

+ 1315000 

+ 976 ()()() 

+ 3 455 ()()() 

+ 23 873 000 

+ 6 367 000 

+ 3 472 000 

+ 9 839 000 

+ 33 712 000 
----·-------------- -----------

B 31. Centrala museer: Myndigheter 

1993/94 Anslag 

1994/95 Förslag 

387 042 000 
410 915 000 

Regeringens överväganden 

Regeringen hänvisar rill vad som redovisats om de centrala museimyndig

heternas verksamhet och medelsbchov. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 

till Centrala museer: Myndigheter för budgetåret 1994/95 anvisar ett 

ramanslag på 4 I 0 915 000 kr. 
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B 32. Centrala museer: Stiftelser 

1993/94 Anslag 

1994/95 Förslag 

100 477 000 

LLO 316000 

Medlen är budgeterade inkl. me1värdesskatt. 

Regeringens överväganden 

Regeringen hänvisar till vad som redovisats om de centrala stiftelsemuseernas 

verksamhet och medelsbehov. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 

till Centrala museer: Stiftelser för budgetåret 1994/95 anvisar ett 

anslag på 110 316 000 kr. 

B 33. Bidrag till vissa museer m.m. 

1992/93 Utgift 

1993/94 Anslag 

1994/95 Förslag 

28 669 000 

113 610 000 

99 638 000 

Medlen under anslagsposterna 1-8 är budgeterade inkl. mervärdesskatt. 

Från anslaget lämnas innevarande budgetår bidrag till stiftelserna Arbetets 

museum, Dansmuseifonden (Dansmuseet), Drottningholms teatermuseum, 

Carl och Olga Milles Lidingöhem (Millesgården), Strindbergsmuseet, 

Thielska galleriet, Föremålsvård i Kiruna och Skansen. 

1. Arbetets museum 

2. Dansmuseet 

3. Drottningholms teatermuseum 

4. Millesgården 

5. Strindbergs museet 

6. Thielska galleriet 

7. Föremålsvården i Kiruna 

8. Skansen 

9. Vissa kostnader för centrala 
museer m.m. 

10. Kostnader för lönebidrags-
anställda vid regionala museerl 

1993/94 

9000000 

7 556 000 

4 700000 

l 163 000 

412 000 

l 227 000 

5 401 000 

44 600000 

3 301 000 

36 250 000 

113 610 000 

Beräknad ändring 
1994/95 

of. 

+ 572 000 

+ 173 000 

+ 40000 

+ 14000 

+ 17 000 

+ 592 000 

+ 1516000 

888 000 

16 008 000 

- 13 972 000 

l Budgetåret 1993/94 benämnt Kostnader för lönebidragsanställda vid vissa 
museer. 
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1. Arbetets museum 

Stiftelsen begär bidragsuppräkning med hänsyn till pris- och löneutveckling 

samt därutöver medel till kostnader för s.k. flexibla lönebidrag. 

2. Dansmuseet 

För att kunna stärka den publikinriktade verksamheten samt för två tekniker

tjänster begär stiftelsen en uppräkning, utöver bidragsomräkning, av bidraget 

med 970 000 kr. 

3. Drottningholms teatermuseum 

Utöver sedvanlig bidragsomräkning föreslår stiftelsen att bidraget uppräknas 

med 346 000 kr för att verksamheten vid teatermuseets klipparkiv ska kunna 

upprätthållas samt för utökande av magasinslokaler och som kompensation 

för extra lönekostnader. 
I särskild skrivelse har institutionen för teater- och filmvetenskap vid 

Stocholms universitet framhållit vikten av att Drottningholms teatermuseums 

bibliotek tillförs ny personal så att biblioteket kan hållas öppet i oförminskad 

omfattning. 

4. Millesgården 

Stiftelsen begär sedvanlig bidragsomräkning. 

5. Strindhergsmuseet 

Museet begär sedvanlig bidragsomräkning. 

6. Tizielska galleriet 

Stiftelsen begär sedvanlig bidragsomräkning samt förstärkning av anslaget 

för täckning av museets ökade bevakningskostnader. 

7. Föremålsvården i Kiruna 

Stiftelsen begär sedvanlig bidragsomräkning. 

8. Skansen 

Stiftelsen begär för budgetåret 1994/95 ett anslag på 46,5 mkr. 

Statens kulturrM 

Statens kulturråd föreslår ett årligt verksamhetsstöd till Judiska museet. 

Bidraget bör beräknas till 300 000 kr för budgetåret 1994/95. 

Ett nytt bidrag till s.k. samverkansmuseer bör utgå fr.o.m. budgetåret 

1994/95. Med samverkansmuseer avses museer utanför storstadsregionerna 

Prop. 1993/94: 100 
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som - i samspel med ett centralt museum inom samma sektor - uppvisar Prop. 1993/94: l 00 

samlingar eller verksamheter av riksintresse. Bil. 12 

Waldemarsudde 

Egendomen Waldemarsudde tillföll genom testamente svenska staten vid 

Prins Eugens död år 1947. Med egendomen följde byggnader, trädgård, 

parkanläggningar, konstverk och andra lösören samt värdepapper. r enlighet 

med prinsens önskan uppdrog staten åt Stockholms stad att genom en sär

skild styrelse sköta såväl byggnader som samlingar och parkanläggningar. 

Den ursprungliga avsikten att helt finansiera verksamheten genom de medel 

som åtföljde donationen visade sig vara svår att genomföra varför kommunen 

under en följd av år lämnat verksamhetsbidrag. 

Verksamheten vid Waldemarsudde regleras för närvarande av villkoren i 

prinsens testamente. År 1983 kompletterades detta med ett avtal mellan staten 

och Stockholms stad om hur den fortsatta verksamheten skulle bedrivas och 

finansieras. 

Avtalet har nu sagt upp. Vissa .informella samtal har därefter förts mellan 

företrädare för regeringskansliet och Stockholms stad i syfte att undersöka 

förutsättningarna för en ny överenskommelse om ansvarsförhållanden m.m. 

Mycket talar för att dessa samtal kan komma att resultera i förhandlingar som 

leder fram till att staten övertar ett odelat ansvar för verksamheten vid 

Waldemarsudde. 

Regeringens överväganden 

Pris- och löneomriikning 

För pris- och löneomräkningen hänvisas till tabellöversikten. Anslaget till 

Dansmuseet har därutöver minskats med den engångsanvisning på 44 000 kr 
som för innevarande budgetår utgår för verksamhetsanknutna ombyggnads

åtgärder. 

Vissa kostnader för centrala museer 

Enligt vad som tidigare redovisats under avsnittet Centrala museer bör I 

miljon kronor av anslagsposten 9. Vissa kostnader för centrala museer m.m. 

för nästa budgetår omdisponeras och därför beräknas under nämnda anslag 

anslagsposten Statens historiska museer. Förevarande anslag bör därför 

minskas med nämnda belopp. 

Lönehidrag 

Regeringen vill erinra om de särskilda medel för Iönebidrag som över detta 

anslag tillfördes ett stort antal museer vid behandlingen i 1993 års 

budgetproposition (prop. 1992/93:100 bil. 12, bet. 1992/93:KrUl7, rskr. 

1992/93:249). Effekterna av denna åtgärd kommer, som redovisats i inled-
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ningen till kulturavsnittet, att följas av den särskilda arbetsgrupp som bildats Prop. 1993/94: 100 

för att behandla vissa frågor inom Kultur- och Arbetsmarknadsdeparte- Bil. 12 

mentens verksamhetsområden. 

Medel för detta ändamål beräknas innevarande budgetår under anslags

posten 10. Kostnader för lönebidragsanställda vid vissa museer. Medlen för 

Naturhistoriska riksmuseet, Arkitekturmuseet, Statens musiksamlingar, 

Nordiska museet och Tekniska museet bör beräknas under resp. anslag. 

Medlen för Stiftelsen Dansmuseifonden för Dansmuseet och Föremålsvården 

i Kiruna bör beräknas under resp. anslagspost under detta anslag. 

Resterande medel avser bidrag till regionala museer. De föreslås uppgå till 

20 242 000 kr. Anslagsposten bör rubriceras Kostnader för lönebidragsan

ställda vid regionala museer. 

Dansmuseet 

I samband med etableringen av Dansens Hus i Folkets hus i Stockholm 

genomfördes också en omlokalisering av verksamheten vid Dansmuseet. 

Dansmuscum har därmed på ett naturligt sätt kommit att ingå i det kraftcen

trum för dans som denna lokalisering har inneburit. Anslaget till Dansmuseet 

har skrivits upp kraftigt under senare år för att möjliggöra för institutionen att 

betala den hyra som följer av den nya lokaliseringen. 

Dansmuseet har nu uppmärksammat regeringen på vissa problem beträf

fande sina lokaler, bl.a. från säkerhets- och kostnadssynpunkt. Regeringen 

har informerats om att diskussioner pågår mellan museet och Dansens Hus i 

dessa frågor. 

Thielska galleriet 

Liksom Statens konstmuseer har Thielska galleriet värdefulla samlingar som 

är känsliga från bevakningssynpunkt. Regeringen - och Statens kulturråd -

har också beaktat detta i anslutning till budgeteringen av bcvakningskostnader 

under senare år. 

Sålunda har Statens kulturråd vid fördelningen av medlen under anslags

posten Vissa kostnader för centrala museer m.m. under förevarande anslag 

årligen fr.o.m. 1991 tilldelat Thielska galleriet ca I miljon kronor för bevak

ningsändamål. 

Enligt vad regeringen har erfarit är det Kulturrådets ambition att även nästa 

budgetår tilldela institutionen extra bidragsmedel för bevakningskostnader. 

Det finns därför för närvarande inte anledning till initiativ från regeringens 

sida i frågan. 

ivatdemarsudde 

Prins Eugen testamenterade sin egendom Waldemarsudde till svenska staten 

som dänned i princip har ett odelat ansvar för egendomen. Staten har dock i 

enlighet med testamentet uppdragit åt Stockholms stad att genom en särskild 
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styrelse sköta såväl byggnader som samlingar och parkanläggningar. Staden 

har också under en följd av år lämnat verksamhetsbidrag. 

Det avtal som sedan år 1983 har reglerat hur verksamheten vid Walde

marsudde skall bedrivas och finansieras har nu sagts upp. Detta innebär bl.a. 

att det kommunala verksamhetsbidraget kommer att upphöra, vilket gör det 

angeläget att åtgärder vidtas så att verksamheten vid Waldemarsudde säkras. 

Det har därvid blivit nödvändigt för staten att helt eller delvis täcka bort

fallet av det kommunala bidraget. Samtidigt är det naturligt att staten tillför

säkrar sig ett dominerande inflytande över verksamheten. 

Som regeringen tidigare har föreslagit bör de resurser som ställs till rege

ringens disposition under anslaget Bidrag till utvecklingsverksamhet inom 

kulturområdet m.m. beräknas så, att de ger regeringen en möjlighet att agera i 

frågan. 

Regeringen återkommer till riksdagen i samband med budgetförslaget för 

budgetåret 1995/96 med en redogörelse för de åtgärder som har vidtagits till 

följd av vad som här redovisats. 

Förslag till riksdagsheslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 

till Bidrag till vissa museer m.m. för budgetåret 1994/95 anvisar ett 

anslag på 99 638 000 kr. 

B 34. Bidrag till regionala museer 

1992/93 Utgift 

1993/94 Anslag 

1994/95 Förslag 

79 267 815 
79 268 ()()() 

81 313 ()()() 

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 enda~t 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 1993/94 har fast

ställts till 729. Grundbeloppet för innevarande budgetår har preliminärt be

räknats till 195 400 kr. Statens kulturråd fördelar grundbeloppen mellan de 

bidragsberättigade museerna. Statsbidraget uppgår till 55 % av grundbelop

pet. 
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Statens kulturråds fördelning av gnmdbelopp budgetåret 1993194 

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 
Göteborgs museer 
Älvsborgs 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 
1993/94 

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 

I enlighet med regeringens förslag i 1993 års budgetproposition (prop. 

1992/93: 100 bil. 12 s. 176) fick Statens kulturråd regeringens uppdrag att 

redovisa i vad mån de för budgetåren 1990/91 och 1991/92 anvisade 225 nya 

grundbeloppen till länsmuseerna har lett till att nya tjänster har inrättats och 

vilka verksamhetsgrenar som härigenom har kunnat förstärkas. Kulturrådet 

har i maj 1993 redovisat uppdraget i rapporten Utvärdering av grundbelopps

ökningen för regionmuseerna. 

Av rapporten framgår att av de 225 nya grundbeloppen har 219 fördelats 

till de regionala museerna. medan sex grundbelopp avsatts som s.k. rörliga 

grundbelopp och disponeras av Länsmuseernas samarbetsråd för gemen

samma ändamål. 

Av de 219 grundbelopp som gått direkt till länsmuseema har 133,5 nya 

tjänster inrättats fr.o.m. år 1991 t.o.m. januari 1993, dvs. 61 % av grundbe

loppcn har omvandlats till nya, fasta tjänster. Huvudmännen har tillskjutit 

medel för att nya tjäster skall kunna inrättas på samtliga museer utom fyra. 
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Regering och riksdag har framhållit fyra prioriterade ämnesområden: kul

turmiljövård, barn och ungdom, natur/ekologi och konst. Kulturrådet har 

därutöver förordat en satsning på ökade marknadsförings- och infonnations

insatser vid museerna. 

Prioriterade ämnesområden - utfall av nya tjänster 

Kultunniljövårdstjänster 24 

Barn- och ungdomspedagoger l3 

Naturvetartjänster 9 

Konstpedagoger 8,5 

Konstantikvarier 5 

Marknadsförings- och infonnationstjänster 11 

Summa 70,5 

Inom de prioriterade områdena har alltså 70,5 nya tjänster inrättats, eller ca 

32 % av de nya grundbeloppen har resulterat i nya tjänster. 

"Basverksamhet" - utfall av nya tjänster 

Administrativ personal 

Tekniker 

Arkiv-, bibliotekspersonal 

Övriga antikvarier (teknik, industri m.m.) 

Fotografer 

Konservatorer 

Summa 

14,75 

14 

12 
11,25 
6 
5 

63 

I s.k. basverksamhet har 63 nya fasta tjänster inrättats, dvs. ca 28 % av 

de nya grundbeloppen har resulterat i nya tjänster. 

De regionala museerna kan indelas i tre grupper relaterade till bidrags

nivån. De mindre museerna har använt 73 % av av de nya grundbeloppen till 

nya tjänster. Motvarande siffra för de mellanstora museerna är 65 % och för 

de stora museerna (Göteborg, Malmö och Kulturen i Lund) 36 %. 

Enligt Kulturrådet är det väntat att de mindre museerna främst förstärker 

sin basverksamhet. De mellanstora museerna har redan tidigare en tryggad 

basverksamhet och har i stället förstärkt 1'."Ulturmiljöområdet väsentligt, liksom 

konstområdet och den utåtriktade verksamheten. De tre stora museerna har 

har inrättat förhållandevis få tjänster för de erhållna grundbeloppen. 

Av de nya grundbeloppen har nännare 40 %, eller 85,5. inte använts till 

att inrätta fasta tjänster. Grundbeloppssystemet erbjuder möjlighet att av hela 

antalet årsverken använda 20 % till köpta tjänster. 

Några av grundbeloppen har vid mer än hälften av museerna använts till 

projekt eller visstidsanställningar. Därutöver säger sig museerna ha höjt sin 

ambitionsnivå under de senaste åren så att konstområdet har förstärkts, 

utställningsutbytet ökat och ekologi blivit en del av den länsomfattande verk

samheten. 
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Sex rörliga grundbelopp för utbildningsändamål 

Länsmuseernas samarbetsråd har startat ett Publik- och Profilprojekt den l 

juli 1992. För de gemensamma utbildningsinsatser som ingår i projektet har 

man innevarande budgetår erhållit sex rörliga grundbelopp. Det har resulterat 

i elva olika kurser med inriktning på utåtriktad verksamhet som marknads

föring, utställningsteknik o.d. Kurserna är mycket efterfrågade och är till

gängliga för all museipersonal i Sverige. 

Statens kulturråd hävdar att det är viktigt att det utvecklingsarbete som 

kommit igång vid de regionala museerna inte stannar upp i avvaktan på att 

inledda utredningar slutförs. 

Kulturrådet föreslår att de regionala museerna tilldelas ytterligare 10 s.k. 

rörliga grundbelopp att använda för gemensamma ändamål. 

Regeringens överväganden 

Riksrevisionsverket (RRV) har genomfört en förvaltningsrevisionell gransk

ning av den decentraliserade kulturmiljövården. RRV har bl.a. föreslagit att 

tydligare krav ställs på kulturmiljövårdens aktörer vad gäller arbets- och 

ansvarsfördelning och att rollerna tydliggörs. Vidare anser RRV att läns

museernas uppgifter inom kulturmiljövården bör preciseras inom ramen för 

statsbidraget till regionala museer. En öronmärkning av hur stor del av bidra

gen som skall gå till kulturmiljövården föreslås. 

De frågor RRV tar upp ingår också i uppdraget till den kommitte som arbe

tar med översyn av mål- och strukturfrågor m.m. inom det statliga och stats

understödda museiväsendet (Ku 1993:05). RRV:s rapport har överlämnats till 

utredningen. I utredningens uppdrag ingår också att överväga om statsbidra

get lämnas ti Il länsmuseerna under de former och på de villkor som är bäst 

ägnade att främja en effektiv regional kulturmiljövård. 
Statens kulturråd har redovisat fördelningen av de nya grundbelopp som 

under de senaste åren har tilldelats länsmuseiområdet. Regeringen utgår från 

att denna redovisning utgör ett underlag för de överväganden om den nya 

museipolitiken som museikommitten kommer att göra. 

Regeringen erinrar om det belopp på 850 000 kr som har beräknats under 
anslaget till Riksantikvarieämbetet, och som skall göra det möjligt för ämbetet 

att lämna ett stöd till det arbete som länsmuseerna gemensamt driver för att 

utveckla sina insatser för att levandegöra k-ulturmiljöer. 

Regeringen föreslår ingen ändring av antalet grundbelopp för nästa bud

getår. 

För budgetåret 1994/95 beräknas följdaktligen statsbidrag till 729 grund

belopp om vardera 202 800 kr. Bidragsdelen är 55 % av grundbeloppet. 
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Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 

till Bidrag till regionala museer för budgetåret 1994/95 anvisar ett 

förslagsanslag på 81 313 000 kr. 

B 35. Riksutställningar 

1992193 Utgift 

1993/94 Anslag 

1994/95 Förslag 

32 029 550 

32 800000 

33 355 000 

Reservation 778 678 

Medel till Riksutställningar är budgeterade inkl. mervärdesskatt. 

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 utställningar, 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 

1. Riksutställningar föreslår att regeringen uppdrar åt Riksutställningar att 

utreda förutsättningarna för en utbildning i ämnet Utställningen som medium. 

2. För utveckling av teknisk service, etablerande av ett utvecklingscentrum 

för modern informationsteknik samt för täckande av lånekostnader för inves

teringar begärs reformmedel med sammanlagt l 515 000 kr. 

Regeringens överväganden 

Anslaget har minskats med den engångsanvisning på 129 000 kr som för 

innevarande budgetår utgår för vcrksamhetsanknutna ombyggnadsåtgärder. 

Vidare har medel tillförts anslaget för avtalade avsättningar till Trygghetsstif

telsen. Som ett led i begränsningen av den offentliga konsumtionen har en 

besparing tagits ut med 301 000 kr. Därutöver beräknas anslaget med viss 

hänsyn till pris- och löneutvecklingen. 
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Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Riksutställningar för budgetåret I 994/95 anvisar ett anslag på 

33 355 000 kr. 

B 36. Inköp av vissa kulturföremål 

1992/93 Utgift 

1993/94 Anslag 

1994/95 Förslag 

100000 

80000 

80000 

Ur detta anslag utgår medel till inköp av kulturföremål, som har sådant 

konstnärligt, historiskt eller vetenskapligt värde att det är av synnerlig vikt att 

de införlivas med offentliga samlingar. Anslaget, som disponeras efter beslut 

av regeringen, kan belastas med högre belopp än vad som finns beräknat i 

statsbudgeten. Regeringen har att i efterhand för riksdagen anmäla den 

medelsförbrukning som erfordrats. 

Riksarkivet 

Riksarkivet föreslår en uppräkning av anslaget. 

Regeringens överväganden 

Anslaget till inköp av kulturföremål bör föras upp med oförändrat belopp. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Inköp av vissa kulturföremål för budgetåret 1994/95 anvisar ett 

förslagsanslag på 80 000 kr. 

8 Riksdagen 1993194. I .rnm/. Nr JO() Bilaga 12 
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Forskning 

B 37. Forsknings- och utvecklingsinsatser inom 
kulturområdet 

1992/93 Utgift 

1993/94 Anslag 

1994/95 Förslag 

28 363 319 
36 548 (){)() 

36 806 (){)() 

Reservation 9 774 274 

Ur anslaget utgår medel för verksamhetsforskning och utvecklingsarbete 

inom kultursektorn. Medlen har utnyttjats för projekt inom Statens kultur

råds, ansvarsmuseernas (Statens historiska museum, Statens konstmuseer, 

Naturhistoriska riksmuseet, Folkens museum - etnografiska och Nordiska 
museet), Riksarkivets, Riksantikvarieämbetets och Språk- och folkminnes

institutets ansvarsområden. Vidare betalas kostnader för projektbidrag från 

Samefondens kulturdelegation till samisk forskning samt för grundforskning 

vid Naturhistoriska riksmuseet. 

1993/94 Beräknad ändring 
1994/95 

I. Statens kulturråd 2 268 (){)() + 57000 
2. Ansvars museerna 2 097 (){)() + 53 (){)() 

3. Riksarkivet 10 052 (){)() + 252 (){)() 

4. Riksantikvarieämbetet 15 728 (){)() + 395 (){)() 

5. Same fondens 
kulturdelegation 627 (){)() 627 (){)() 

6. Naturhistoriska riksmuseet 5 250 (){)() + 115 (){)() 

7. Språk- och folkminnesinstitutet 526 (){)() + 13 (){)() 

36 548 000 + 258 000 

Myndigheterna 

Myndigheterna begär oförändrade anslag. I en särskild skrivelse har Riks

arkivet föreslagit att anslaget bör förändras till ett ramanslag. 

Regeringens överväganden 

Med hänsyn till att medlen i huvudsak står till statliga myndigheters disposi

tion och att den verksamhet som utförs med stöd av anslaget utgörs av för

valtningskostnader är det lämpligt att detta ges formen av ett ramanslag. 

Anslaget som under budgetåret I 993/94 har formen av ett reservationsanslag 

bör sålunda från budgetåret I 994/95 vara ett ramanslag. 
Medlen som anvisats under an:;lagsposten till Samefondens kulturdelega

tion bör dock sammanföras med anslaget Bidrag till samisk kultur. Föreva-
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rande anslag föreslås därför minskat med det belopp som anvisats till kultur

delegationen medan· regeringen förslår motsvarande anslagsökning under 

anslaget Bidrag tilll samisk kultur. 

Vid beräkningen av anslaget har hänsyn tagits till prisutvecklingen. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 

till Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet för 

budgetåret 1994/95 anvisar ett ramanslag på 36 806 000 kr. 

Prop. 1993/94: l 00 
Bil. 12 

115 



C. Massmedier m.m. 

Under mandatperioden har en rad åtgärder vidtagits som syftar till att öka 
friheten och mångfalden på radio- och TV-området. 

- Ett fristående programföretag har fått rätt att bedriva reklamfinansierade 

TV-sändningar. 

- Kravet på tillstånd för kabelsändningar har tagits bort samtidigt som 

möjligheten har öppnats att finansiera verksamheten med reklam. 

- Privata lokalradiosändningar har inletts. 

- Närradion har fått möjlighet till reklamfinansiering. 

Regeringen avser också att i större utsträckning öppna TV-marknaden för 

konkurrens. En utredning har i uppdrag att undersöka de tekniska förutsätt

ningarna för utökade sändningar av marksänd TV. Uppdraget omfattar både 

en kartläggning av möjligheterna att ta i anspråk outnyttjade frekvenser för 

sändningar med nuvarande teknik och en redovisning av utvecklingen av nya 

digitala system för överföring av TV. Resultatet skall rapporteras senast den 

28 februari 1994. 

1992 års riksdagsbeslut om den avgiftsfinansierade radio- och TV-verk

samheten gäller för perioden 1993-1996 och innebär att Sveriges Radio, 

Sveriges Television och Sveriges Utbildningsradio skall arbeta som själv

ständiga och fristående programföretag med en tryggad finansiering som gör 
det möjligt för företagsledningarna att långsiktigt planera för en sändnings

verksamhet i allmänhetens tjänst. För åren 1993-1995 får programföretagen 

tillsammans en reformram om 150 miljoner kronor per år. I och med att 

aktierna i programföretagen den 1 januari 1994 förs över till tre nybildade 

stiftelser har den sista delen av reformen genomförts. I budgetpropositionen 
föreslås att Sveriges Radios sändningar till utlandet i fortsättningen skall 
finansieras med TV-avgiftsmedel. 

Den avgiftsfinansierade radion och televisionen påverkas av förändringar 

för annan radio- och TV-verksamhet. Det är därför rimligt att överväga vilka 

villkor som skall gälla efter den nuvarande avtalsperiodens slut. Regeringen 
avser att under våren 1994 publicera en skrift som skall tjäna som utgångs
punkt för en offentlig diskussion om vilken inriktning den avgiftsfinansierade 

ljudradion och televisionen bör ha efter år 1996. Också den tidigare nämnda 

utredningens rapport kommer att kunna tjäna som underlag för en sådan 

diskussion. 

Regeringen har för avsikt att i en särskild proposition i början av år 1994 
föreslå vissa ändringar av myndighetsstrukturen inom rundradioområdet. 

Syftet med förslagen, som föregåtts av ett betänkande av utredningen om 

myndighet för radio- och TV-sändningar till allmänheten. är att få till stånd en 
mer sammanhållen och överskådlig organisation än den nuvarande. 

När EES-avtalet träder i kraft den 1 januari 1994 kommer också lagen 

( 1992: 1356) om satellitsändningar av televisionsprogram till allmänheten att 

börja gälla. Lagen gäller för satellitprogramföretag och satellitentreprenörer 

med hemvist i Sverige och innehåller bl.a. regler om programverksamheten. 
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Regeringen föreslår att giltighetstiden för den särskilda lagen om rund

radiosändningar av finländska televisionsprogram förlängs till utgången av år 

1995. 

Den statsfinansiella situationen har nödvändiggjort en mycket restriktiv 

budgetprövning. På många områden, det gäller bl.a. stödet till litteratur, 

kulturtidskrifter och bokhandel samt dokumentation av medieutvecklingen 

bör emellertid resurserna behållas på oförändrad nivå. Däremot har regering

en ansett det nödvändigt att anslagen minskas för driftsstöd och utvecklings

stöd till dagspressen samt för filmkulturella ändamål. Ett av de reformområ

den som har prioriterats i förslaget till statsbudget för budgetåret 1994/95 

avser åtgärder för att uppnå mer jämställda förhållanden för funktionshin

drade. 

Regeringen har tillsatt en kommitte med parlamentarisk medverkan med 

uppgift att utreda den framtida presspolitiken. Mot bakgrund av den roll som 

dagspressen och övriga massmedier bör spela i den svenska demokratin skall 

kommitten analysera behovet av samtliga statliga stödåtgärder till dags

pressen. Därmed avses både det direkta presstödet och de indirekta statliga 

förmånerna för dagstidningsbranschen i form av befrielse från mervärdeskatt 

och reducerad reklamskatt. Uppdraget skall slutligt redovisas senast den 30 

november 1994. 

På sätt som sker inom andra samhällssektorer finns det skäl att ställa ratio

naliserings- och effektivitetskrav inom pressområdet. Därför föreslår rege

ringen att bidragsbeloppen i driftsstöd till dagspressen sänks med 3 %. Dess

utom föreslås att några medel inte tillförs anslaget för utvecklingsstöd till 

dagspressen. Härigenom förstärks statsbudgeten med drygt 20 miljoner 

kronor. 

För stöd till svensk filmproduktion föreslås oförändrat bidrag. Det är 

glädjande att svenska filmer nu tycks ha fått en väsentligt större publik. 

Genom bidragssystemets konstruktion kan denna utveckling emellertid leda 

till att relationen förskjuts mellan förhandsstöd och efterhandsstöd. Skulle 

denna förskjutning bli bestående över en längre tid bör reglerna för efter

handsstödet ses över. Det bör ske i samband med de kontrollstationer som 

förutses i avtalet mellan staten och film- och videobranscherna. 

När det gäller den filmkulturella verksamhet som bedrivs av Svenska 

Filminstitutet bedömer regeringen att det inom ramen för de riktlinjer som 

gäller för verksamheten finns utrymme för en besparing på anslaget med 

drygt 7 miljoner kronor. Bidraget till Konstnärsnärnndens produktionsstöd 

för konstnärligt inriktad film föreslås vara oförändrat. 

En samordning bör ske av det statliga stödet till fonogramverksamhet 

genom att vissa medel förs över till Kulturrådet. Detta blir möjligt genom att 

fonogramverksamheten inom Svenska rikskonserter renodlas. Kulturrådet 

bör också svara för stödet till fonogramdistribution. Genom att utgivningen 

av den musikhistoriska fonogramantologin Musica Svecia: enligt avtalet skall 

avslutas kan det statliga engagemanget för stöd till fonogramverksamhet 

minskas. 
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På grundval av Handikapputredningens betänkande Ett samhälle för alla 

(SOU 1992:52) föreslås omfattande resursförstärkningar för åtgärder för 

funktionshindrade. 

Den produktion av videogram på teckenspråk som sedan början av 1970-

talet bedrivs av Sveriges Dövas Riksförbund har stor betydelse för att ge 

döva med teckenspråk som första språk tillgång till kultur och information. 

Staten bör ta ett större ekonomiskt ansvar för verksamheten så att ambitioner

na kan höjas avsevärt. I budgetpropositionen föreslås att statsbidraget ökas 

med 7 miljoner kronor till 17 ,5 miljoner kronor. I samband med bidragshöj

ningen kommer videogramverksamheten inom Sveriges Dövas Riksförbund 

att stå under en särskild styrelse. Verksamheten behöver därmed inte längre 

stå under tillsyn av Talboks- och punktskriftsbiblioteket. 

Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och litteratur (LL-stiftelsen) har till 

syfte att förse begåvningshandikappade och vissa andra grupper av läshandi

kappade med nyhetsinformation och litteratur. Stiftelsen ger ut en nyhetstid

ning för begåvningshandikappade (8 SIDOR) samt ger ut lättlästa böcker. I 

budgetpropositionen föreslås att statsbidraget till stiftelsen ökas med 4,5 mil

joner kronor till 13 miljoner kronor. Härigenom kan tidskriften ges ut oftare 

och bokproduktionen få större omfattning. Större resurser kan användas för 

marknadsföring. 

Hittills har stöd till radio- och kassettidningar endast kunnat lämnas för 

utgivning till synskadade. Fr.o.m. den 1 juli 1994 bör stöd även kunna utgå 

för utgivning till afatiker och dyslektiker, under förutsättning att de kan till

godogöra sig de taltidningsversioner som produceras för synskadade. För 

anskaffning och service av radiotidningsmottagare för afatiker och dyslektiker 

föreslås en förstärkning av anslaget med 2,5 miljoner kronor. 

Talboks- och punktskriftsbiblioteket bör få möjlighet att använda ny teknik 

för att förbättra sin service till landets bibliotek och till enskilda synskadade. 

Elektroniskt lagrad information skall kunna nås både genom talsvar på telefon 

och genom att den sänds till datorer med punktskriftsdisplay eller talsyntes. 

För ändamålet föreslås en anslagshöjning med I miljon kronor. 
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Film m.m. 
C 1. Statens biografbyrå 

1992/93 Utgift 

1993/94 Anslag 

1994/95 Förslag 

7 831 630 

7 809 000 

7 726 000 

Statens biografbyrå skall enligt lagen ( 1990:886) om granskning och kon

troll av filmer och videogram samt enligt sin instruktion (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. Byråns granskning 

skall dels leda till att offentlig visning av filmer med förråande innehåll för

bjuds, dels att barn och ungdom inte får tillträde till filmer som kan vålla 

psykisk skada. Vidare skall tillsynen över videogrammarknaden hindra att 

videogram med olaga våldsskildringar säljs eller hyrs ut. Byråns gransk

ningsverksarnhet bekostas med avgifter. Inkomster vid Statens biografbyrå 

som redovisas på statsbudgetens inkomstsida under rubriken 2522 Avgifter 

för granskning av filmer och videogram, beräknas till ca 6,5 miljoner kr för 

nästa budgetår. (Budgetåret 1992/93 var inkomsterna 7 499 000 kr.) 

Rådet mot skadliga våldsskildringar (Våldsskildringsrådet) har i uppdrag 

att samordna insatser mot skadliga våldsskildringar i rörliga bilder. 

Statens biografbyrå 

Biografbyrån har i sinfördjupade anslag~framstiillning för perioden 1994/95-

1996/97 redovisat verksamheten på områdena filmgranskning och tillsyn över 

videogrammarknaden. 

Byrån konstaterar i sin resultatanalys när det gäller gransknings- och till

synsverksamheten att målen för verksamheten generellt sett nåtts. I huvudsak 

hindras således filmer med förråande innehåll och filmer som kan vålla 

psykisk skada för personer under 15 år från att visas offentligt. Videogram

marknadens reguljära del är också, bl.a. till följd av biografbyråns regionala 

tillsynsorganisation, tämligen fri från olagliga våldsskildringar. Antalet video

gram som lämnas in för frivillig granskning har minskat avsevärt och även 

andra kategorier filmer som granskas minskar. Med rent mekaniska mått på 

produktivitetens utveckling kan den således när det gäller själva gransk

ningsarbetet sägas ha minskat något. Samtidigt har arbetsinsatserna ökat för 

informationsinsatser i anslutning till granskningen. 

Byråns ekonomiska redovisning och årsredovisning i övrigt ansluter till 

anslagsframställningens redogörelse. 

Byrån bedömer i sin framtidsanalys att verksamheten rent praktiskt 

kommer att fortsätta som hittills, med reservation för att ny lagstiftning teore

tiskt kan komma att innebära helt förändrade förutsättningar för byråns verk-
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sarnhet. Organisationen beräknas kunna minskas något under kommande år 

eftersom omfattningen av granskningen beräknas minska något. Byrån före

slår också att avgiften för granskning av den första kopian av en film sänks 

med 15 % från budgetåret 1994/95. 

Med hänsyn till beredningen av de förslag som överlämnades från Vålds

skildringsrådet till regeringen i maj 1993 föreslår byrån inga förändringar av 

vare sig mål för verksamheten eller formerna för byråns arbete. Byrån före

slår dock en lagändring som gör det möjligt för byrån att befria arrangörer av 

vissa evenemang, där filmer skall visas för personer under 15 år, från avgift 

för granskning av sådana filmer. 

Regeringens överväganden 

Sammanfattning 

Övergripande mål 
Att minska förekomsten av skadliga våldsskildringar i rörliga bilder. 

Målen för Statens biografbyrå skall vara oförändrade. 

Resurser 
Ramanslag 1994/95: 7 726 000 kr 
Planeringsram: 1994/95 1995/96 1996/97 

7 726 ()()() kr 7 726 ()()() kr 7 726 ()()()kr 

Resultatbedömning: 

Byråns fördjupade anslagsframställning visar att de uppsatta målen för verk

samheten i huvudsak nås. Regeringen anser att byråns verksamhet både när 

det gäller filmgranskningen och tillsynen över videogrammarknaden i huvud

sak svarar mot ett effektivt bruk av de insatta resurserna. 

Fördjupad prövning 

De resultat som Biografbyrån redovisat visar att verksamheten bedrivs effek

tivt. Beredningen av Våldsskildringsrådets betänkande En gräns för filmcen

suren (SOU 1993:39) har tillsammans med den fördjupade anslagsframställ

ningen från byrån givit underlag för en fördjupad prövning av hela filmcen

surverksamheten och därmed Biografbyråns roll. Regeringen har inte funnit 

anledning att nu ändra på reglerna för filmcensuren och inte heller Biograf

byråns verksamhetsformer. Riksrevisionsverket har inte haft invändningar 

mot byråns ekonomiska redovisning. 

Enligt 3 § lagen ( 1990:886) om granskning och kontroll av filmer och 

videogram kan Biografbyrån för en viss filmfestival eller ett visst annat 

konstnärligt eller ideellt evenemang medge att framställningar i filmer och 

videogram visas för personer över femton år, även om framställningen inte 

har granskats och godkänts för visning. Regeringen anser att man nu bör 
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kunna befria arrangörer av filmfestivaler eller liknande, där filmer visas för 
personer som inte fyllt 15 år, från avgift för filmgranskningen. En avgiftsbe
frielse har en obetydlig effekt från ekonomisk synpunkt för staten, men kan 
vara av stor betydelse för den enskilde arrangören. Den kan leda till ett bättre 
iakttagande av de lagliga förpliktelserna om granskning av filmer i dessa 
sammanhang. Antalet barnfilmfestivaler är få. Arrangörer för sådana festiva
ler bör inte från kostnadssynpunkt behandlas annorlunda än arrangörer av 
filmfestivaler för vuxna, även om förpliktelsen att granska filmerna före 
visning för personer som inte fyllt 15 år kvarstår. 

Enligt 9 § lagen om granskning och kontroll av filmer och videogram tas 
avgift för granskning ut med grundavgift 200 kr, tidsavgift 45 kr per spel
minut vid normal visningstid samt avgift för varje tillståndskort utöver det 
första med l 550 kr. Regeringen anser att Biografbyråns förslag om en 
sänkning av avgiften för granskningen med ca 15 procent kan genomföras. 
Ändringen bör genomföras genom att tidsavgiften sänks. 

Slutsatser 

Biografbyråns verksamhet bör fortsätta enligt tidigare fastlagda mål och rikt
linjer. Resurserna för byrån kan minskas något, eftersom granskningen av 
filmer har mindre omfattning. Tidsavgiften för granskning av film bör därför 
sänkas från 45 till 40 kronor per spelminut. 

Arrangörer av filmfestivaler eller annat konstnärligt eller ideellt evenemang 
där framställningar förekommer som godkänts för visning för personer under 
femton år, bör kunna medges befrielse från avgiften för granskningen. 

På grund av dessa förslag behöver ändringar göras i 9 § lagen om gransk
ning och kontroll av filmer och videogram. Ett förslag om detta har upprättats 
inom Kulturdepartementet. Förslaget finns i bilaga 12.4. Innebörden av 
ändringarna är sådana att ett yttrande av Lagrådet skulle sakna betydelse. 

Biografbyrån bör för budgetåret 1994/95 få en sammanlagd låneram i 
Riksgäldskontoret på 2 200 000 kr (+I 000 000 kr). En utgiftsminskning 
på 81 000 kr genom rationaliseringar har beräknats. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
I. antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1990:886) 

om granskning och kontroll av filmer och videogram. 
2. till Statens biografbyrå för budgetåret 1994/95 anvisar ett ram

anslag på 7 726 000 kr. 
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C 2. Stöd till svensk filmproduktion m.m. 

1992/93 Utgift 30 750 000 I Reservation 

1993/94 Anslag 6 l 500 000 

1994195 Förslag 6 l 500 000 

I Beloppet avser tiden från I januari - 30 juni 1993, anvisat på tilläggsbudget. 

Den l januari l 993 trädde det nya finansieringsavtalet för Stiftelsen 

Svenska Filminstitutet i kraft. Innehållet i avtalet redovisas i prop. 

l 992/93: l 0 om film- och videoavtalet och statens stöd till filrnkulture Il verk

samhet. 

Avtalet, som är träffat mellan staten, film- och videobranschen samt TV

företagen Sveriges Television AB och Nordisk Television AB, reglerar dels 

hur Filminstitutets stöd till svensk filmproduktion skall utformas dels hur 

parterna skall finansiera denna verksamhet. 

För kalenderåret l 993 beräknas avtalet generera ca 180 miljoner kronor, 

varav drygt 160 miljoner beräknas utgå till stöd för svensk filmproduktion. 

Av produktionsstödet är 75 % avsett att utgå som förhandsstöd och 25 % 

avsett som efterhandsstöd. 

Stiftelsen Svenska Filminstitutet skall inom sin produktionsstödjande del 

verka för att upprätthålla och utvec:kla en värdefull svensk filmproduktion. 

Svenska Filminstitutet 

Filminstitutet har valt att i sin anslagsframställning endast mycket kortfattat 

beröra anslaget C 2. Stöd till svensk filmproduktion m.m. 
Filminstitutet framhåller dock att prognoserna för den produktionsstödjan

de verksamheten tyder på att kraven på efterhandsstöd för innevarande år 

sammantaget kommer att överstiga de 25 % av disponibla medel som är av

satta för detta ändamål. Därmed måste medel från förhandsstödet ta~ i anspråk 

för att finansiera efterhandsstödet. 

Av Filminstitutets verksamhetsberättelse framgår att de totala intäkterna 

från avtalet under perioden l januari - 31 juli 1993 varit ca 90 miljoner kro

nor. Av dessa medel har ca 75 miljoner kronor avsatts för stöd till filmpro

duktion och ca 15 miljoner kronor till annan verksamhet. 

Regeringens överväganden 

Sammanfattning 

Det finns inte skäl att förändra de övergripande mål för verksamheten som 

regeringen angav i prop. 1992/93:10 om film- och videoavtalet och statens 

stöd till tilmkulturcll verksamhet. 
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Resultatbedömning 

Regeringen har i prop. l 992/93: 10 om film- och videoavtalet och statens stöd 

till filmkulturell verksamhet presenterat ett nytt film- och videoavtal samt 

redogjort för sin syn på utfonnningen av den framtida filmpolitiken. Avtalet 

innebär att staten årligen skall bidra med 61 500 000 kr till Filminstitutets 

produktionsstödjande verksamhet. Enligt avtalet avser staten att uppräkna sitt 

bidrag enligt de regler som gäller för statliga bidragsanslag. Mot bakgrund av 

det ansträngda statsfinansiella läget sker ingen generell uppräkning av 

bidragsanslag för budgetåret 1994/95. 

Det nya film- och videoavtalet har bara varit i kraft sedan den 1 januari 

1993. De erfarenheter Filminstitutet kunnat redovisa i sin anslagsframställ

ning är därför begränsade. Institutet framhåller emellertid att efterhands

stödets andel kan komma att bli större än de i avtalet beräknade 25 %. 

Anledningen är den stora ökningen av antalet svenska filmer som beräkna~ få 
fler än 30 000 besökare. 

Regeringen anser det glädjande att svenska filmer nu tycks ha fått en 

väsentligt bredare publik; det nya filmavtalet gavs mot bakgrund av tidigare 

erfarenheter en sådan konstruktion att en sådan utveckling skulle främjas. Det 

är dock samtidigt av vikt att den relation mellan för- och efterhandsstöd som 

avtalet syftar till inte på sikt rubbas allt för mycket. Den kvalitetsinriktade och 

ännu inte lönsamma filmen är för sin existens beroende av ett effektivt och 

generöst förhandsstöd. Skulle utvecklingen bli sådan att efterhandsstödet 

över en längre tid får en omfattande fordran på förhandsstödet, bör man se 

över de regler som gäller för efterhandsstödet. En sådan översyn görs lämpli

gen i samband med de kontrollstationer som avtalet anger. Den första plane

ras inträffa hösten 1994. 

Slutsats 

Regeringen anser att de övergripande mål som angavs i 1993 års budgetpro
position (prop. 1992/93: 100 bil. 12) bör gälla även för budgetåret 1994/95. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 

till Stöd till svensk filmproduktion m.m. för budgetåret 1994/95 

anvisar ett reservationsanslag på 61 500 000 kr. 
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C 3. Stöd till filmkulturell verksamhet 

1992/93 Utgift 

I 993/94 Anslag 

1994/95 Förslag 

16 035 ()()()1 

68 298 (}()() 

61 (}()() (}()() 

Reservation 

l Beloppet avser tiden från 1 januari - 30 juni 1993, anvisat på tilläggsbudget. 
Därutöver utgick för samma period och för samma ändamål 18 114 000 kr 
från anslaget Filmstöd. 

Som berörts under anslaget C 2. Stöd till svensk filmproduktion m.m. har ett 

nytt finansieringsavtal för Stiftelsen Svenska Filminstitutet trätt i kraft från 

den l januari 1993. Till skillnad från tidigare avtal berör det nya avtalet inte 

Filminstitutets filmkulturella verksamhet. Denna finansieras i stället i sin hel

het av staten. 

Filminstitutet skall inom ramen för sin filmkulturella verksamhet främja en 

aktiv filmkultur samt bevara och levandegöra det svenska filmkulturella arvet. 

Den 1 april I 993 fastställde regeringen särskilda direktiv för Filminstitutets 

fördjupade anslagsframställning. Enligt direktiven skulle institutet göra en 

översyn av den filmkulturella verksamheten och mot bakgrund av en sådan 

analys lämna förslag till hur den framtida verksamheten bör utformas. I 
direktiven anges att det statsfinansiella läget gör att Filminstitutet bör presen

tera tre ambitionsnivåer för den filmkulturella verksamheten: en som innebär 

oförändrad anslagstilldelning. en som innebär en besparing på 7 miljoner 

kronor och en som innebär en besparing på 15 miljoner kronor. 

Svenska Filminstitutet 

Filminstitutet anger i sin fördjupade anslagsframställning att den översyn av 

den filmkulturella verksamheten som regeringen efterlyst i direktiven till den 

fördjupade anslagsframställningen har inletts, men att denna översyn inte be

räknas vara färdig förrän senvåren 1994. 

Filminstitutet gör i anslagsframställningen en genomg:Ing av samtliga 

filmkulturella verksamheter som man bedriver. Institutet föreslår mot denna 

bakgrund förstärkningar av stödet till den filmkulturella verksamheten med 

sammanlagt 15 miljoner kronor, fördelat på följande verksamheter: 

Regionalt verksamhetsstöd 

Spridning och visning av oberoende film 

Renoverings verksamhet 

Göra filmen tillgänglig för forskning 

Filmdataba<> (engångsbelopp l 

Filmmuseum 

Filmen 100 år (en~gsbeloQP._) ___ _ 

Summa: 

+5 mkr 

+ 3 mkr 

+3 mkr 
+lmkr 

+I mkr 
+I mkr 
+I mkr 

+ 15 mkr 
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Filminstitutet redogör avslutningsvis för de konsekvenser man anser att de 

angivna sparbetingen skulle få för den filmkulturella verksamheten. Bespa

ringarna bör enligt institutet fördelas enligt nedan: 

Arkivverksamhet 

Publikationer och infonnation 

Verksamhet riktad till barn och ungdom 

Främja spridning och visning av värdefull film 

Styrelse och ledning 

Administrativ service och övrig verksamhet 

-7 mkr 
-0,5 mkr 

-0,2 mkr 

-4,25 mkr 
-1,2 mkr 

0 
-0,85 mkr 

-15 mkr 
-1,9 mkr 

-3,0 mkr 

-5,8 mkr 

-2,3 mkr 
-0,3 mkr 

-1,7 mkr 

En besparing på 7 miljoner kronor anser Filrninstitutet på ett allvarligt sätt 

skulle begränsa institutets fönnåga att täcka det ansvarsområde som staten 

angivit för den filmkulturella verksamheten. En besparing på 15 miljoner 

kronor anser man skulle slå sönder den filmkulturella verksamheten och till

foga det filmkulturella livet i Sverige obotlig skada. Vid en oförändrad 

medelstilldelning föreslår inte institutet någon förändring av verksamheten. 

Konstnärsnämnden 

Konstnärsnämnden refererar i sin anslagsframställning till vad man framhållit 

i förra årets fördjupade anslagsframställning, nämligen vikten av att det finns 

institutioner som inriktar sig på att stödja enbart konstnärligt syftande film. 

Vidare betonar man värdet av att det finns en institution vid sidan av Film

institutet från vilken fria filmare kan söka stöd för sina produktioner. Detta 

garanterar. enligt nämnden, en sund mångfald i det svenska filmutbudet. 

Konstnärsnämnden begär för budgetåret 1994/95 en fördubbling av an

slagsposten Bidrag till Konstnärsnämndens filmstöd. 

Regeringens överväganden 

Sammanfattning 

Regeringen anser att det finns utrymme för en besparing på drygt 7 miljoner 

kronor inom ramen för Filminstitutets filmkulturella verksamhet samt att 

Konstnärsnämndens verksamhet bör bedrivas i oförändrad omfattning. 

Resultatbedömning 

Regeringen beklagar att Filrninstitutet inte har hunnit genomföra den översyn 

av den filmkulturella verksamheten som efterlystes i regeringens proposition 

1992/93: lO och i direktiven till den fördjupande anslagsframställningen och 

utgår från att resultatet av denna översyn kommer att presenteras i nästa an

slagsframställning. 
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Slutsats 

Det ansträngda statsfinansiella läget har gjort det nödvändigt att se över be

sparingsmöjligheterna också inom filmområdet. 

I proposition 1992/93: lO om film- och videoavtalet och statens stöd till 

filmkulturell verksamhet anger regeringen tre utgångspunkter för den film

kulturella verksamheten, vilka kan sammanfattas som nedan: 

A. Den filmkulturella verksamhetens inriktning bör bestämmas av vad som 

från statlig filmpolitisk utgångspunkt är motiverat. Verksamheter som 

kan betecknas som branschfrämjande eller som ansvarsmässigt hör 

hemma hos andra myndigheter skall inte bedrivas av Filminstitutet 

såvida inte finansiella resurser för sådan verksamhet kan tillföras uti

från. 

B. Sådan kommersiell filmverksamhet som Filminstitutet bedriver och som 

kan anses ligga utanför det statliga filmpolitiska område, t.ex. studio

verksamhet, filrnlaboratorier och biografverksamhet skall vara själv

finansierande. 

C. Filminstitutet bör inte bedriva sådan filrnklllturell verksamhet som inne

bär att man konkurrerar med med andra organisationer och institutioner 

inom filmområdet som bedriver liknande verksamhet. 

Regeringen bedömer att det finns utrymme för en besparing på drygt 7 

miljoner kronor inom den nuvarande verksamheten. Regeringen anser 

emellertid att de förslag till besparingar som Filminsitutet presenterar i sin 

anslagsframställning inte helt stämmer överens med de ovan angivna ut

gångspunkterna. Verksamhet riktad till barn och ungdom liksom verksamhet 

som skall främja spridning och visning i områden utanför Stockholm bör få 

en gynnsarrunare behandling än vad institutet har föreslagit. Däremot anser vi 

att ett större besparingskrav kan ställas på anslagsposten Publikationer och 

information. 

I uppställningen nedan framgår vilka förändringar regeringen föreslår för 

anslagsposterna inom den filmkulturella verksamhetsområdet. 

l . Arkivverksamhet 

2. Publikationer och information 

1993/94 

18 ()()()()()() 

8 500 ()()() 

3. Verksamhet riktad till barn och ungdom 22 000 000 

4. Främjande av spridning och visning av 
värdefull film 12 000 000 

5. Styrelse och ledning 4 ()()()()()() 

Beräknad ändring 
1994/95 

Regeringens 
förslag 

l ()()() ()()() 

3 ()()()()()() 

l ()()() ()()() 

l 500 ()()() 

200000 

6. Administrativ service l 570 000 598 000 

7. Bidrag till Konstnärsnämndens filmstöd 2 228 000 of. 

68 298 000 - 7 298 000 
·~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~-

Prop. 1993/94: l 00 
Bil. 12 

126 



Regeringen förutsätter att Filminstitutet inom varje anslagspost fördelar 

besparingen på sådant sätt att verksamheten kan bedrivas enligt de utgångs

punkter som lagts fast för den filmkulturella verksamheten. 

Konstnärsnämndens filmstöd bör kvarstå oförändrat. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 

till Stöd tillfilmkulturell verksamhet för budgetåret 1994/95 anvisar 

ett reservationsanslag på 61 000 000 kr. 

C 4. Stöd till fonogram och musikalier 

1992/93 Utgift 

1993/94 Anslag 

1994/95 Förslag 

11465635 

12 377 000 

10 918 000 

Reservation 4 641 275 

Från anslaget utgår stöd enligt förordningen ( 1982:505) om statsbidrag för 

framställning och utgivning av fonogram. Bidraget fördelas av Statens kultur

råd. Under anslaget utgår också bidrag till Musikaliska akademien för notut

givning av äldre svenska tonsättares verk. Stöd till Svenska rikskonserters 

fonogramutgivning föreslås för budgetåret 1994/95 även under anslag B 11. 

Bidrag till Svenska rikskonserter. 

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. 

l. Stöd till fonogramproduktion 
2. Stöd till fonogramdistribution 

3. Stöd till utgivning av en musik-
historisk fonogramantologi 

4. Stöd till utgivning av äldre svenska 
tonsättares verk 

5. Svenska tonsättares internationella 
musikbyrå (STL\1) - Svensk Musik 
för information och utgivning 

1993/94 

5 980 000 

l 082 000 

3112000 

361 000 

av noter I 842 000 

12 377 000 

Beräknad ändring 
1994/95 
Regeringens 
förslag 

+ I 550 000 

+ 26 000 

3112000 

+ 19 000 

+ 58 000 

- 1 459 000 

I. Kulturrådet har i enlighet med regeringens uppdrag av den l april 1993 

överlämnat en rapport med en översyn av situationen inom fonogram.sektorn i 

Prop. 1993/94: I 00 

Bil. 12 
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Sverige. (Rapport från Statens kulturråd 1993:5). Samråd har skett med be- Prop. 1993/94: 100 

rörda instanser. I rapporten föreslås Bil. 12 

• en överföring av medel som anslagits till Musikaliska akademien för 

den svenska musikhistoriska fonogramantologin Musica Sveciae till Kultur

rådets fonogramproduktionsstöd och en samordning av uppföljningsverk

sarnheten för antologin 

• en överföring av 1,7 miljoner kronor från Svenska rikskonserters 

fonogrammedel till samma anslag under Kulturrådet 

• en samordning av produktions- och distributionsstödet under Kultur

rådets ansvar 

• en utökad satsning på projektmedel inom rådets fonogramstödsverk

sarnhet 

2. Compact Distribution AB (CDA) har, i enlighet med ovannämnda avtal, 

begärt 1 082 000 kr för distribution av kvalitetsfonogram. 

3. Musikaliska akademien föreslår att statsbidrag skall utgå med 1,4 miljo

ner kronor till en ny serie fonogram under tre år avseende svensk folkmusik. 

4. Musikaliska akademien begär för utgivning av äldre svenska tonsättares 

verk en ökning med 47 000 kronor för budgetåret 1994/95. 

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 l 842 000 kr för budgetåret 

1994/95. Därtill föreslår Svensk Musik att medel motsvarande det tidigare 

anslaget till Musica Sveciae eller 3 miljoner kronor skall ges i bidrag till en ny 

antologi med svensk 1900-talsmusik "Musica Nova", utgiven av STIM. 

Regeringens överväganden 

Staten stöder fonogramverksarnhet i Sverige under två anslag. Under det här 

behandlade anslaget fördelas medel till fonogramproduktion samt till distribu
tion av kvalitetsfonogram. Under anslaget till Svenska rikskonserter (prop. 

1992/93: 100 bil. 12 s. 77-80) beräknas för innevarande budgetår 6 miljoner 

kronor gå till produktion av fonogram under märket Caprice. Omslutningen 

av fonogramverksarnhet inom Svenska rikskonserter omfattar sammanlagt ca 

I 0 miljoner kronor. 

Regeringen har följande kommentarer till den redovisning över fono

grammarknaden och de förslag till förändringar som Kulturrådet lämnat. 

Det stöd som staten kunnat ge till utgivning av fonogram har haft betydelse 

trots relativt små ekonomiska insatser i förhållande till marknadens omfatt

ning. Det statliga stödet, främst till de mindre svenska bolagen på marknaden, 

har därför också inneburit ett stöd till mångfald och valfrihet i fonogramutbu

det. Uppdelningen av ansvaret mellan Kulturrådets mer generella stöd till 

utgivning av fonogram och Svenska rikskonserters utgivning av fonogram 

har i huvudsak fungerat tillfredsställande. Dock finns det anledning att ytterli

gare renodla Svenska rikskonserters utgivning till att i första hand omfatta ny 

svensk musik och oetablerade artister verksamma i landet. Det finns en del 
128 



vinster att göra genom en avgränsning av Svenska rikskonserters roll i detta 

avseende. Därigenom kan en del medel föras över till det mer allmänna stöd 

till fonogramproduktion vilket fördelas av Kulturrådet. En avgränsning av 

ansvaret för den statligt stödda fonogramutgivningen i överensstämmelse med 

vad som anförts skall enligt regeringens mening inte leda till att stödet till 

större och mer långsiktiga projekt försummas. 

Musikaliska akademiens utgivning av en svensk musikhistorisk fono

gramantologi (Musica Sveciae) avslutas inom kort och det statliga stödet till 

verksamheten upphör i och med detta budgetår. Verksamheten fortsätter dock 

i form av marknadsföring av de utgivna fonogrammen. Statens avtal med 

Akademien löper ut först den 1 juli 2003 vilket innebär ätt Akademien har 

ansvar för att antologin på lämpligt sätt lagerhålls och görs tillgänglig för 

allmänheten inom och utom Sverige. Regeringen har inhämtat att Akademien 

har avsatt särskilda resurser för detta ändamål. 

Enligt regeringens mening bör en samordning ske av det statliga stödet till 
fonogramverksamhet genom att verksamheten inom Svenska rikskonserter 

inriktas på utgivning av ny svensk musik och fonogram med i Sverige verk

samma men oetablerade artister, medan Kulturrådet svarar för stödet även till 

annan utgivning av kvalitetsfonogram. Detta innebär att 1,5 miljoner kronor 

av Svenska rikskonserters medel för fonogramutgivning kan föras över till 

Kulturrådets anslag. 

Kulturrådets medel bör i fortsättningen till en större del än tidigare kunna 

ges som stöd till mer långsiktiga projekt. Det är väsentligt att rådet i sin för

delning tillgodoser olika intressen och genrer. De personer som beslutar om 

fördelningen av stödet bör ha god kontakt med musiklivet och ges uppgiften 

för en begränsad tid. 

Distributionen av fonogram är av stor betydelse och det statliga stödet till 

utgivning av vissa kvalitetsfonogram bör liksom hittills kompletteras av ett 

distributionsstöd. Även distributionsstödet bör i fortsättningen disponeras av 

Kulturrådet. I fortsättningen bör dock detta stöd samordnas med det övriga 

fonogramstödet och således avtal mellan distributörer och staten slutas genom 

Statens kulturråd. Regeringen anser att stödet till fonogramdistribution också 

i fortsättningen bör vara tillräckligt långfristigt för att distributionen skall 

kunna fungera kontinuerligt. 
En viss uppräkning med hänsyn till kostnadsutvecklingen har gjorts. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 

till Stöd till fonogram och musikalier för budgetåret 1994/95 anvisar 

ett reservationsanslag på 10 918 000 kr. 

9 Riksdagen 1993194. 1 sam/. Nr 100 Bilaga 12 

Prop. l 993/94: 100 
Bil. 12 
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Dagspress och taltidningar 

C 5. Presstödsnämnden och Taltidningsnämnden 

1992/93 Utgift 

1993/94 Anslag 

1994/95 Förslag 

3 583 298 

5 191 000 

5 266 000 

Presstödsnämnden har enligt förordningen (1988:673) med instruktion för 
presstödsnämnden i huvudsak till uppgift att fördela det statliga stödet till 

dagspressen i enlighet med presstödsförordningen (1990:524). Nämnden dis

ponerar anslagen C 5-C 9. 

Taltidningsnämnden har enligt förordningen (1988:674) med instruktion 

för taltidningsnämnden i huvudsak 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 prövar enligt sin instruktion 

bl.a. även frågor om tillstånd att sända radiotidningar i rundradiosändning 

och om återkallelse av sådant tillstånd. Nämnden disponerar anslaget C 10. 

De två nämndernas förvaltningsuppgifter fullgörs av Presstödsnämndens 

kansli. 

Presstöds nämnden 

Presstödsnämnden räknar med att de båda nämndernas förvaltningsuppgifter 
kan fullgöras inom ramen för nuvarande anslag. För budgetåret 1994/95 bör 

anslaget föras upp med oförändrat belopp. Nämnden begär en låneram i Riks

gäldskontoret på 100 000 kr för investeringar i anläggningstillgångar. 

Regeringens överväganden 

Övergripande mål 
Det finns inte skäl att förändra de övergripande mål som gäller för 
treårsperioden I 993/94 - 1995/96. 

Resurser 
Ramanslag 1994/95: 5 266 000 kr 
Planeringsram: 1994/95 1995/96 

5 266 000 kr 5 266 000 kr 

Vid medelsberäkningen har hänsyn tagits till pris- och löneutvecklingen. 
Det årliga rationaliseringskravet har beräknats till 53 000 kr. 

Regeringen föreslår att Presstödsnämnden för nästa budgetår beviljas en 

låneram i Riksgäldskontoret på l 00 000 kr. 

För budgetåret I 994/95 bör anslaget föras upp med 5 266 000 kr. 

Prop. 1993/94: 100 
Bil. 12 
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Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 

till Presstödsnämnden och Taltidningsnämnden för budgetåret 

1994/95 anvisar ett ramanslag på 5 266 000 kr. 

C 6. Driftsstöd till dagspressen 

1992/93 Utgift 

1993/94 Anslag 

1994/95 Förslag 

421699300 

420000000 

410 700 000 

Anslaget disponeras av Presstödsnämnden i enlighet med bestämmelserna 

i presstödsförordningen (1990:524). Anslaget får överskridas av nämnden. 

Presstödsnämnden 

För kalenderåret 1992 beviljades 76 dagstidningar driftsstöd med sammanlagt 

421 699 300 kr. För år 1993 har t.o.m. augusti månad 75 dagstidningar be

viljats sammanlagt 423 393 500 kr i stöd. Ytterligare driftsstöd för delar av 

år 1993 förutses av nämnden. 

För innevarande budgetår räknar nämnden med ett utfall på anslaget som 

överskrider det anslagna beloppet med ca 3 miljoner kronor. Förändringen 

beror i huvudsak på ett ökat antal stödberättigade tidningar. 

Nämnden konstaterar att dagstidningsföretagens ekonomiska resultat för år 

1992 som helhet var överraskande gott mot bakgrund av den minskade 

annonsvolym som drabbat branschen de senaste åren. Även andratidningarna 

noterade totalt sett förbättringar år 1992 jämfört med året innan. Prishöjningar 

följda av måttliga upplageminskningar samt återhållsamhet på kostnadssidan 
ligger bakom de goda resultaten. Ett IS-tal andratidningar försattes i konkurs 

under år 1992. Efter rekonstruktion har samtliga, utom två lågfrekventa tid

ningar, kunnat fortsätta utgivningen. 

Trots den för många tidningar förbättrade ekonomin är lågtäckningstid

ningarna fortfarande i hög grad beroende av driftsstödet för sin existens. För 

dessa tidningar svarar presstödet för 15-35 % av utgivningskostnadema. 

Nämnden beräknar att anslagsbehovet för budgetåret 1994/95 kommer att 

vara 423,4 miljoner kronor. 

Regeringens överväganden 

Det ansträngda statsfinansiella läget och lågkonjunkturen har framtvingat krav 

på effektiviseringar och rationaliseringar inom olika sektorer av samhället. 

Regeringen ser det mot den bakgrunden som naturligt att ställa motsvarande 

krav på de dagstidningar som erhåller statligt stöd. Bidragsbeloppen till tid

ningsföretagen bör därför sänkas något. 

Prop. 1993/94: 100 
Bil. 12 
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För hög- och medelfrekventa tidningar beräknas driftsstöd genom att en 

tidnings upplaga och antal nummer per vecka multipliceras med en bidrags

sats. Stödet får dock inte överstiga ett maximibelopp. Regeringen föreslår att 

dessa bidragssatser och maximibelopp sänks med 3 %. Motsvarande ned

skrivning bör göras av stödbeloppen för tågfrekventa dagstidningar med all

mänt driftsstöd och för dagstidningar med begränsat driftsstöd eller driftsstöd 

i särskilt fall Ufr prop. 1989/90:78 s. 17 ff., bet. 1989/90: KU3 l, rskr. 

1989/90: 302). 

Driftsstöd avser tidningsföretagens verksamhet per kalenderår, men 

betalas ut efter den l juli det kalenderår stödet avser och belastar det statliga 

anslaget för det budgetår som inleds den l juli samma år. För att uppnå en 

helårseffekt på statsanslaget för budgetåret 1994/95 bör därför de nya beräk

ningsgrunderna gälla för stöd som avser kalenderåret 1994. 

Mot denna bakgrund, och med antagande om ett oförändrat antal stödbe

rättigade tidningar, kan kostnaderna för driftsstöd till dagspressen beräknas 

minska nästa budgetår med 12 700 000 kr jämfört med det utfall som annars 

skulle bli fallet. Anslaget bör därför föras upp med 410 700 000 kr för bud

getåret 1994/95. 

I anslutning till sin fördjupade anslagsframställning för perioden 1993/94-

1995/96 lämnade nämnden en särskild rapport om behovet av regler för 

reduktion av stödbelopp i särskilda fall. Rapporten har remissbehandlats. 

Remissopinionen är splittrad i frågan. Tillsammans med avgivna remiss

yttranden har rapporten överlämnats till kommitten (Ku 1993: 10) om den 

framtida presspolitiken. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 

l. godkänner förändringen av beräkningsgrunderna för driftsstöd till 

dagspressen, 
2. till Driftsstöd till dagspressen för budgetåret 1994/95 anvisar ett 

förslagsanslag på 410 700 000 kr. 

C 7. Utvecklingsstöd till dagspressen 

1992/93 Utgift 

1993/94 Anslag 

1994/95 Förslag 

32 196 209 

7 800 000 

I 000 

Reservation 17 164 699 

Anslaget disponeras av Presstödsnärnnden i enlighet med bestämmelserna 

i presstödsförordningen (1990:524). 

Prop. 1993/94:100 
Bil. 12 

132 



Presstödsnämnden 

Under budgetåret 1992/93 beviljades 15 tidningsföretag utvecklingsstöd för 

förpressinvesteringar med sammanlagt 20 052 I JO kr. I flera fall avsåg 

stödet samverkan mellan två eller flera tidningar. Av anslaget för innevarande 

budgetår har nämnden t.o.m. augusti månad fördelat 6,3 mkr. När det gäller 

beslut om samverkansbidrag enligt den tidigare stödordningen återstår totalt 

0,5 mkr att utbetala under innevarande budgetår. 

Tidningsföretagens behov av rationaliseringar i förpressledet är fortfarande 

stort. Nämnden begär därför att anslaget räknas upp med JO mkr. Med skri

velse den 14 september 1993 har nämnden överlämnat en rapport av en 

särskild utredare om utvecklingsstödets betydelse för dagstidningarnas eko

nomi. 

För budgetåret 1994/95 begär nämnden att anslaget förs upp med 

17,8 mkr (+ JO mkr). 

Regeringens överväganden 

Utvecklingsstödet infördes den 1 juli 1990 och ersatte då de tidigare stöd

formerna utvecklingsbidrag och samverkansbidrag. Hittills har anslaget till

förts sammanlagt 116,2 mkr. Av dessa medel har nämnden t.o.m. november 

månad fördelat 115,9 mkr, varav minst 3,2 mkr avser utbetalningar under 

kommande budgetår. 

Regeringen föreslår att några nya medel inte tillförs anslaget under budget

året 1994/95. De reservationer som finns kvar under anslaget vid utgången av 

innevarande budgetår bör dock disponeras av nämnden. 

Den särskilde utredarens rapport om utvecklingsstödets betydelse för 

dagstidningarnas ekonomi har överlämnats till kommitten (Ku 1993: 10) om 

den framtida presspolitiken. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 

till Utvecklingsstöd till dagspressen för budgetåret 1994/95 anvisar 

ett rcservationsanslag på 1 000 kr. 

Prop. 1993/94:100 
Bil. 12 
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C 8. Täckande av förluster vid statlig kreditgaranti till 
dagspressen 

1992/93 Utgift 

1993/94 Anslag 

1994/95 Förslag 

0 

I. 000 

l 000 

Anslaget disponeras av Presstödsnämnden för infriande av statliga garan

tier i enlighet med bestämmelserna i presstödsförordningen ( 1990:524). 

Anslaget får överskridas av nämnden. 

Presstödsnämnden får bevilja kreditgarantier till dagspressen i sådan om

fattning att det sammanlagda beloppet för utestående garantier uppgår till 

högst 300 miljoner kronor. Förluster till följd av infriade garantier minskar 

det tillåtna rambeloppet i motsvarande mån. 

Presstödsnämnden 

Det sammanlagda beloppet för utestående garantier är oförändrat 6,3 miljoner 

kronor jämte räntekostnader Ufr prop. 1992/93:100 s. 203). För budgetåret 
1994/95 förutser nämnden ingen belastning på anslaget och begär oförändrat 

I 000 kr. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 

till Täckande av förluster vid statlig kreditgaranti till dagspressen för 
budgetåret 1994/95 anvisar e:tt förslagsanslag på I 000 kr. 

C 9. Distributionsstöd till dagspressen 

1992193 Utgift 

1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

72 667 157 

75 000 000 

73 000 000 

Anslaget disponeras av Presstödsnämnden i enlighet med bestämmelserna 
i presstödsförordningen ( 1990:524). Anslaget får överskridas av nämnden. 

Presstödsnämnden 

Under budgetåret 1992/93 betalade nämnden ut sammanlagt 72 667 157 kr i 

distributionsstöd för 969 miljoner samdistribuerade tidningsexemplar. För 

budgetåret 1993/94 räknar nämnden med ett utfall på 73 miljoner kronor. 

Nämnden framhöll i sin fördjupade anslagsframställning för perioden 

1993/94-1995/96 att dagstidningarnas samdistributionssystem var utsatt för 

Prop. 1993/94: l 00 
Bil. 12 

134 



betydande påfrestningar. Nämnden har därefter givit en särskild sak.kunnig i 

uppdrag att studera utvecklingen i Skåne. Med skrivelse den l november 

1993 har nämnden överlämnat utredarens rapport till regeringen. 

För budgetåret 1994/95 beräknar nämnden att anslaget bör föras upp med 

73 miljoner kronor. 

Regeringens överväganden 

För budgetåret 1994/95 bör anslaget i enlighet med nämndens förslag föras 

upp med 73 miljoner kronor. 

Den särskilde utredarens rapport om samdistributionssystemet för dagstid

ningar har överlämnats till kommitten (Ku 1993: 10) om den framtida press

politiken. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 

till Distributionsstöd till dagspressen för budgetåret 1994/95 anvisar 

ett förslagsanslag på 73 000 000 kr. 

C l 0. Stöd till radio- och kassettidningar 

1992/93 Utgift 

1993/94 Anslag 

1994/95 Förslag 

90 640 663 

101 974 (}()() 

114 367 (}()() 

Anslaget disponeras av Taltidningsnämnden i enlighet med bestämmelser

na i förordningen ( 1988:582) om statligt stöd till radio- och kassettidningar. 
Anslaget får överskridas av nämnden. 

Den övergripande målsättningen för statens stöd till radio- och kassettid
ningar är att förbättra tillgången till innehållet i dagstidningar för synskadade 

och sådana funktionshindrade som inte förmår hålla i eller bläddra i en tid

ning. 

Taltidningsnämnden 

Nämnden har lämnat en enkel anslagsframställning för budgetåret 1994/95. 

Budgetåret 1992/93 förbrukades totalt 90.6 mkr under anslaget. Därav 

avser 77.7 mkr bidrag till tidningsföretagen för utgivningen av redigerade och 

intalade taltidningar. Resterande belopp avser inköp av analoga och digitala 

radiotidningsmottagare, sändningskostnader. utgifter för utbildning och ut

veckling samt ersättning till Teracom Svensk Rundradio AB för service m.m. 

För innevarande budgetår räknar nämnden med ett utfall på anslaget som 

ligger inom ramen för det belopp som förts upp i statsbudgeten. 

Prop. 1993/94: 100 
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Nämnden aviserade i sin fördjupade anslagsframställning för perioden 

1993/94-1995/96 att man avsåg att återkomma med förslag om att vidga mål

gruppen för att ge ytterligare grupper av funktionshindrade, främst afatiker 
och dyslektiker, möjlighet att få teckna taltidningsabonnemang. Nu föreslår 

nämnden att en tvåårig försöksverksamhet inleds den l juli 1994. Under 

denna tid bör totalt 600 helårsabonnemang få teckna~ av afatiker och dyslekti

ker. En förutsättning är att de nya abonnenterna kan tillgodogöra sig taltid

ningarna i den form som de nu produceras. Något tillrättaläggande av inne
hållet eller någon vidareutveckling av den tekniska utrustningen bör inte 

komma i fråga under försöksverksamheten. Genom att antalet abonnemang 

begränsas kommer försörjningen av radiotidningsmottagare enligt nämnden 

inte att påverkas på något avgörande sätt. Tidningsföretagens kostnader är i 

huvudsak fasta och oberoende av nya gruppers inträde. Vissa merutgifter kan 

uppstå i samband med installationen av mottagare hos nya abonnenter. 

Nämnden föreslår även en ändring i stödordningen vad avser kraven på en 

stödberättigad taltidnings redaktionella utformning Ufr prop. 1987/88: 145 
s. 25, bet. l987/88:KU39, rskr. 1987/88:291). Enligt gällande ordning finns 

det två varianter som berättigar till stöd. Huvudalternativet är separata, 

förlagetrogna utgåvor som ges ut i enskilda tidningsutgivares egen regi. 

Därutöver kan stöd under vissa förutsättningar lämnas för sammanställda 

taltidningar som ges ut gemensamt av två eller flera dagstidningar i samver

kan. Ett sådant krav är att material till sammanställningen endast får hämtas ur 

tidningar, av vilka versioner sänds som radio- eller kassettidningar Ufr prop. 

1984/85: 138, bet. l 984/85:KU33, rskr. 1984/85:294). 

Nämnden redovisar två exempel på hur de nuvarande reglerna om 

redaktionell utformning har förhindrat en väl lokalanpa~sad produktion och 

distribution av radiotidningar och hur de därmed också har begränsat antalet 
abonnenter. I det ena fallet har det inte varit möjligt att använda material från 
en lokaltidning, vilken inte själv utges i talversion, som bidrag till en befintlig 
taltidning. I det andra fallet har en existerande taltidning inte kunnat delas upp 
i två versioner, vilka skulle ha innehållit material från var sin lokal edition av 

samma dagstidning och som i övrigt skulle ha gemensamt material. Nämnden 
föreslår att stödordningen ändras så att även dagstidningar som inte själva ges 

ut som separata taltidningar skall kunna bidra till en stödberättigad samman

ställning och så att även editioner av en och samma dagstidning kan bilda 

underlag för separata taltidningsversioner. 

Nämnden bedömer att det under de närmaste tre åren kommer att finnas ett 

behov av att köpa 1 000-1 200 analoga radiotidningsmottagare per år till en 

kostnad av drygt 4 000 kr exkl. moms per mottagare. För detta ändamål 

begär nämnden 5 miljoner kronor för budgetåret 1994/95. 

Mot denna bakgrund beräknar Taltidningsnärnnden att anslagsbehovet för 

budgetåret 1994/95 kommer att vara 111 867 000 kr ( + 9 893 000 kr). 
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Regeringens överväganden 

Regeringen anser att de riktlinjer för stödet till radio- och kassettidningar som 

lades fast i 1993 års budgetproposition inför perioden 1993/94-1995/96 i 

huvudsak bör vara oförändrade. Beredningen av Handikapputredningens 

slutbetänkande Ett samhälle för alla (SOU 1992:52) föranleder inte heller 

någon annan slutsats. Remissinstanserna stöder nännast enhälligt utredning

ens uppfattning om att det nuvarande systemet med stöd till taltidningsverk

samheten över statsbudgeten tills vidare bör bibehållas. En sammanställning 

av remissinstansernas yttranden har publicerats i en särskild departements

stencil (Ds 1993:95). 

I 1993 års budgetproposition noterade föredraganden nämndens avsikt att 

under perioden 1993/94-1995/96 pröva frågan om möjligheten för andra 

grupper av funktionshindrade än synskadade att prenumerera på taltidningar. 

Det förutsattes därvid att nämnden skulle beakta vad som anförts om mål

gruppen för taltidningsverksamheten i propositionen 1987/88:145 om stöd till 

radio- och kassettidningar. Konstitutionsutskottet anförde i betänkandet 

1992/93:KU27 att en utvidgning av målgruppen - framför allt till dyslektiker 

och afatiker - skulle kunna fylla ett viktigt behov. Enligt utskottet borde 

emellertid nämndens överväganden bl.a. i fråga om kostnadsaspekten avvak

tas innan ställning tas i frågan. Nämndens förslag i årets anslagsfrarnställning 

innebär att kostnaderna för de nytillkommande grupperna begränsas, i 

huvudsak genom att dessa förutsätts kunna tillgodogöra sig taltidningarna i 

den form som de nu produceras och genom att antalet nya abonnenter 

begränsas. 

Regeringen anser att tiden nu är mogen att även låta afatiker och dyslekti

ker få del av det statliga stödsystemet för radio- och kassettidningar. Det bör 

inte vara fråga om en försöksverksamhet. Från och med den l juli 1994 bör 

utgivaren av en radio- och kassettidning även kunna få stöd för utgivning till 

afatiker och dyslektiker. En förutsättning är dock att dessa kan tillgodogöra 

sig de taltidningsversioner som produceras för synskadade. I utgångsläget 

bör riksdagen och regeringen inte föreskriva ett högsta antal abonnenter inom 

dessa grupper som berättigar till stöd. Det bör ankomma på Taltidnings

nämnden att göra de prioriteringar som behövs. Särskilda medel inom ramen 

för de handikappolitiska reformer som regeringen föreslår i årets budget

proposition bör avsättas för anskaffning och service av mottagare för de 

nytillkommande grupperna. En utvärdering av utvidgningen bör utföras av 

nämnden efter två år. 

När det gäller den redaktionella utfonnningen av stödberättigade taltid

ningar anser regeringen att huvudalternativet även i fortsättningen bör vara 

separata, förlagetrogna utgåvor som ges ut i enskilda tidningsutgivares egen 

regi. Under vissa omständigheter bör även talutgåvor som bygger på partiell 

redaktionell samverkan liksom hittills kunna erhålla stöd. Kraven på dessa 

samproducerade taltidningar bör dock modifieras något såsom nämnden före

slagit. I den mån taltidningsutbudets geografiska spridning kan förbättras 

ytterligare och antalet abonnenter kan ökas bör även lokala dagstidningar som 
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inte själva ges ut som separata taltidningar kunna bidra till en stödberättigad Prop. 1993/94: 100 

sammanställning, liksom lokala editioner av samma dagstidning bör kunna Bil. 12 

bilda underlag för separata taltidningsversioner. Detta föranleder en ändring i 
lagen ( 1981 :508) om radiotidningar. Förslaget skall fogas till protokollet i 

detta ärende som bilaga 12.5. Lagförslaget faller inom ramen för Lagrådets 

granskning. Då ändringen är av okomplicerad karaktär bör Lagrådets hörande 

kunna avvaras. 
Såväl utvidgningen av den stödberättigande gruppen som modifieringen av 

kraven på den redaktionella utfonnningen ligger i linje med konstitutions

utskottets uttalande i betänkandet 1990/91: KU29 om att stödet borde vara 

sådant att det stimulerar till marknadsföringsåtgärder från tidningsföretagens 

sida i syfte att få ett större antal abonnenter. 

Av de medel som nämnden beräknar kommer att förbrukas under anslaget 

under nästa budgetår utgör 5 miljoner kronor första delen i större nyanskaff
ning av radiotidningsmottagare. Nämnden bör få ett bemyndigande att full

följa anskaffningen så att anslaget för vart och ett av budgetåren 1995/96 och 

1996/97 bela~tas av högst 5 miljoner kronor för detta ändamål. 

Anslaget bör därutöver tillföras 2,5 miljoner kronor för anskaffning och 

service av radiotidningsmottagare för afatiker och dyslektiker. 

Mot denna bakgrund beräknar regeringen att anslaget för budgetåret 
1994/95 bör föras upp med 114 367 000 miljoner kronor. 

Förslag till riksdagsheslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 

I. antar förslaget till lag om ändring i lagen (1981:508) om radio
tidningar, 

2. godkänner att stöd till radio- och kassettidningar kan utgå för ut
givning till afatiker och dyslektiker, 

3. medger att regeringen lämnar Taltidningsnämnden ett beställ
ningsbemyndigande på 5 miljoner kronor för vart och ett av budgetåren 
1995/96 och 1996/97, 

4. till Stöd till radio- och kassettidningar för budgetåret 1994/95 

anvisar ett förslagsanslag på 114 367 000 kr. 

138 



Litteratur och tidskrifter 

C 11. Litteraturstöd 

1992/93 Utgift 

1993/94 Anslag 

1994/95 Förslag 

40 807 031 

40 866 ()()() 
41 ()()() ()()() 

Reservation 5 655 375 

Från anslaget utgår stöd till utgivning av litteratur enligt förordningen 

( 1993:449) 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 kvalitetslitteratur 

till lågpris enligt avtal mellan staten och bolaget, samt stöd till Expert

kommitten för översättning av finsk fack.litteratur till svenska. 

Den övergripande målsättningen för den statliga litteraturpolitiken är att till

försäkra allmänheten ett rikt och varierat utbud av kvalitetslitteratur. 

1993/94 Beräknad ändring 
1994/95 
Regeringens 
förslag 

I. Stöd till utgivning av litteratur 32 599 ()()() + 101 ()()() 

2. En Bok För Alla AB för utgivning 
av En bok för alla samt lä<>främjande 
åtgärder för barn och ungdom 8 179 ()()() + 21 ()()() 

3. Kommitten för översättning av 
finsk fack.litteratur till svenska 88 ()()() + 12000 

40 866 000 + 134 000 

Statens kulturråd 

Kulturrådet har lämnat en enkel anslagsframställning för budgetåret 1994/95. 

Därtill har Kulturrådet överlämnat en redovisning av utfallet under budgetåret 

1992/93 av stödet till utgivning av litteratur på olika litteraturkategorier. 

Sammanlagt 894 titlar tilldelades stöd. 

För utgivningen av klassisk litteratur för skolans behov, skolk.lassiker

serien, är målet att under perioden 1993/94-1995/96 uppnå totalt I 00 utgivna 

titlar. För innevarande budgetåret har 2,5 miljoner kronor avsatts under an

slagsposten 1 för detta ändamål: Hittills har sammanlagt 72 titlar producerats i 

serien och under våren 1994 kommer ytterligare åtta titlar att ges ut. För att 

kunna uppnå det totala målet under perioden begär Kulturrådet att 3 miljoner 

kronor(+ 500 000 kr) anvisas för skolklassikerserien budgetåret 1994/95. 

Kulturrådet begär att anslagsposten 1, förutom prisomräkning, förs upp 

med sammanlagt 41 366 000 kr ( + 500 000 kr). 
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En Bok För Alla AB 

Det gällande avtalet mellan staten och En Bok För Alla AB om fortsatt utgiv
ning och spridning av kvalitetslitteratur till lågpris avser tiden den 1 juli 1993 
- den 30 juni 1996. Med hänvisning till avtalet begär bolaget att anslags

posten 2 för budgetåret 1994/95 räknas upp enligt den praxis som gäller för 
statliga bidragsanslag. 

Expertkommitten för översättning av finskspråkig facklitteratur 
till svenska 

Mot bakgrund av målsättningen att ett oförändrat antal titlar skall kunna över

sättas och principen om ömsesidiga bidrag från Sverige och Finland, begär 

kommitten att anslagsposten 3 för budgetåret 1994/95 förs upp med 130 000 

kr ( + 42 ()()() kr). 

Regeringens överväganden 

Regeringen anser inte att det finns skäl att ändra de riktlinjer för litteraturstö

det som lades fast i 1993 års budgetproposition inför perioden 1993/94-

1995/96. Det innebär bl.a. att regeringen inte är beredd att förorda sådana nya 

stödändamål på litteraturområdet som förutsätter ökade resurser. Vissa om

prioriteringar bör dock kunna göras inom ramen för anslagsposten 1. Mot 

denna bakgrund och med beaktande av Kulturrådets bedömning av resurs

behovet för att uppnå målsättningen med skolklassikerserien bör 3 miljoner 

kronor av anslagsposten 1 anvisas för detta ändamål budgetåret 1994/95. 
För riksdagens information kan nämnas att regeringen givit Kulturrådet i 

uppdrag att utvärdera kravet på maximipris för litteraturstödda titlar, den s.k. 
prispressen, som finns i stödordningen. Uppdraget skall redovisas för rege
ringen senast den l september 1994. 

En begränsad kompensation för prisutvecklingen har beräknats under 
anslaget. För budgetåret 1994/95 bör anslaget föras upp med 41 000 000 kr. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Litteraturstöd för budgetåret 1994/95 anvisar ett reservations

anslag på 41 000 000 kr. 
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C 12. Stöd till kulturtidskrifter 

1992/93 Utgift 

1993/94 Anslag 

21746174 

19 450 000 

1994/95 Förslag 19 500 000 

Reservation 440 485 

Anslaget disponeras för produktionsstöd och utvecklingsstöd enligt för
ordningen (1993:567) om statligt stöd till kulturtidskrifter. Frågor om stöd 

prövas av Statens kulturråd i enlighet med nämnda förordning och förord

ningen ( 1988:676) med instruktion för statens kulturråd. 

Den övergripande målsättningen för statens stöd till kulturtidskrifter är att 

garantera en kulturellt värdefull mångfald i tidskriftsutbudet. 

1993/94 Beräknad ändring 
1994/95 
Regeringens 
förslag 

I. Produktionsstöd 17 500000 + 50000 

2. Utvecklingsstöd 2 000000 of. 

19 500 000 + 50 000 

Statens kulturråd 

För budgetåret 1992/93 beviljades 205 tidskrifter stöd med belopp mellan 

l 0 000 och 610 000 kr. Därav har 31 tidskrifter erhållit bidrag för inläsning 

på kassett med sammanlagt 667 050 kr. 

I sin enkla anslagsframställning begär Kulturrådet att anslaget för budget

året 1994/95 förs upp med oförändrat belopp. 

Regeringens överväganden 

Regeringen anser inte att det finns skäl att ändra de riktlinjer för statens stöd 

till kulturtidskrifter som lagts fast av riksdagen (prop. 1992/93: 100 bil. 12, 

bet. 1992/93:KrU26, rskr. 1992/93:319) inför perioden 1993/94-1995/96. 

En begränsad kompensation för prisutvecklingen har beräknats under 

anslaget. För budgetåret 1994/95 bör anslaget föras upp med 19 500 000 kr. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 

till Stöd till kulturtidskrifter för budgetåret 1994/95 anvisar ett reser

vationsanslag på 19 500 000 kr. 
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C 13. Stöd till bokhandel 

1992/93 Utgift 
1993194 Anslag 

1994/95 Förslag 

7 401 2001 

8 030000 
8 101 000 

Reservation 3 973 180 

1 Anvisat under anslagen Stöd till bokhandel och Lån för investeringar i bok
handel m.m. 

Anslaget disponeras för kreditstöd, sortimentsstöd, stöd till rådgivning 

samt katalogdatorstöd enligt förordningen (1985:525) om statligt stöd till 

bokhandeln. Vidare utgår från anslaget bidrag till Bokbranschens Finansie

ringsinstitut AB (BFI) för dess kostnader för administration av den statliga 
stöd verksamheten. 

Den övergripande målsättningen för statens stöd till bokhandeln är dels att 

vidmakthålla och om möjligt förstärka ett vittförgrenat bokhandelsnät, dels att 

öka tillgängligheten av kvalitetslitteratur i bokhandeln. 

1993/94 Beräknad ändring 
1994/95 
Regeringens 
förslag 

1. Lån till investeringar i 
bokhandel m.m. 2 382 000 of. 

2. Sortimentsstöd 3 500000 of. 
3. Katalogdatorstöd 1519000 of. 
4. Bokbranschens Finansierings-

institut AB 629 000 + 71000 
8 030 0001 + 71 000 

I Av beloppet får BFI omfördela högst 200 000 kr mellan anslagsposterna. 
Beloppet under anslagsposten 4 får dock inte överskridas . 

.. Bokbranschens Finansieringsinstitut AB (BFI) 

BFI har lämnat en enkel anslagsframställning för budgetåret 1994/95. Därtill 

har BFI överlämnat rapporten Bokhandelsbranschen 1992/93. Rapporten 

innehåller en beskrivning av utvecklingen under det senaste året när det gäller 

affärsvillkoren mellan förlag och bokhandel, bokhandelsbeståndet, den eko

nomiska situation för bokhandelsbranschen samt en redogörelse för fördel
ningen av de olika statliga stödformerna. När det gäller bokhandelsbeståndet 

har endast marginella förändringar skett. Det totala antalet bokhandlar - om

fattande de tidigare kategorierna fackbokhandel och servicebokhandel - var 

323, jämfört med 322 året innan. 

För budgetåret 1994/95 begär BFI att anslaget förs upp med sammanlagt 
8 499 000 kr ( + 469 000 kr) förddade på följande ändamål: 2 625 000 kr 

(+ 243 000 kr) för lån till investeringar i bokhandel m.m., 3 500 000 kr 
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(of.) för sortimentsstöd, l 519 000 kr (of.) för katalogdatorstöd, samt 

855 000 kr ( + 226 000 kr) för BFl:s administrationsbidrag. 

Regeringens övenäganden 

Regeringen anser inte att det finns skäl att ändra de riktlinjer för statens stöd 

till bokhandeln som lades fast i 1993 år budgetproposition inför perioden 

1993/94-1995/96. Det innebär bl.a. att de statliga insatserna för stöd till bok

handeln under perioden måste bygga på att de befintliga resurserna inte 

kommer att kunna ökas. 

Vid beräkningen av anslagsposten 4 har hänsyn tagits till pris- och 

löneutvecklingen. För budgetåret 1994/95 bör anslaget föras upp med 

8 101 000 kr. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 

till Stöd till bokhandel för budgetåret 1994/95 anvisar ett reserva

tionsanslag på 8 101 000 kr. 

C 14. Bidrag till Stiftelsen för lättläst nyhetsinfonnation 
och litteratur 

1992/93 Utgift 

1993/94 Anslag 

1994/95 Förslag 

8 168 000 
8 576 000 

13 000 000 

Reservation 

Enligt stiftelsens stadgar, som fastställdes av regeringen den 22 juni 1988, 

har stiftelsen till ändamål att äga och ge ut en nyhetstidning för begåvnings

handikappade samt att ge ut lättlästa böcker (LL-böcker). Verksamheten skall 

drivas utan vinstsyfte och inom ramen för ett avtal som träffas mellan staten 

och stiftelsen. Det gällande avtalet avser perioden den 1 juli 1993 - den 30 

juni 1996. 
Det övergripande målet för verksamheten är att förse begåvningshandi

kappade och vissa andra grupper av läshandikappade med nyhetsinformation 

och litteratur. 

Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och 
litteratur (LL-stiftelsen) 

LL-stiftelsen har lämnat en enkel anslagsframställning för budgetåret 

1994/95. Under budgetåret 1992/93 producerades 15 LL-böcker och 45 num

mer av nyhetstidningen 8 SIDOR, med en upplaga på 6 500 exemplar (mars 

1993). 
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En utgivning av minst 20 böcker per år och en veckoutgivning av 8 

SIDOR är enligt stiftelsen nödvändigt för att tillfredsställande nyhetsförmed

ling och varierad bokutgivning skall kunna uppnås. Med oförändrade an

slagsmedel för budgetåret 1994/95 kommer nedskärningar i verksamheten att 

göras. 

Stiftelsekapitalet uppgår till 600 000 kr. Enligt stiftelsens bedömning är de 

ekonomiska resurserna för att möta tillfälliga kostnadsökningar eller andra 

oförutsedda utgifter otillräckliga. 

Stiftelsen begär mot bakgrund av det ovan nämnda att anslaget förs upp 

med 12 036 000 kr ( + 3 460 000 kr) och att stiftelsekapitalet höjs till 2 mil

joner kronor ( + I 400 000 kr). Vidare betonar stiftelsen att ökade resurser 

till information och marknadsföring kommer att leda till intäktsökningar och 

dänned förbättrad ekonomi längre fram. 

Regeringens överväganden 

Övergripande mål har fastställts för treårsperioden 1993/94-1995/96 (prop. 

1992/93:100 bil. 12 s. 223, bet. l992/93:KU27, rskr. 1992/93:239). Mot 

bakgrund av dessa träffade staten och stiftelsen den l 0 juni I 993 ett avtal som 

gäller t.o.m. den 30 juni 1996. 

Handikapputredningen lade år 1992 fram sitt slutbetänkande Ett samhälle 

för alla (SOU I 992:52). Utredningen föreslog att nuvarande system med bi

drag till LL-stiftelsens verksamheten över statsbudgeten bör bibehållas men 

omprövas efter fem år. Utredningen underströk vikten av att ytterligare stat

liga medel anslås för att utveckla och öka utgivningen av LL-böckerna samt 

nyhetstidningen 8 SIDOR. En sammanställning av remissvaren har publice
rats i en departementsstencil (Os 1993:95). 

Ett av de reformområden som har prioriterats i förslaget till statsbudget för 

budgetåret 1994/95 avser åtgärder för att uppnå bättre förhållanden för funk

tionshindrade. Genom jämförelsevis begränsade men strategiskt placerade in

satser kan människor med funktionshinder ges ökade möjligheter till delak

tighet i vårt samhälle. 

De begåvningshandikappade har svårt att tillgodogöra sig informationen i 

vanliga nyhetsmedier och har begränsad tillgång till kultur. Tidningen 8 

SIDOR och LL-böckema fyller därför en viktig uppgift genom att de på ett 

anpassat och enkelt språk presenterar nyhetsinformation och litterära upple

velser. Tidningen och LL-böckerna fungerar också utmärkt för andra läsare 

med begränsad färdighet i det svenska språket. 

Regeringen bedömer det angeläget att LL-stiftelsen får tillfälle att både öka 

verksamhetens omfattning i väsentlig mån och att utveckla innehållet. Rege

ringen föreslår därför att bidraget till stiftelsen ökar med 4,5 miljoner kronor 

för budgetåret 1994/95. Med en resursförstärkning av denna storleksordning 

kommer stiftelsen att kunna få till stånd en mer frekvent tidningsutgivning 

och en betydligt ökad utgivning av LL-böcker. Inte minst viktigt är att ytterli

gare kraft kommer att kunna avsättas till de angelägna marknadsföringsinsat-
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sema. För att LL-stiftelsen i fortsättningen skall kunna bedriva sin verksam
het rationellt bör under budgetåret 1994/95 minst l miljon kronor avsättas till 

det egna kapitalet. 
Vid beräkningen av anslaget har ett rationaliseringskrav på I % tillämpats. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Bidrag till Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och litteratur 

för budgetåret 1994/95 anvisar ett reservationsanslag på 13 000 000 kr. 

C 15. Talboks- och punktskriftsbiblioteket 

1992/93 Utgift 

1993/94 Anslag 

1994/95 Förslag 

59 469 ()()()1 

62 300 ()()() 

53 534 ()()() 

Reservation 5 399 803 

I Anvisat under anslagen C 16. Talboks- och punktskriftsbiblioteket: Förvalt
ningskostnader och C 17. Talboks- och punktskriftsbiblioteket: Produktions
kostnader. 

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 anvisas under åttonde 

huvudtiteln F 7. Bidrag till vissa studiesociala ändamål). Till biblioteket är 
knuten en punktskriftsnärnnd som enligt sin instruktion (1985:391) har att 

främja och utveckla punktskriften för synskadade. 
Det statliga bidraget till Sveriges Dövas Riksförbund (SDR) för produk

tion av videogram på teckenspråk förmedlas för närvarande genom biblio
teket. 

Talboks- och punktskriftsbiblioteket 

Talboks- och punktskriftsbiblioteket (TPB) har lämnat en enkel anslagsfram

ställning för budgetåret 1994/95. 

I sin fördjupade anslagsframställning hösten 1992 förde TPB fram önske

mål om resurser till en central utskrivningstjänst på punktskrift för synska
dade, liknande den som TPB har för .de dövblinda punktskriftsläsama. TPB 

anser att iden bör vidareutvecklas till att omfatta ett elektroniskt bibliotek. 

10 Riksdagen 1993194. 1 sam/. Nr 100 Bilaga 12 
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Mycket av det material som finns på ett allmänt bibliotek finns inte direkt 

tillgängligt för de läshandikappade låntagarna utan materialet måste läsas in 

eller skrivas ut i punktskrift. Det handlar främst om tidskrifter och informa

tionsmaterial men också om olika uppslagsverk och avancerad facklitteratur. 

Eftersom biblioteken datoriseras allt mer och allt flera läshandikappade har 

tillgång till anpassade datorer på arbetsplatsen och/eller hemma kan resurserna 

utnyttjas effektivare om informationen lagras elektroniskt. Den som inte har 

tillgång till dator skall på ett enkelt sätt kunna få tillgång till denna information 

per telefon. Genom att informationen lätt nås både genom talsvar på telefon 

och genom att den kopplas upp till datorer utrustade med punktskriftsdisplay 

eller talsyntes blir material sökbart och hämtbart direkt för den läshandi

kappade. Också de bibliotek som önskar bygga upp ett komplement till in

läsningstjänsten och fördjupa sin låntagarservice till den läshandikappade 

gruppen kan utnyttja de nya tekniska möjligheterna. Innehållet i ett elek

troniskt bibliotek skulle enligt TPB kunna byggas upp på grundval av såväl 

individuella önskemål som generellt med innehållsförteckningar till tidskrif

ter, litteraturtips inom olika ämnesområden samt aktuell information. Ökade 

resurser krävs för uppbyggnaden. 

Utöver en viss kompensation för prisutvecklingen begär biblioteket, i lik

het med tidigare år, att beställningar av talböcker, punktskriftsböcker och in

formationsmaterial får läggas ut för betalning under budgetåret 1995196 inom 

en kostnadsram av 11 000 000 kr. 

Vidare begär TPB en låneram i Riksgäldskontoret på 800 000 kr för vi

dareutveckling av datasystemet och för övriga anläggningskostnader för för

valtningsändamål. 

Regeringens överväganden 

Övergripande mål 

Det finns inte skäl till att förändra de övergripande mål som gäller för 

treårsperioden 1993/94-1995/96. 

Resurser 
Ramanslag 1994/95: 53 534 000 kr 

Planeringsram 1994/95 1995196 
53 534 000 kr 53 534 000 kr 

Övrigt 
Beställningsbemyndigande på 11 000 000 kr för budgetåret 1995196 

Regeringen anser att de riktlinjer som lades fast i 1993 års budgetpro

position för TPB:s verksamhet och som godkänts av riksdagen (bet. 

l 992/93:KrU26, rskr. 1992/93:319) bör gälla även för budgetåret 1994/95. 

Handikapputredningen, som år 1992 lade fram sitt slutbetänkande Ett 

samhälle för alla (SOU 1992:52), föreslog att ytterligare medel tillförs TPB 
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för att förbättra servicen till synskadade och andra människor med funktions- Prop. 1993/94: l 00 

nedsättningar. Remissinstansema stöder utredningens förslag. Bil. 12 

Regeringen anser i likhet med utredningen att servicen till synskadade bör 

förbättras. Det förslag som TPB för fram om ett elektroniskt bibliotek utveck

lar påtagligt skriv- och inläsningstjänstsfunktionen för synskadade och andra 

läshandikappade samtidigt som resurserna tas till vara på ett rationellt sätt. 

Regeringen föreslår därlör en anslagshöjning till TPB med 1 miljon kronor. 

Regeringen beslutade i juli 1987 att medge TPB rätt att, i enlighet med vad 

kulturutskottet anfört (bet. l 986/87:KrUl 7, rskr. 1986/87:209), träffa avtal 

för högst tre år med ett eller flera företag angående utnyttjande av bibliotekets 

masterbandsarkiv för försäljning och leverans av talböcker till biblioteken. 

Genom avtalen ådrar TPB inte staten några förpliktelser. Avtalen torde 

rymmas inom TPB:s ordinarie verksamhet. Anledning saknas därför att 

riksdagen lämnar särskilt medgivande till avtalen eller att de görs beroende av 

regeringens godkännande. 

Biblioteket bör fä ett bemyndigande att göra beställningar av talböcker, 

punktskriftsböcker och inforrnationsmaterial som kommer att belasta anslaget 

budgetåret 1995/96. Bemyndigandet bör avse högst 11 000 000 kr. 

Biblioteket bör för budgetåret 1994/95 få en sammanlagd låneram i 

Riksgäldskontoret på 3 000 000 kr ( + 800 000 kr). 

Vid beräkning av anslaget har utöver sedvandlig pris- och löneomräkning 

hänsyn tagits till de ränte- och amorteringskostnader som uppkommer vid ut

nyttjande av låneramen. Medel har också tillförts anslaget med anledning av 

förändringen av den statliga arbetsgivarorganisationen och för avtalade av

sättningar till Trygghetsstiftelsen. Vidare har anslaget minskats till följd av det 

slopade arbetsgivarinträdet och att ett rationaliseringskrav på I % har tilläm

pats. 

Bidraget till SDR:s videogramproduktion (10 461 000 kr) som inneva

rande budgetår anvisats under anslaget C 15. Talboks- och punktskrifts

biblioteket, kommer fr.o.m. budgetåret I 994/95 att utgå under C 16. Bidrag 

till Sveriges Dövas Riksförbund för produktion av videogram på tecken

språk. Som framgår under detta anslag skall TPB dock även i fortsättningen 
svara för katalogisering av videogrammen. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 

l. godkänner vad regeringen anfört om TPB:s avtal om utnyttjande 

av bibliotekets masterbandsarkiv, 

2. medger att regeringen lämnar Talboks- och punktskriftsbiblioteket 

ett beställningsbemyndigande på 11 000 000 kr för budgetåret 1995/96, 

3. till Talboks- och punktskriftsbiblioteket budgetåret 1994/95 anvi

sar ett ramanslag på 53 534 000 kr. 

147 



C 16. Bidrag till Sveriges Dövas Riksförbund för 
produktion av videogram på teckenspråk 

1994/95 Nytt anslag (förslag) 17 500 ()()() 

Från anslaget skall utgå bidrag till Sveriges Dövas Riksförbund (SDR) för 

produktion av videogram på teckenspråk. Innevarande budgetår betalas stödet 

ut av Talboks- och punktskriftsbiblioteket (TPB) som sedan budgetåret 

1981182 varit tillsynsmyndighet och bidragsförmedlare. 

Regeringens överväganden 

Bakgrund 

I SDR:s regi och i anslutning till Västanviks folkhögskola i Leksand bedrivs 

sedan början av 1970-talet videoproduktion på teckenspråk för döva (SDR 

Video). Verksanlheten bedrevs i mycket blygsam omfattning och finansiera

des så gott som helt av SDR fram till år 1979. Barnprogrammen var priori

terade och det var till dessa som SDR år 1980 fick sitt första statliga produk

tionsbidrag med 250 000 kr. V åren 1986 beslöt riksdagen att staten skulle ta 

det ekonomiska huvudansvaret för SDR:s framtida videoproduktion och an

slaget räknades samtidigt upp kraftigt för att inledningsvis möjliggöra nöd

vändiga investeringar och en successiv ambitionshöjning. Bidraget förmedla~ 

via TPB, som också har tillsyn över verksamheten. 

Anslaget till SDR Video uppgår innevarande budgetår till 10 461 000 kr. 

Inriktningen och ambitionen för SDR Video är att producera nyheter, infor

mation, kultur för döva (och med döva) på teckenspråk. Barn- och ungJoms
program prioriteras. Videoavdelningen distribuerar sina videogram via döv

föreningar ute i landet. Nyhets-, informations- och debattprogram, samt 

fr.o.m. år 1993 även barnprogram, sänds dessutom via Sveriges Television 

(TV 2). 

Under de 20 år som videogrammen producerats har SDR Video utvecklat 

verksamheten självständigt. Den erfarenhet och kompetens som finns inom 

organisationen gör att videoverksamheten i dag kännetecknas av en hög am

bition och kvalitet. 

Handikapputredningen har i sitt slutbetänkande Ett samhälle för alla (SOU 

1992:52) inte särskilt behandlat videogramverksamheten i Leksand. 

Utgångspunkter 

De döva som har teckenspråket som sitt första språk har en begränsad tillgång 

till samhällets kulturyttringar. Genom att teckenspråket är visuellt kan det bara 

förmedlas genom rörliga bilder. Den verksamhet som SDR i dag bedriver i 

Leksand med videoproduktion på teckenspråk anser regeringen är angelägen, 

inte minst med tanke på döva barn och ungdomar. 
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För att verksamheten skall kunna utvecklas krävs nu ytterligare resurser så 

att de teckenspråkiga döva får förbättrad tillgång till och i högre grad kan ta 

del av informations- och kulturliv. 

Regeringens förslag innebär att det statliga anslaget till verksamheten ökar 

från nuvarande 10 461 000 kr till 17 500 000 kr. Denna ökning bör medge 

en kraftig ambitionshöjning av verksamheten. Inledningsvis kan medel 

behöva användas för investeringar. 

Verksamhetsform 

Som tidigare nämnts har hittills det statliga bidraget till SDR:s videoverksam

het förmedlats via TPB, som också har haft ett tillsynsansvar för verksamhe

ten. 

Videoverksamheten inom SDR har funnit sin form och fått en betydande 

omfattning. När nu en ytterligare förstärkning är aktuell är det enligt re

geringen lämpligt att se över verksamhetsformer och relationer mellan SDR 

och staten. 

Staten bör endast ge allmänna riktlinjer för den videogramverksamhet som 

bedrivs med statsbidrag. Uppdraget bör vara långsiktigt och stor frihet skall 

ges att inom givna ramar bestämma hur verksamheten skall bedrivas. Med en 

sådan utgångspunkt och med tanke på det ekonomiska ansvarstagande som 

staten ikläder sig är det naturligt att staten vill försäkra sig om att SDR Video 

har en styrelse som har betryggande kompetens och erfarenhet. Även bra 

kontroll- och uppföljningsmöjligheter måste finnas. 

Styrelsen för SDR har uppgett att man har för avsikt att vid en extra kon

gress under våren föreslå sådana ändringar av förbundets stadgar att video

verksamheten kan organiseras som en särskild sektion med en särskild 

styrelse. Sektionen skall också ha egen redovisning. Styrelsen för videoverk

samheten skall enligt vad SDR:s styrelse ämnar föreslå, bestå av en ord

förande och sex ledamöter av vilka SDR utser tre ledamöter och regeringen 
ordföranden och övriga tre. Om dessa förändringar genomförs bedömer re

geringen att den statsunderstödda produktionen av videogram på teckenspråk 

helt kan anförtros SDR. Verksamheten behöver inte längre stå under tillsyn 

av TPB. Regeringen är beredd att bistå vid utseendet av styrelseledamöter i 

sektionen på det sätt SDR:s styrelse sagt sig vilja föreslå. 

SDR Video skall varje år lämna anslagsframställning, resultatredovisning 
och verksamhetsberättelse till Kulturdepartementet i enlighet med förord

ningen (1993: 134) om myndigheters årsredovisning och anslagsfram

ställning. Staten skall även beredas möjlighet till revision. En utvärdering av 

verksamheten bör lämpligen ske efter en period om 5 år. 

TPB har tidigare skött katalogiseringen av videogrammen så att de lätt kan 

rekvireras från de allmänna biblioteken. Denna verksamhet behövs alltjämt 

och bör även i fortsättningen bedrivas av TPB. Det bör därför vara ett villkor 

för bidraget att SDR lämnar ett exemplar av varje framställt videogram till 

TPB. 
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Det bör ankomma på regeringen att fatta de beslut och vidta de åtgärder 

som behövs för att den nya videogramverksamheten skall kunna starta senast 

den l juli 1994. 

Verksamhetens inriJ.."tning och mål 

SDR Video skall producera videogram på teckenspråk i syfte att tillgodose de 

dövas behov av nyheter, information, kultur m.m. Videogram för barn och 

ungdomar skall särskilt prioriteras. 

Anslag 

Regeringens föreslår att anslaget till Sveriges Dövas Riksförbund förs upp 

med 17 500 000 kr. Medlen bör anvisas under ett reservationsanslag. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 

till Bidrag till Sveriges Dövas Riksförbund för produktion av video

gram på teckenspråk budgetåret 1994/95 anvisar ett reservationsanslag 

på 17 500 000 kr. 

C 17. Bidrag till Svenska språknämnden och 
Sverigefinska språknämnden 

1992/93 Utgift 

1993/94 Anslag 

1994/95 Förslag 

3 026 357 
3 128 000 

3 219 000 

Från anslaget utgår bidrag till Svenska språknämndens och Sverigefinska 

språknämndens verksamhet. Svenska språknämndens verksamhet bekostas 

även av anslag från olika fonder, prenumerationsavgifter för tidskriften 

Språkvård m.m. 

Sverigefinska språknämnden har bidrag även från den finska staten. 

1. Bidrag till Svenska språknämnden 

2. Bidrag till Sverigefinska 
språknämnden 

1993/94 

2 448 000 

680 000 

3 128 000 

Beräknad ändring 
1994/95 
Regeringens 
förslag 

+ 

+ 
+ 

28000 

63 000 

91 000 
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Svenska språknämnden 

Svenska språknämnden föreslår i sin anslagsframställning en mindre juste

ring av anslaget till 2 773 000 kronor som kompensation för kostnads

ökningar. 

Sverigefinska språknämnden 

Sverigefinska språknämnden föreslår att bidraget till nämnden höjs med 

115 000 kronor, främst för att möjliggöra att nämndens vetenskapliga perso

nal skall k'Unna avlastas administrativa uppgifter. 

Regeringens överväganden 

För Svenska språknämnden har beräknats vissa justeringar för prisökningar 

och en viss utgiftsminskning genom rationaliseringar. 

Sverigefinska språknämndens uppgift att vårda och utveckla finska språket 

i Sverige genom telefonrådgivning, publikationsverksamhet m.m., både för 

den finskspråkiga ursprungsbefolkningen i Tomedalen och personer som 

invandrat till Sverige, motiverar enligt regeringens mening en viss uppjuste

ring av nämndens resurser. Genom den ökade resurstilldelningen bör nämn

dens rådgivningskapacitet och vetenskapliga standard kunna vidmakthållas. 

Förslag till riksdagsbes\ut 

Regeringen föreslår att riksdagen 

till Bidrag till Svenska språknämnden och Sverigefinska 

språknämnden för budgetåret 1994/95 anvisar ett förslagsanslag på 

3 219 000 kr. 
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Radio och television 

Den avgiftsfinansierade radio- och TV-verksamheten 

Allmänna riktlinjer för den avgiftsfinansierade radio- och 
TV -verksamheten 

Genom 1992 års riksdagsbeslut (bet. l 99 l/92:KrU28, rskr. 1991/92:329) 

godkändes regeringens förslag i prop. 199l/92:140 om den avgiftsfinan

sierade radio- och TV-verksamheten 1993-1996 m.m. 

Riksdagen fattade den 2 juni 1993 beslut (prop. 1992/93:236, bet. 

\992/93:KrU28, rskr. 1992/93:377) om ägandet av den avgiftsfinansierade 

radio- och TV-verksamheten (public service-verksamheten). Beslutet innebär 

att Sveriges Television AB, Sveriges Radio AB och Sveriges Utbildnings

radio AB skall ägas av tre för ändamålet bildade stiftelser. Den nya ägarord

ningen skall träda i kraft den l januari 1994. 

Genom 1992 års riksdagsbeslut lades riktlinjer för public service-verksam

heten fast för en fyraårsperiod. Regeringen har ingått avtal med de tre public 

service-företagen Sveriges Television AB, Sveriges Radio AB och Sveriges 

Utbildningsradio AB om deras verksamhet under perioden den 1 januari 1993 

- den 31 december 1996. 
I enlighet med riksdagsbeslutet år 1992 gäller följande allmänna riktlinjer 

under avtalsperioden 1993-1996. 

Verksamheten regleras främst genom radiolagen (1966:755), lagen 

(1991: 1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefri

hetsgrundlagens områden och förordningen ( 1988:339) med instruktion för 

Radionämnden. Av betydelse i sammanhanget är också lagen ( 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 programföretagen regleras verksamheten under krig eller vid krigsfara. 

Samtliga avtal omfattar perioden den 1 januari 1993 - den 31 december 1996. 
Regeringen har meddelat programföretagen tillstånd enligt 5 § radiolagen 

att under tiden den 1 januari 1993 -- den 31 december 1996 sända radiopro

gram i rundradiosändning. Som villkor för sändningsrätten gäller att de avtal 

som träffas mellan staten och företagen alltjämt är i kraft. Närmare bestäm

melser om rättigheter och skyldigheter beträffande sändningsrätten och pro

granwerksamheten finns i radiolagen och i avtalen. 

Radionämnden övervakar genom efterhandsgranskning att programföreta

gen iakttar bestämmelserna i radiolag och avtal. 

TERACOM Svensk Rundradio AB (nedan kallat Teracom) är huvudman 

för rundradionätet. Tcracom skall ge sändningsberättigade programföretag 
tillgång till sändarnätet på likvärdiga villkor. Verksamheten regleras i avtal 

mellan Teracom och public service-företagen. 

Public service-företagen utgör tillsammans med Radionämndcn den s.k. 

rundradioröre Isen. 
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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. RIKAB kommer att ägas gemensamt 

av de tre programföretagen fr.o.m. den l januari 1994 när stiftelserna bildas. 

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 om avgifts

medlen inte räcker till. 

Sveriges Televisions ansvar för förvaltning av rundradiomedlen regleras i 

ett avtal som trädde i kraft den I januari 1993 och gäller tills vidare. 

Verksamheten år 1992 

Genom 1991 års riksdagsbeslut (prop. 1990/91:149, bet. l990/9l:KU39, 

rskr. 1990/91 :370) anvisades Sveriges Radio, Televerket (Teracom fr.o.m. 

den l juli 1992) samt Radionärnnden medel för kalenderåret 1992. Redovis

ningen i det följande avser kalenderåret 1992. 

Sammanlagt togs 4 513,4 mkr av avgiftsmedlen i anspråk under år 1992. 

Sveriges Radio-koncernen disponerade drygt 3 779,8 mkr för programverk

samheten i dess helhet, med undantag av utlandsprogramverksamheten. Tele

verket (Teracom fr.o.m. den l juli 1992) utnyttjade totalt 611,4 mkr. Kostna

derna för Radionämndcns verksamhet var 4,8 mkr. Övriga kostnader bestå

ende av vissa avskrivningar till följd av att intäkterna bruttoredovisas uppgick 

till 117.4 mkr. 

Under år 1992 uppgick de totala intäkterna i form av TV-avgifter, inkl. 

påminnelse- och tilläggsavgifter. samt ränteintäkter till 4 615,5 mkr, vilket i 

förhållande till de avgiftsmcdel som togs i anspråk innebär ett positivt resultat 

om I 02, l mkr. Det samlade underskottet i rundradiorörelsen har mer än hal

verats jämfört med 1991 och uppgår för 1992 till 114 mkr. 

Antalet TV-avgiftsbetalande hushåll uppgick 1992 till drygt 3,3 miljoner. 

Programföretagens verksamhet år 1993 och plan för år 1994 

Nedan följer en sammanfattning av programföretagens redovisning av verk

samheten år 1993 samt för planerna inför år 1994. 
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Sveriges Television 

Verksamheten 1993 

Sveriges Televisions totala sändningstid år 1993 uppgick till 173 timmar per 

vecka, vilket är en ökning med 39 timmar per vecka jämfört med år 1991. Av 

den totala sändningstiden år 1993 utgjorde ca 12 timmar per vecka regionala 

sändningar. 

Medverkandekostnadema beräknas för år 1993 uppgå till 222,9 mkr, en 

ökning med 24 mkr jämfört med år 1992. Kostnaderna för samproduktioner 

och produktionsutläggningar samt avtalsbundna kostnader beräknas under år 

1993 uppgå till 211,9 mkr, vilket är en ökning med 11,8 mkr jämfört med år 

1992. 

Den totala distriktsproduktionen beräknas år 1993 uppgå till l 4 78 timmar, 

vilket är en ökning med 468 timmar, eller 46 %, jämfört med år 1992. Under 

perioden 1987-1991 ökade allmänproduktionen i distrikten med ca 40 %. 

Av Sveriges Televisions totala utbud under verksamhetsåret avser ca 60% 

program på svenska språket. 

Av Sveriges Televisions totala utbud är ca 50 % tillgängligt för de döva 

och hörselskadade tittarna. Under verksamhetsåret 1993 beräknas totalt drygt 

15 timmar per vecka av de svenska programmen textas. Sedan den l mars 

1993 sänds en 5-minuters nyhetssändning på teckenspråk måndag-fredag. 

Sveriges Televisions samlade sändningstid på minoritetsspråk uppgick år 

1993 till 182 timmar. Det finskspråkiga programutbudet i TV omfattar dagliga 

nyhetssändningar (måndag-fredag). 

Reformverksamheten 1993 

Sveriges Televisions andel av refonntillskottet för 1993 uppgår till 123,5 

mkr. Av reformmedlen har 20,6 mkr använts för att förstärka den gestaltande 

produktionen, 20,6 mkr för barn- och ungdomsprogram, 22,7 mkr för 

nyhetsverksamheten, 20,6 mkr till morgonsändningar exkl. nyheter och 24,7 

mkr till bl.a. nöjesprogram för ungdomar och distriktens nöjesverksamhet. 

Dessutom har 4, I mkr använts till en förstärkning av nyhets- och sam

hällsmagasin, 4,9 mkr till en utökning av de regionala sändningarna, 3, I mkr 

har tillförts den finskspråkiga redaktionen, 1,2 mkr till nyhetssändningar på 

teckenspråk och I mkr till en utökning av text-TV:s sändningstid. 

Rationaliseringsåtgärder 1993 

Rationaliseringsåtgärdema redovisas gemensamt för åren 1992 och 1993 och 

beräknas sammanlagt uppgå till 132 mkr. 

Rationaliseringar till följd av koncernavvecklingen beräknas till ca 27 mkr. 

Genom organisationsförändringar och en rad mindre .riktade åtgärder be

räknas ca 60 mkr sparas under åren 1992 och 1993. Överföringen av drifttek

niken i Stockholm till Kanal I och drifttekniken i Göteborg och Malmö till 

TV 2 som genomfördes den I januari 1992 har gett en besparing om 

sammanlagt 20 mkr. En minskning av personalen under 1992 beräknas ge en 
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besparing på 20 mkr. En rad små rationaliseringsåtgärder inom TV 2:s 

övriga distrikt har under 1992 och 1993 frigjort ca 4 mkr. Under 1993 skall 

reporterfotografer införas i distrikten, vilket beräknas ge en rationaliserings

vinst motsvarande 2 mkr. Genom kostnadsminskningar inom servicedivisio

nen i Stockholm har 14 mkr sparats under 1992. 

Omorganisationen av ny hets verksamheten I 993 innebär att antalet nyhets

sändningar ökades med drygt 30 % eller ca 200 timmar på årsbasis. Denna 

ökning genomfördes utan ökad medelstilldelning till nyhetsverksamheten. 

Sveriges Television uppskattar produktivitetsökningens värde för morgonny

heterna till 20 mkr och för morgonsändningarna till 25 mkr. 

Verksamheten 1994 -förntsättningar och planer 

I enlighet med I 993 års riksdagsbeslut anvisas Sveriges Television 

2798,1 mkr för år 1994 (i 199 I års prisläge). 

Sveriges Televisions andel av rationaliseringskraven uppgår till 137 mkr 

för perioden 1992-1994. Rationaliseringsåtgärderna 1992 och 1993 beräknas 

som nämnts ge en sammanlagd besparing om 132 mkr. Sveriges Television 

har därmed i stort sett uppnått rationaliseringskravet. Några genomgripande 

eller strukturella åtgärder av den typ som genomförts under 1992 och I 993 är 

inte aktuella och några målsättningar för de fortsatta rationaliseringssträvan

dena har ännu inte definitivt fastlagts. 

Sveriges Television redovisar sina reformplaner för 1994 mycket översikt

ligt av i första hand konkurrensskäl. Sveriges Television avser dock att lämna 

detaljerade redovisningar av genomförd verksamhet i efterhand. 

Sveriges Televisions del av reformtillskottet uppgår till 410,9 mkr för pe
rioden 1992-1996. Sammanlagt återstår 175,4 mkr av reformtillskottet att 

disponera under avtalsperioden. Reformtillskottet fördelas med 55,7 mkr för 

1994 och 104,2 mkr för 1995. 

1994 och I 995 års reformtillskott kommer att användas för att öka produk
tionen och kvaliteten av svenska program, i synnerhet den gestaltande pro

duktionen. att stärka programutbudet för barn och ungdom, att kvalitativt och 

kvantitativt stärka nyhetsverksamheten, att stärka den allmänna prograrnkvali

teten. att förbättra servicen för olika publikgrupper genom en ökad sänd

ningstid samt att utveckla text-TV-verksamheten. 

Sveriges Radio 

Verksamheten 1993 

I enlighet med 1992 års riksdagsbeslut bildades programföretaget Sveriges 

Radio AB den I januari 1993 genom en sammanslagning av Sveriges Riksra

dio och Sveriges Lokalradio. Den 18 januari l 993 genomfördes förändringar 

i programtablån till följd av Sveriges Radios beslut att profilera radiokanaler

na mot tydliga målgrupper. 
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I huvuddelen av landet sänder Sveriges Radio i fyra kanaler, PI, P2, P3 

och P4. P4 innehåller dels ett rikstäckande gemensamt program, P4-Riks, 

dels lokala program från 25 olika lokalredaktioner. Dessutom sänder Radio 

Sweden utlandsprogram. I Stockholm är programmen fördelade på annat sätt. 

P2 Stockholm sänder seriös musik dygnet runt. Radio Stockholm sänder 

egna program 06.00-24.00. Program på minoritetsspråk, som i övriga landet 

sänds i P2, sänds i Stockholm tillsammans med Radio Sweden i Stockholm 

Intemational. Även utbildningsradions program sänds i P2 i övriga landet, 

men sänds i Stockholm i P4. 

Det totala antalet sändningstimmar för år 1993 beräknas uppgå till 

122 375 timmar, en ökning med ca 6 000 timmar jämfört med riksradions 

och lokalradions sammanlagda sändningstid år 1992. De lokala kanalerna 

beräknas år 1993 svara för 74,9 % av den totala sändningstiden. 

I de fyra rikskanalema produceras sammantaget 38,2 % av programmen 

utanför Stockholm. 

Av Sveriges Radios sammanlagda resurser för program verksamheten be
räknas nära 60 % läggas på nyheter, aktualitets- och samhällsprogram och 

kultur. Dessa program utgör samtidigt 40 % av den totala sändningstiden. 

Sveriges Radios sändningstid under 1993 för samiska program beräknas 

uppgå till totalt 230 timmar och för finska rikssändningar 667 timmar. Sänd

ningstiden för övriga minoritetsspråk beräknas till 602 timmar under 1993. 

Reformverksamheten 1993 

Sveriges Radios andel av refonrunedlen för 1993 uppgår till 69,3 mkr, varav 

46.2 mkr skall finansieras genom interna rationaliseringar. Således tillförs ett 

nettoreformtillskott på 23, 1 mkr. Rationaliseringar till följd av sammanslag
ningen av riksradion och lokalradion beräknas uppgå till 33 mkr och tillförs 

programverksamheten i form av reformmedel. 

Reformmedel på drygt 76 mkr har fördelats med 3,8 mkr till PI, 6,8 mkr 

till P2, 11,4 mkr till P3, 40,3 mkr till P4-Riks samt 13,7 mkr till de lokala 

kanalerna. PI har satsat reformmedel för att öka kvaliteten inom områdena 

kultur, nyheter och aktualiteter/samhälle samt för att öka utomståendes med

verkan i programmen. P2 har till stor del använt reformmedlen för att öka an

delen egenproducerad musik och för att ta in fler utomståendes medverkan, 

Vidare har P2 fått medel för att genomföra P2 Stockholm. P3:s reformmedel 

har satsats på ökad egenproducerad musik och på en utveckling av kultur-, 

nyhets- och samhällsprogram, speciellt med inriktning på den yngre publiken 

med uppdraget att skapa ett alternativ till den kommersiellt finansierade radi

on. Den nya kanalen P4-Riks finansieras dels med reformmedel, dels med 

medel som frigjons genom rationaliseringar inom P3. De lokala kanalerna har 

tillförts nya medel för att bygga upp och höja kvaliteten på den egna produk

tionen samt för att utöka nyhetsservicen. 

Genom koncernavvecklingen har 3 mkr frigjorts för ett särskilt projekt för 

kompetenshöjning och kvalitetsutveckling. 
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Rationaliseringsåtgärder I 993 

Sveriges Radios rationaliseringsåtgärder under 1993 beräknas leda till bespa

ringar på sammanlagt 68 mkr. 

Rationaliseringseffekten av sammanslagningen av riksradion och lokalra

dion beräknas sammanlagt uppgå till 33 mkr, varav 12,7 mkr motsvaras av 
minskade personalkostnader, l l mkr av ett minskat återanskaffningsbehov av 

teknisk utrustning, 5,5 mkr av minskade hyreskostnader fr.o.m. den l janua

ri 1994, samt l mkr som motsvaras av minskade kostnader för programin

samling i samband med en samlokalisering på distriktsorterna. 

Genom sammanslagningen har rationaliseringar även kunnat genomföras 

inom P3 där 35,2 mkr har frigjorts. 

Sammanslagningen har vidare medfört en effektivisering av programverk

samheten. Den totala sändningstiden har kunnat utökas samtidigt som perso

nalen minskats med drygt 100 personer. Sammanslagningen har även möjlig

gjort en effektivare nyhetsförmedling genom ett samarbete mellan rikskanaler

nas och de lokala kanalernas nyhetsredaktioner. 

Verksamheten 1994 - förutsättningar och planer 

I enlighet med 1993 års riksdagsbeslut kommer Sveriges Radio att för år 

1994 anvisas l 571,5 mkr (1991 års prisläge). 

En handlingsplan för program för och om funktionshindrade för avtalspe

rioden 1993-1996 har beslutats av Sveriges Radios företagsledning. I enlig

het med planen skall under åren 1994 och 1995 avsättas 12,2 mkr respektive 

10,6 mkr för åtgärder för funktionshindrade. Under 1994 startas ett dagligt 

(måndag-fredag) nyhetsprogram på lätt svenska riktade till förståndshandi

kappade och hörselskadade. 

När lokala sändningar på minoritetsspråk, förutom samiska och finska, 

upphörde årsskiftet 1992/93 frigjordes 4,5 mkr. Medlen skall användas för 

att utöka rikssändningama på finska, för att starta rikssändningar på torne

dalsfinska och för att förstärka de lokala kanalernas resurser för sändningar 

på finska och tornedalsfinska. Vidare skall sameradion ges ökade resurser 

och sändningar på albanska och arabiska skall inledas. 

För att kanalerna tillsammans skall uppnå kravet i 1992 års riksdagsbeslut 

att minst 40 % av allmänproduktionen i Sveriges Radios rikssändningar skall 

produceras utanför Stockholm, skall resurser avsättas för att öka produktio

nen ute i landet. Under 1993 producerades sammantaget 38,2 % av program

men utanför Stockholm. Sveriges Radio räknar med att målet 40 % är 

uppnått vid ingången av 1995. 

Under 1996 avser Sveriges Radio att påbörja utbyggnaden av den nya sän

dartekniken DAB (digital ljudradio) i storstäderna, för att under 1997 uppnå 

rikstäckning. Sveriges Radio prioriterar i ett första steg utbyggnaden av DAB 

för de nationella kanalerna. När DAB införs avser Sveriges Radio att erbjuda 

hela landet en dygnet-runt kanal för seriös musik samt om möjligt en finsk

språkig och samisk kanal. 
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Sveriges Utbildningsradio 

Verksamheten 1993 

Sveriges Utbildningsradios totala sändningstid för år 1992 uppgick till I 977 

timmar, varav 547 timmar TV-sändning och 1 430 timmar radiosändning. 

Från och med år 1993 disponerar utbildningsradion egna fasta tider i Sveriges 

Radios och Sveriges Televisions kanaler. Detta beräknas medföra att utbild

ningsradions sändningstid för år 1993 ökar till 623 timmar TV-sändning och 

1 634 timmar radiosändning, vilket motsvarar en ökning med 13 % respekti

ve 14 % jämfört med år 1992. 

Av Utbildningsradions sändningar är ca 75 % på svenska språket och ca 

70 % är av svenska upphovsmän. 

Utbildningsradions program för funktionshindrade utgörs till största delen 

av TV-program på teckenspråk. Utbildningsradions utbud för funktionshind

rade beräknas år 1993 uppgå till totalt 34 timmar, vilket är en ökning med 

8 timmar jämfört med år 1992. 

Utbildningsradions sändningar på minoritetsspråk beräknas år 1993 uppgå 

till totalt 65 timmar, en ökning med 17 timmar jämfört med år 1992. 

Refonnverksamheten 1993 

Sveriges Utbildningsradios andel av reformmedlen uppgår för år 1993 till 

6,7 mkr, inklusive rationaliseringskravet på 4,6 mkr. Reformmedlen används 

till ytterligare utbyggnad av den regionala verksamheten (l,7 mkr), utökade 

sändningar för gymnasieskolan (2,5 mkr), utökade sändningar av program på 

minoritetsspråk och program för funktionshindrade ( 1,4 mkr), samt kvalitets

höjande åtgärder ( 1, 1 mkr). Ett särskilt projekt för döva barn som behöver ut

veckla och träna teckenspråk produceras 1993 för sändning 1994. 

Rationaliseringsåtgärder 1993 

Sveriges Utbildningsradio har ålagts ett rationaliseringskrav som motsvarar 

4,7 mkr för år 1993. Mot bakgrund av att programbolagen, i enlighet med 

1992 års riksdagsbeslut, får tillgodoräknas rationaliseringar som tidigarelagts 

till 1992 vid redovisningen av vilka åtgärder som vidtagits, anger utbildnings

radion att 1992 års rationaliseringar uppgick till 4 mkr och avsåg personal

reduktion, produktivitetshöjning i programverksamheten och minskade admi

nistrativa kostnader. 

Rationaliseringar under år 1993 har främst åstadkommits genom effektivi

seringar av programproduktionen för att möta åtagandet att öka sändningsti

den i såväl radio som TV. Den ökade sändningstiden skulle ha motsvarat en 

kostnadsökning på drygt 6 mkr, men har i stället finansierats genom interna 

rationaliseringar. Moderbolagets avveckling har medfört ökade anslag för ut

bildningsradion, vilka huvudsakligen kommer att användas för ökade insatser 

inom forskning och utvärdering. 
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Verksamheten 1994 - förutsättningar och planer 

I enlighet med 1993 års riksdagsbeslut kommer Sveriges Utbildningsradio 

AB att för år 1994 anvisas 210,7 mkr (i 1991 års prisläge). 

Under 1994 planerar utbildningsradion rationaliseringsåtgärder som leder 

till besparingar på 4,6 mkr. Rationaliseringar åstadkoms genom fortsatt effek

tivisering av programproduktionen som medger en ökning av sändningstiden 

utan motsvarande kostnadsökning. Vidare skall utbildningsradion under 1994 

flytta till nya gemensamma lokaler, vilket beräknas medföra ökad effektivitet i 

verksamheten. Under 1995 planeras ytterligare rationaliseringar på 3 mkr. 

Utbildningsradions reformmedel för år 1994 uppgår till 6, 7 mkr inklusive 

ett rationaliseringskrav på 4,6 mkr. Reformmedlen skall användac; till en fort

satt utbyggnad av den regionala verksamheten, till en förstärkning av TV-pro

duktion för gymnasieskolan och till utökade sändningar av program på mino

ritetsspråk och program för funktionshindrade. En del av reformmedlen skall 

reserveras för kvalitetshöjande åtgärder som bl.a. innefattar förbättrade kon

takter med utbildningsradions användare, en utökning av utomståendes med

verkan, förbättrad teknisk kvalitet genom övergång till digital teknik 1994 

samt utveckling av s.k. multimediaprojekt (ett samspel mellan olika medier 

som distribueras t.ex. via datadisketter, CD-ROM och CD-I). 

1995 uppgår Utbildningsradions reformram till 7 ,2 mkr. Reformtillskottet 

planeras användas till kvalitetshöjande åtgärder, tillgänglighet och ny teknik. 

Utbildningsradion har inlett ett antal utvecklingsprojekt i syfte att producera 

multimedieproduktioner för skola och vuxenutbildningen. Utgångspunkten är 

att tillgängligheten och återanvändningen av utbildningsradions program skall 

förbättras samtidigt som nya kvaliteter kan tillförac; undervisningen. 

Rundradiokontot och TV -avgiften 

Rundradiokontots intäkter består huvudsakligen av TV-avgiftsmedcl. TV

avgiften skall i enlighet med riksdagens beslut höjas från l 404 kr per år till 

l 440 kr per år fr.o.m. den I januari 1994. 

Antalet registrerade TV-avgifter hos RIKAB uppgick till drygt 3,3 miljo

ner i juni 1993. Nettointäkterna från TV-avgiften uppgick till 2,5 mdkr under 

första halvåret 1993. Influtna avgiftsmedel placeras på räntebärande räkning, 

det s.k. rundradiokontot, hos Riksgäldskontoret. 

I enlighet med 1992 års riksdagsbeslut skall Teracom tillföra medel till 

rundradiokontot på två sätt. Teracom skall årligen till rundradiokontot överfö

ra 213,6 mkr (i 1992 års prisläge) under perioden den I januari 1993 - den 

31 mars 2 000. Vidare skall Teracom årligen, i den mån aktiebolagslagcns ut

delningsregler tillåter det, fr.o.m. år 1994 betala ett belopp som motsvarar 

0,75 % av genomsnittet under föregående år av bolagets egna kapital. 

Rundradiokontot tillförs fr.o.m. år 1992 intäkter från TV 4 genom en fast 

och en rörlig koncessionsavgift. Enligt lagen (l 992:72) om koncessionsavgift 

på televisionens område utgör den fasta avgiften 50 mkr per kalenderår. Den 

rörliga avgiften skall beräknas på grundval av TV 4:s annonsintäkter. Den 
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skall utgöra 20 % av de intäkter som överstiger 750 men inte 1 000 mkr, 

40 % av intäkter som överstiger l 000 men inte 2 000 mkr, och SO% av 

intäkter som överstiger 2 000 mkr. Den fasta avgiften och beloppsgränsema 

för den rörliga avgiften avser år 1992 och skall för tiden efter 1992 index

regleras. Den fasta avgiften för 1993 har justerats till 51 mkr och för 1994 till 

ca 53,3 mkr. Den rörliga avgiftens beloppsgränser för 1993 har justerats till 

765 mkr, l 046 mkr resp. 2 092 mkr, och för 1994 till ca 799,2 mkr, 
1 065,6 mkr resp. 2 131,3 mkr. 

Sveriges Television har sedan den l 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. Rundradiokontots resultat för första halvåret 1993 uppgår till 

119,3 mkr, vilket är en förbättring med 134,4 mkr jämfört med motsvarande 

period 1992. Det positiva resultatet innebär att det ackumulerade resultatet för 

rundradiokontot, som varit negativt sedan 1985/86, vänts till ett överskott på 

5,3 mkr under första halvåret I 993 då rundradiokontot beräknas vara i resul

tatmässig balans. Likviditetsmässigt har den positiva resultatutvecklingen 

inneburit att saldot på rundradiokontot uppgick till 208,5 mkr per den 30 juni 

1993, vilket är en förbättring med 164,3 mkr sedan den 30 juni 1992. 

Den enskilda förändring som haft störst betydelse för rundradiorörelsens 

förbättrade likviditet är övergången till förskottsinbetalning av TV-avgiften. 

Den ackumulerade resultatpåverkan till följd av införandet av förskottinbetal

ning uppgick under perioden 1989-1992 till ca 110 mkr. Vidare har rundra

diokontot under 1992 engångsvis tillförts ca 95 mkr till följd av att 550 000 

gamla ärenden om obetalda TV-avgifter överförts till kronofogdemyndighet 

för indrivningsåtgärder. Dessutom har det särskilda kompensationsindex som 

styr medelstilldelningen till de tre programbolagen sjunkit till 3, 14 % under 

1992, medan det under perioden 1982-1991 uppgått till i genomsnitt 6,8 % 

per år. En indexförändring på 1 % innebär en förändring av medelstilldel

ningen till de tre programbolagen på ca SO mkr. 

Sveriges Television föreslår en höjning av den årliga TV -avgiften med 

48 kr fr.o.m. den 1 januari 1995 för att fullt ut täcka den sista delen av re

formtillskottet år 1995. TV-avgiften skulle därmed komma att uppgå till 

I 488 kr år 1995. 

Radio Sweden 

Radio Sweden är en enhet inom Sveriges Radio AB. Enligt avtalet mellan 

staten och Sveriges Radio skall program för sändning till utlandet ge dels 

svenskar som befinner sig utomlands, dels utländsk publik möjlighet att få 
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information om och upprätthålla kontakt med Sverige. Teracom svarar för 

utsändningen av ljudradioprogram på kortvåg och mellanvåg. 

Sveriges Radio begär 54,53 mkr (+15 mkr) för Sveriges Radios utlands

prgramverksamhet för att täcka kostnader för programverksamheten, pro

gramutsändning och programinsamling. 

Teracorn begär 14,2 mkr (+3 mkr) för kapitalkostnader för investeringar i 
Radio Swedens kortvågs- och mellanvågssändare. 10, I mkr avser kapital

kostnader för utbyte av kortvågssändare enligt tidigare beslutad kapitalkost

nadsplan under perioden 1995-2003 Ufr prop 1992/93:100 bil. 4, s. 199, 

bet. 1992/93: UU 14, rskr. 1992/93:296). 1,5 mkr avser ersättning för kapital

kostnader för Sölvesborgs mellanvågssändare. Den återstående delen av av

betalningsplanen för denna sändare avser perioden 1995-2005. Under 1995 

tillkommer en engångskostnad om 2,6 mkr för destruktion av miljögiftet PCB 

i samband med skrotningen av de gamla kortvågssändarna. 

Anslaget för radioprograrnverksarnhet för utlandet uppgick för kalender

året 1993 till 60,809 mkr, men har för kalenderåret 1994 ålagts ett sparbeting 

på 15 mkr. Sveriges Radio beslutade därför att fr.o.m. den l juli 1993 lägga 

ned de franska och spanska sändningarna. 

Under 1994 kommer Radio Sweden att fortsatt prioritera sändningar till 

Europa (svenska, engelska och tyska), förbättra informationen till lyssnare i 

närområdet Tyskland, Ryssland och Baltikum (tyska, ryska, estniska och 

lettiska) och ge kontinuerlig programservice för lyssnare i andra delar av värl

den (engelska och svenska). Sveriges Radio avser även att rationellt utnyttja 

alla distributionsmöjligheter, bl.a. satellit, i syfte att utöka samverkan med 

radiosttioner i målområden. Vidare avser man att utöka samarbetet med Sveri

ges Radios kanaler i syfte att i högre grad använda Sveriges Radios material 

samt erbjuda Radio Sweden-program till Sveriges Radios kanaler. 

Regeringens överväganden 

Public service-företagen 

Riksdagen fattade i juni 1992 beslut (prop. 199l/92:140, bet. 1991/92: 

KrU28, rskr. 1991/92:329) om den avgiftsfinansierade radio- och TV-verk

samheten 1993-1996 m.m. Riksdagen fattade den 2 juni 1993 beslut (prop. 

1992/93:236, bet. 1992/93:KrU28, rskr. 1992/93:377) om ägandet av den 

avgiftsfinansierade radio- och TV-verksamheten (public service-verksam

heten). Beslutet innebär att Sveriges Television AB, Sveriges Radio AB och 

Sveriges Utbildningsradio AB skall ägas av tre för ändamålet bildade stiftel

ser. Den nya ägarordningen skall träda i kraft den 1 januari 1994. 

Regeringen betonade i föregående års budgetproposition att programföre

tagen bör lämna utförligare redovisningar i sina anslagsframställningar. I pro

gramföretagens regleringsbrev för år 1994 föreskrivs att anslagsframställ

ningama särskilt skall redovisa planer och utfall av verksamheten i förhållan

de till det uppdrag och de riktlinjer som gäller, bl.a. beträffande användning

en av reformmedel, åtgärder med anledning av rationaliseringskraven samt in-

11 Riksdagen 1993194. 1 sam!. Nr 100 Bilaga 12 
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satser för såväl programutbudet i stort som för åtgärder för funktionshindra

de, invandrare och språkliga minoriteter. Programföretagen skall även redovi

sa vilka insatser som görs för att åstadkomma ett mångsidigt programutbud 
som känneteckna<; av en hög kvalitet. 

Regeringen konstaterar att public service-företagens anslagsframställningar 

även för år 1995 brister i vissa avseenden. Företagen bör kunna lämna utför

ligare redovisningar av sina planer och utfallet av dessa, utan att för den skull 

programföretagens integritet hotas eller att uppgifter offentliggörs som kan ge 

andra aktörer konk.'Urrensfördelar. Regeringen anser vidare att programföreta

gen bör lämna en mer utförlig redovisning av vilka insatser som görs för att 

åstadkomma ett mångsidigt programutbud som kännetecknas av en hög kva

litet. 

Sveriges Radio redovisar att man avser påbörja utbyggnaden av den nya 

sändartekniken DAB (digital ljudradio) under år 1996. Regeringen konsta

terar att de tekniska förutsättningar som anges i avtalet mellan staten och 

Sveriges Radio avser nuvarande sändarteknik. Frågan om utnyttjandet av 

digital sändarteknik bereds för närvarande av regeringen. Sveriges Radio bör 

avvakta regeringens ställningstagande i fråga om utnyttjandet av digital 

sändarteknik. 
Det är rimligt att uppgifterna för public service-verksamheten påverkas av 

förändringar för annan radio- och TV-verksamhet. Vid övervägandena om 

vilka villkor som skall gälla efter den nuvarande avtalsperiodens slut är det 

därför naturligt att ta hänsyn till att det har tillkommit nya programföretag 

inom både ljudradio och TV och till att ny teknik kan komma att radikalt för

ändra förutsättningarna för radio- och TV-verksamheten. Regeringen avser att 

under våren 1994 publicera en skrift som skall tjäna som utgångspunkt för en 

offentlig diskussion om vilken inriktning public service-verksamheten bör ha 

efter år 1996. 

I enlighet med 1992 års riksdagsbeslut skall medelstilldelningen till de tre 

programbolagen för de resterande åren av avtalsperioden endast anpassa<; till 

förändringar i det särskilda indexet och justeras enligt det aktuella årets re

formtillskott respektive rationaliseringskrav. Den värdesäkrade nivån på me

delstilldelningen skall således ligga fast och relationerna mellan programbola

gens medelstilldelning vara oförändrade under avtalsperioden. 

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 ra

tionaliseringskrav på public service-företagen om 100 mkr för vart och ett av 

åren 1993 och 1994. De medel som frigörs genom ytterligare rationaliseringar 

får behållas för reforminsatser. 

Den sammanlagda medelsanvisningen för år 1994 till de tre prograrnl"öre

tagen är 4 580,3 mkr (i 1991 års prisläge). Tillgängliga medel för år 1994 

fördelas enligt en s.k. fördelningsnyckel med 2 798, l mkr, eller 61,09 %, till 

Sveriges Television, 1 571,5 mkr, eller 34,31 %, till Sveriges Radio och 

210,7 mkr, eller 4,60 %, till Utbildningsradion. Denna relation mellan pro

grambolagens medelstilldelningar skall vara oförändrad under avtalspcrioden. 

Programföretagen redovisar att man i samförstånd har justerat medelsfördel-
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ningen. Regeringen avser dock inte att föreslå en justering av fördelnings

nycklarna med anledning av förändringarna. 

Vid beräkningarna av medelstilldelningen för år 1995 har regeringen utgått 

från de ekonomiska förutsättningar som gäller för avtalsperioden 1993-1996 

i enlighet med 1992 års riksdagsbeslut. Förslagen innebär dels en uppskriv

ning av programföretagens medelstilldelning för år 1994 i förhållande till in

dexförändringen, dels ett resurstillskott om 150 mkr (i 1989 års prisläge). 

Kompensation för kostnadsutvecklingen skall fr.o.m. den l 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. 

Medelstilldelningen till Sveriges Television AB bör för år 1995 uppgå till 

2 994, l mkr i 1992 års prisnivå. 

Medelstilldelningen till Sveriges Radio AB bör för år 1995 uppgå till 

I 681,6 mkr i 1992 års prisnivå. 

Mede\stilldelningen till Sveriges Utbildningsradio AB bör för år 1995 

uppgå till 225,5 mkr i 1992 års prisnivå. 

Regeringen har därvid räknat med ett refonntillskott om 150 mkr (i 1989 

års prisläge) för de tre programföretagen tillsammans. 

Regeringen föreslår att Sveriges Radios sändningar till utlandet i fortsätt

ningen skall finansieras med TV-avgiftsmedel Ufr bil. 4, Utrikesdepartemen

tet, Litt. D). Det statliga stödet, för vilket medel under kalenderåret 1994 an

visats under Utrikesdepartementets reservationsanslag D 2. Radioprogram

verksamhet till utlandet, föreslås avskaffas. Medel för utlandssändningarna 

föreslås i stället anvisas via rundradiokontot fr.o.m. den l januari 1995. 

Under Utrikesdepartementets rescrvationsanslag D 2. Radioprogramverk

samhet till utlandet har anvisats medel till Teracom för kapitalkostnader för 

investeringar i kortvågs- och mellanvågssändare för Sveriges Radios utlands

program. Regeringen föreslår att Teracoms investeringskostnader för kort

vågs- och mellanvågssändare bör avskrivas i sin helhet fr.o.m. år 1995. Vid 

ingången av år 1995 är den återstående fordran som Teracom har på staten 

sammanlagt 54,75 mkr. Därav står kortvågssändarna i Hörby för 48,08 mkr 

och Sölvesborgs mellanvågsstation för 6,67 mkr. Därutöver bör 2,6 mkr 

anvisas för destruktion av miljögiftet PCB i samband med skrotning av äldre 

kortvågssändare. Staten bör således ersätta Teracom via rundradiokontot med 

sammanlagt 57 ,35 mkr vid ingången av år 1995. 

Medelstilldelningen till Sveriges Radios utlandsprogramverksamhet avse

ende Radio Swedens programverksamhet, programutsändning och program

insamling bör med hänsyn till pris- och löneutvecklingen för år 1995 uppgå 

till 40,486 mkr. Därmed bör programverksamheten inom Radio Sweden 

under 1995 kunna ges samma inriktning och minst samma omfattning som 

under 1994. 
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TV-avgiften 

Regeringens förslag till medelstilldelning för den med TV-avgifter finansiera

de radio- och TV-verksamheten under år 1995, för Radionämnden samt för 

radioprogramverksamhet till utlandet framgår av följande sammanställning. I 

avvaktan på att beredningen av frågan om den framtida myndighetsorganisa

tionen på radio- och TV-området. slutförs föreslår regeringen att medelsanvis

ningen till Radionämnden förs upp med oförändrat belopp. Beloppen anges i 

mkr. 

Sveriges Television AB 

Sveriges Radio AB 

Sveriges Utbildningsradio AB 

Radionämnden 

Radio Sweden 

Teracom 

I Pris läge I 991 
2Prisläge 1992 
3Prisläge 1992/93 
4Prisläge 1995 

Beräknat 

1993/94 1994 

2 798,l I 

l 571,51 

210,71 

4,3653 

Förslag 

1994/95 1995 

2 994,12 

l 681,62 

225,52 

4,3653 

40,4864 

57,35 

Det samlade underskottet på rundradiokontot var 239,7 mkr vid utgången 

av år 1991 och 113,9 mkr vid utgången av år 1992. Rundradiokontots resul

tat för första halvåret 1993 uppgar till 119,3 mkr. Rundradiokontots ackumu

lerade resultat har därmed vänts till ett överskott på 5,3 mkr under första halv

året 1993 då rundradiokontot beräknas vara i resultatmässig balans. 

De faktorer som är avgörande för behållningen på rundradiokontot är dels 

storleken på public service-företagens kompensationsindex, dels antalet TV

avgiftsbetalare. Även intäkterna av koncessionsavgiften från TV 4 samt över

föringarna från Teracom påverkar rundradiokontot. 

Vid regeringens bedömningar av TV-avgiftsutveck.lingen under de närma

ste åren har regeringen utgått från att antalet TV-avgiftsbetalare förblir oförän

drat ca 3,3 miljoner under 1993 och 1994, att Teracom tillför 213,6 mkr (i 

1992 års prisläge) per år under perioden den I januari 1993 - den 31 mars 

2000, att Teracom överför 0,75 % av genomsnittet av bolagets eget kapital till 

rundradiokontot fr.o.m. år 1994, att TV 4 tillför en fast koncessionsavgift på 

50 mkr per kalenderår (i 1992 års prisläge) samt att TV 4:s annonsintäkter 

kommer att överstiga 750 mkr åren 1993 och 1994, vilket medför att en rörlig 

koncessionsavgift kommer att överföras till rundradiokontot 1994 och 1995. 

Regeringen har också utgått från att kompensationsindex under åren 1993 och 

1994 inte överstiger 3 %. Därutöver har regeringen haft som riktmärke att 

rundradiokontot på sikt bör ha en behållning på 50-100 mkr. 

Mot bakgrund av de angivna förutsättningar för rundradiokontots utveck

ling bör TV-avgiften förbli oförändrad för år 1995. 
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Regeringen förordar således att TV-avgiften fr.o.m. den 1 januari 1995 

förblir oförändrat l 440 kr per år. Avgiften för en tremånadersperiod blir 

därmed fortsatt 360 kr. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 

l. godkänner regeringens förslag till medelsberäkning avseende 

kalenderåret 1995 för den avgiftsfinansierade radio- och TV-verksam

het som bedrivs av Sveriges Television AB, Sveriges Radio AB och 

Sveriges Utbildningsradio AB, 

2. godkänner regeringens förslag till medelsberäkning avseende 

kalenderåret 1995 för Sveriges Radios utlandsprogramverksamhet, 

3. godkänner regeringens förslag till avbetalning av Teracoms 

investeringskostnader m.m. för kortvågs- och mellanvågssändare för 

Sveriges Radios utlandsprogram vid ingången av år 1995. 
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Myndigheter på radio- och TV-området 

Frågan om den framtida myndighetsorganisationen på radio- och TV-området 

har behandlats av en särskild utredare. I betänkandet Radio och TV i ett (SOU 
1992:36) föreslås att Radionämnden, Kabelnämnden och Närradionämnden 

förs sarrunan till en myndighet. Denna myndighet skulle få uppgifter som 

omfattar olika former av radio- och TV-sändningar till allmänheten. Inom 

myndigheten skulle finnas en särskild nämnd med uppgift att bl.a. granska 

efterlevnaden av regler för sändningarnas innehåll. 

Betänkandet har remissbehandlats. Som redovisades i förra årets budget

proposition ( 1992/93: l 00 bil. 12 s. 185) är meningarna delade bl.a. när det 

gäller om uppgiften att meddela olika slags tillstånd skall hanteras inom 

sarruna organisation som granskningen eller om dessa olika uppgifter skall 

bedrivas inom skilda organisationer. 

Sedan den I april 1993 finns ännu en myndighet på radio- och TV -områ
det (jfr prop. 1992/93:70, bet. 1992/93:KU15, rskr. 1992/93:168). Det är 

Styrelsen för lokalradiotillstånd som inrättats tillfälligt för att pröva frågor om 

tillstånd att sända lokalradio enligt lokalradio lagen ( 1993: 120) och om avgift 

enligt sarruna lag. 
För innevarande budgetår har följande medel avsatts för de fyra myndighe

terna på radio- och TV-området: 

Radionämnden (medelsanvisning från rundradiokontot) 

Kabelnämnden (förslagsanslag) 

Närradionämnden (förslagsanslag) 

Styrelsen för lokalradiotillstånd (ramanslag) 

4 365 000 kr 

4 137 000 kr 

4 637 000 kr 

2 100 000 kr 

I avvaktan på att beredningen av frågan om den framtida myndighetsorga
nisationen på radio- och TV-området slutförs föreslår regeringen att anslagen 

förs upp med oförändrade belopp. Regeringen har för avsikt att lägga fram en 

proposition i ämnet i början av år 1994. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen, i avvaktan på en särskild proposition i 

ämnet, 
l. till Radionämnden beräknar en medelsanvisning från rundradio

kontot för budgetåret 1994/95 på 4 365 000 kr, 

2. till Kabelnämnderz för budgetåret 1994/95 beräknar ett förslagsan

slag på 4 137 000 kr, 
3. till Närradionämnderz för budgetåret 1994/95 beräknar ett för

slagsanslag på 4 637 000 kr, 
4. till Styrelsen för lokalradiotillstånd för budgetåret 1994/95 beräk

nar ett ramanslag på 2 100 000 kr. 
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C 20. Utbyte av TV-sändningar mellan Sverige 
och Finland 

1992/93 Utgift 

1993/94 Anslag 

1994/95 Förslag 

26 243 ()()() 

27 132 ()()() 

27 810 ()()() 

Från anslaget bekostas TERACOM Svensk Rundradio AB:s (nedan be

nämnt Teracom) kostnader för rundradiosändning i Storstockholmsområdet 

av finländska TV-program och för tillhandahållande och överföring av en 

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 förhandlingsorganisationen 

Copyswede såsom företrädare för vissa rättighetshavarorganisationer. 

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 1994 medge rätt till rundradio

sändning från radiosändare av TV-program i radio- eller trådsändning från 

Finland. 

Regeringen har den 16 december 1993 meddelat Sverigefinska Riksför

bundet tillstånd att också under år 1994 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 och att sändningarna skall 

bestå av vidaresändning av program som samtidigt sänds eller kort dessförin

nan har sänts i Finland med stöd av tillstånd från Finlands regering. Sänd

ningstillståndet förenas också med villkor som avser föreskrifter om kommer

siell reklam. 

1993/94 Beräknad ändring 
1994/95 
Regeringens 
förslag 

I. Teracom för tekniska 
kostnader m.m. 11132000 + 334 ()()() 

2. Svenska Kabel-TV för 
tekniska kostnader m.m. 12 900 ()()() + 279 ()()() 

3. Bidrag till Sverigefinska 
Riksförbundet för 
sändningsverksamhet 3 100 ()()() + 65 ()()() 

27 132 000 + 678 000 
·----------------

Teracom 

För budgetåret 1994/95 behövs dels 2 211 000 kr för utsändning av ett fin

ländskt program över Storstockholmsområdet, dels 9 658 000 kr för tillhan-
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dahållande och överföring av ett svenskt TV-program till Finland, varav 
4 560 000 kr avser ersättning till Sveriges Television AB. Sammanlagt 
begär Teracom l l 869 000 kr(+ 737 000 kr), varav 7 309 000 kr avser er

sättning till Teracom inklusive kompensation för mervärdesskatt. Beloppet 

avser även att täcka Sveriges Televisions kostnader för förlängd sändningstid 
( + 490 000 kr) samt kostnader för en semestervikarie ( + 70 000 kr). 

Svenska Kabel-TV AB 

Svenska Kabel-TV AB begär 13 179 000 kr för överföring av en finländsk 

TV-kanal via fiberoptiskt nät till 24 orter i landet. 

Regeringens 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. 

Regeringen har i 1992 och 1993 års budgetpropositioner informerat om att 

kabeldistributionsmodellen även är möjlig att tillämpa för Storstockholmsom

rådet, men att det ännu inte finns någon anledning att lägga ned marksänd

ningarna över Stockholm. Regeringen gör nu inte någon annan bedömning. 

Någon permanentning av marksändningarna över Stockholm är inte heller ak

tuell bl.a. mot bakgrund av framtida överväganden om hur sändningsmöjlig
hetema för TV bör användas. Därför bör den tidsbegränsade lagen om rund
radiosändning av finländska televisionsprogram förlängas med ytterligare ett 

år. Förslag härom bör fogas till protokollet i detta ärende som hilaga 12.6. 

Lagen ( 1986:3) om rundradiosändning av finländska televisionsprogram 

har ändrats genom SFS 1993:378 (jfr prop. 1992/93:235, bet. 

l 992/93:KU34, rskr. 1992/93:346). Ändringarna innebär dels att sändningar 

med stöd av lagen får avse alla program som samtidigt sänds eller kort dess
förinnan har sänts i Finland med stöd av tillstånd från Finlands regering, dels 

att bestämmelser införts som medger sändning av reklam under vissa förut

sättningar. Lagändringen trädde i kraft den 1 juli 1993. Samtidigt ändrade re

geringen genom beslut villkoren i Sverigefinska Riksförbundets sändnings

tillstånd för år 1993 så att tillståndet förenades med villkor som avser före

skrifter om kommersiell reklam. Villkoren överensstämmer i huvudsak med 

de regler som gäller för reklamsändningar enligt lagen om kabelsändningar till 

allmänheten (1991 :2027) och lagen om satellitsändningar av televisionspro

grarn till allmänheten ( 1992: 1356). 
Enligt avtalet mellan staten och Teracom om TV-utbytet mellan Sverige 

och Finland skall Tcracom tillhandahålla en programkanal från Sveriges Tele

vision AB och överföra den till Finland samt svara för de tekniska kostnader
na för rundradiosändning i Stockholmsområdet av en finländsk programka-
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nal. Medel för det svensk-finska TV-utbytet utbetalas tiU Teracom respektive 

utbetalas till och vidarebefordras av Teracom till Sveriges Television AB. 

Teracom bör för budgetåret 1994/95 erhålla 11 466 000 kr, vilket innebär 

en ökning med 334 000 kr. Av beloppet avser 4 157 000 kr ersättning till 

Sveriges Television AB och 7 309 000 kr ersättning till Teracom, inklusive 

kompensation för mervärdesskatt. 

Enligt avtalet mellan staten och Svenska Kabel-TV AB om TV-utbytet 

mellan Sverige och Finland skall staten betala ersättning till Svenska Kabel

TV AB för överföring av en finländsk programkanal via fiberoptiskt nät från 
Kaknästornet i Stockholm till kabelnät på 24 orter i landet. 

Svenska Kabel-TV AB bör för budgetåret 1994/95 anvisas 13 179 000 kr, 

dvs. en ökning med 279 000 kr, för överföring av en finländsk TV-kanal till 

kabelnät på ett antal orter i landet. 

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 utsänd

ningen över Storstockholmsområdet är en viktig utgångspunkt för bedöm

ningen av medelsbehovets storlek. Vid tidpunkten för regeringens beslut om 

budgetpropositionen 1992/93 hade något avtal för kalenderåret 1993 ännu 

inte undertecknats varför bidraget fördes upp med senast kända belopp. Riks

dagen infonneras nu om att regeringen den 17 december 1992 tilldelade för

bundet 3 165 100 kr för detta ändamål, varav 247 100 kr utgjorde ett över

skridande av anslaget i fråga. 

Förhandlingar pågår för närvarande om ett motsvarande avtal för kalender

året 1994 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 3 165 100 kr. Regeringen 

avser att senare redovisa om utfallet av förhandlingarna har inneburit änd

ringar i bidraget till förbundet. 

Framställningarna i övrigt föranleder inga åtgärder från regeringens sida. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 

l. antar 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 1994/95 anvisar ett förslagsanslag på 27 810 000 kr. 
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C 21. Bidrag till dokumentation av medieutvecklingen och 
till europeiskt mediesamarbete 

1992/9 3 utgift 

1993/94 Anslag 

1994/95 Förslag 

8 923 ()()() 

16 287 ()()() 

16 3 10 ()()() 

Reservation 3 187 622 

Från anslaget utgår stöd till svenska avdelningen av Nordiska Doku

mentationscentralen för masskorrununikationsforskning (NORDICOM) vid 

universitetet i Göteborg dels för information om forskningsresultat och dels 

för att utarbeta mediestatistik. Fd.n 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. 

1993/94 Beräknad ändring 
1994/95 
Regeringens 
förslag 

I. Basresurs för mediepolitisk 
forskning (NORDICOM) 577 ()()() + 23 ()()() 

2. Dokumentation 
om den mediepolitiska 
utvecklingen m.m. 310 ()()() of. 

3. Bidrag till europeiskt medie-
samarbete 15 400 ()()() of. 

16 287 000 + 23 000 

NORDICOM 

NORDICOM begär en ökning med 273 000 kr dels för att förstärka 

NORDICOM:s roll som samordnare av kontaktfunktioner med europeisk och 

annan internationell massmedieforskning, dels för att svara för samordning 

av det statistikarbete som utförts inom ramen för den s k Mediebarometern 

vilken utarbetats inom dåvarande Sveriges Radios Program- och publik

forskningsavdelning (PUB). 

Regeringens 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 arbetet vid Nordiska dokumentationscentra

len för Masskommunikationsforskning, NORDICOM. är ett viktigt led i detta 

arhete. 

Regeringen har genom beslut den 29 oktober 1993 anslagit medel till 

NORDICOM för att under innevarande och kommande budgetår svara för 

samordningen av Mediebarometern. Regeringen har samma dag tillkallat en 
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utredare om sektorsforskning om massmedierna, vilken enligt sina direktiv 

(dir. 1993: 107) bl.a. kommer att ta upp frågor som rör forskning av den typ 

som bedrevs inom PUB. 
Sverige bör fortsätta att aktivt delta i studier och utredningar och annat 

europeiskt mediesamarbete inom Europarådet, det audiovisuella Eureka och 

andra europeiska institutioner. 

Vad beträffar MEDIA 95 är totalkostnaden för svensk medverkan under 

åren 1994 och 1995 inte fastställd i alla detaljer. Utgångspunkten för beräk

ningen av anslagsbehovet för nästa budgetår har varit en jämfört med år 1993 

oförändrad volym. Liksom vid anslagsberäkningen förra året bör det finnas 

en marginal för oförutsedda utgifter. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 

till Bidrag till dokumentation av medieutvecklingen och till euro

peiskt mediesamarbete för budgetåret 1994/95 anvisar ett reservations

anslag på 16 310 000 kr. 
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D. Invandring m.m. 

Fördelning av budgetförslaget för området Invandring m.m. för 
budgetåret 1994/95 

Förläggningskostnader, 19 % 

Skrivelse om invandrar- och flyktingpolitiken 

Regeringen avser att i likhet med tidigare år överlämna en skrivelse till riks

dagen i vilken redogörs för invandrar-, invandrings- och flyktingpolitiken, 

huvudsakligen under förra budgetåret. Riksdagen får härigenom en samlad 

information om utvecklingen inom politikområdet. 

Asylprövning och flyktingmottagande 

Troliga volymutvecklingar budgetåren 1993/94 och 1994/95 

Tillströmningen av asylsökande. 

Förra budgetåret sökte närmare 81 000 personer asyl i Sverige. Drygt 80% av 

de asylsökande kom från f.d. Jugoslavien, varav hälften från Bosnien

Hercegovina. Under de tre månaderna april-juni 1993 kom ca 16 500 asyl

sökande bosnier. I samband med regeringens praxisbildande beslut i juni 

1993 att asylsökande bosnier som då befann sig i Sverige efter individuell 

prövning skulle kunna få permanent uppehållstillstånd, infördes viserings

plikt för medborgare från Bosnien-·Hercegovina. Kravet på visering föran

leddes av att många av de bosnier som sökte sig till Sverige hade skydd i 

närområdet. Tillströmningen av asylsökande sjönk därefter kraftigt. Under 

nästa tremånadersperiod, juli-september 1993, kom totalt 3 700 asylsökande, 

varav 760 bosnier. 

Antalet asylsökande under perioden juli t.o.m. november 1993 uppskattas 

av Statens invandrarverk uppgå till ca 6 000 personer. Detta motsvarar 

omkring I 200 asylsökande per månad. 

Invandrarverkets och Utlänningsnämndens planering för resterande del av 

innevarande budgetår och för budgetåret 1994/95 bör ha sin utgångspunkt i 

nuvarande nivå på asyltillströmningen. Händelser i omvärlden kan dock 
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mycket snabbt leda till ökad tillströmning av asylsökande och komma att 

omfatta nya nationalitetsgrupper. Sådana förändringar får snabbt genomslag 
hos Invandrarverket, dels i det första mottagandet av asylsökande där det 

gäller att ordna mat och inkvartering, dels i asylprövningsprocessen. Kraven 

på beredskap och flexibilitet hos Invandrarverket är därför höga. Utlännings
nämnden, som är överprövningsinstans i bl.a. asylärenden, påverkas av för
ändringarna ·med några månaders och upp till ett halvårs eftersläpning. 

Regeringens vägledande beslut den 21juni1993 

Genom att regeringen i somras fattade ett vägledande beslut gällande asylsök

ande medborgare från Bosnien-Hercegovina som vistades i Sverige, väntas 

Invandrarverket under budgetåret 1993/94 bevilja 40 000-45 000 permanenta . 

uppehållstillstånd på humanitära grunder. Enligt verkets planering skall över

vägande delen av dessa ärenden vara färdigbehandlade till månadsskiftet 

mars/april 1994. 

Flyktingkvoten 

Regeringen räknar med att innevarande budgetår vid behov kunna överföra ca 
7 300 skyddsbehövande och flyktingar från f.d. Jugoslavien till Sverige. 

Ytterligare 500 personer kommer att kunna överföras hit från andra område;;, , 

världen. De anslagsmedel som beräknats för den s.k. flyktingkvoten bör 

alternativt kunna användas till insatser i närområden. 

För budgetåret 1994/95 bör medelsberäkningarna grundas på en återgång 

till en kvot om ca 1 800 flyktingar. 

Asylärenden 

Under innevarande budgetår räknar Invandrarverket med att i första instans 

avgöra 76 000 asylärenden, omfattande lika många personer. Utlännings
nämnden kan komma att besluta i 13 700 överklagade asylärenden, mot
svarande 36 000 personer. lnvandrarverket beräknas vid ingången av 

budgetåret 1994/95 ha en balans på icke avgjorda grundärenden som omfattar 
5 400 personer. För Utlänningsnämndens del skulle balansen omfatta 3 400 

personer. 
Med de gjorda antagandena om antalet asylsökande under detta och nästa 

budgetår, beräknas Invandrarverket budgetåret 1994/95 komma att besluta i 
17 000 grundärenden. Utlänningsnämnden bedöms komma att avgöra över

prövningsärenden för 7 300 personer. Balanserna hos de båda myndigheterna 

skulle sedan vid utgången av budgetåret 1994/95 kunna komma att omfatta 

4 000 respektive 2 300 asylsökande som ännu inte fått sina ärenden av

gjorda. 

Anhöriginvandringen 

En effekt av att så många personer från Bosnien-Hercegovina kommer att få 

stanna i Sverige kan bli en relativt omfattande anhöriginvandring hit. Rege-
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ringen bedömer att anhöriginvandringen från Bosnien-Hercegovina kan 

komma att bli totalt 20 000-30 000 personer under innevarande och nästa 

budgetår. Dessa anhöriga omfattas liksom många andra anknytningar till 

flyktingar av det kommunala flyktingmottagandet. 

Frivilliga återresor 

Under förra budgetåret återtog 7 200 asylsökande sina ansökningar och reste 

frivilligt ut ur Sverige till ett annat land eller till hemlandet. För innevarande 

budgetår räknar Invandrarverket med att dessa frivilliga återresor skall om

fatta ca 3 000 personer. Under budgetåret 1994/95 bedömer verket, mot bak

grund av antalet asylsökande, att en minskning sker ned till färre än 1 000 

frivilliga återresor. 

Antal komm1mplatser - utplaceringar från /nvandrarverkets förläggningar 

Invandrarverket har bedömt, med hänsyn tagen till troliga beslut i asyl

prövningen samt tidpunkten för när kvotflyktingar och anhöriga faktiskt reser 

in i Sverige, att kommunerna under innevarande budgetår skulle behöva ta 

emot drygt 74 000 personer med uppehållstillstånd inom ramen för det 

kommunala flyktingmottagandet. Antalet tillgängliga kommunplatser väntas 

dock inte bli så stort, utan understiga behovet med ca 23 000. Det kan inne

bära att ca 16 000 utlänningar med uppehållstillstånd kommer att bo kvar på 

förläggningarna vid budgetårsskiftet. Överskjutande utplaceringsbehov från 

innevarande budgetår och nya beslut om uppehållstillstånd under budgetåret 

1994/95 leder, enligt Invandrarverkets bedömning, till ett behov av kom

munalt flyktingmottagande som nästa budgetår omfattar ca 50 000-55 000 

personer. 

F örläggningssituationen 

Den stora tillströmningen av asylsökande som började hösten 199 l och på

gick under drygt ett och ett halvt års tid avspeglar sig i beläggningen på 

lnvandrarvcrkets förläggningar. Under budgetåret 1992/93 ökade antalet 

inskrivna med 73% och vid ingången av budgetåret 1993/94 fanns ca 90 000 

asylsökande och flyktingar på SIV:s förläggningar. Omkring 1 000 av dem 

hade fått uppehållstillstånd och var på väg att flytta ut i någon kommun, 

medan uppskattningsvis ca l 500 av dem som vistades där hade fått avvis

ningsbeslut och var skyldiga att snarast lämna förläggningen och resa ut ur 

Sverige. 

Under innevarande budgetår räknar Invandrarverket med att kunna 

avveckla ca 56 000 platser på förläggningarna så att man vid budgetårets 

utgång har ca 36 000 belagda platser. Genomsnittligt beräknas verkets 

beläggning komma att uppgå till ca 65 000 årsplatser. 

Av de 36 000 personer som väntas finnas kvar på förläggningarna vid 

utgången av budgetåret 1993/94, kan ca 16 000 komma att ha sina uppehålls

tillstånd klara och vänta på kommunplacering. 
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I planeringen för budgetåret 1994/95 räknar SIV med en genomsnittlig 

beläggning omfattande 21 400 årsplatser och att förläggningsavvecklingen 

skall kunna fortsätta. Vid utgången av budgetåret skulle man därvid disponera 

10 000 belagda platser. 

Planeringsförntsättningar och antaganden: sammanfattning 

Med utgångspunkt i nuvarande antal asylsökande, antas att det nästa budgetår 

kommer 15 000 sådana personer som skall få sina ärenden prövade. 

Invandrarverket har nu en basorganisation för att klara av 30 000 asyl

sökande. En neddragning av kapaciteten till motsvarande 25 000 asylsökande 

innebär att verket har handlingsberedskap. Genom att Utlänningsnämnden 

nås betydligt senare av förändringar i antalet asylärenden, kan Nämnden 

övergå från nuvarande tillfälligt stora organisation till en kapacitet för ca 

15 000 asylsökande, men ändå vid behov hinna göra tillfälliga förstärk

ningar. 
Invandrarverket väntas avgöra 17 000 asylärenden i första instans medan 

Utlänningsnämnden väntas avgöra 3 200 överklaganden, motsvarande ca 

7 300 personer. 
Invandrarverkets förläggningar har bedömts omfatta 36 000 belagda 

platser vid ingången av budgetåret 1994/95 och 10 000 vid budgetårets ut

gång. Det genomsnittligt antalet belagda platserna har antagits vara 21 400 

under budgetåret 1994/95. Förläggningsdygnskostnaden, inklusive avveck

lingskostnader, har antagits vara ca 240 kronor. 

lnvandrarverket väntas kunna placera ut 50 000 flyktingar och andra ut

länningar i kommunerna. 

Uttagningen av kvotflyktingar budgetåret 1994/95 antas ligga i nivån ca 

1 800 personer. 

Ans/agskonsekvenser vid de bedömda volymutvecklingama 

Vid ett givet antal asylsökande styrs förläggningskostnaderna främst av 

snabbheten i asylprövningen och av hur länge en person som fått sitt ärende 

avgjort bor kvar på förläggning. Drar verkställigheten av avvisningar eller 

utflyttning till en kommunplats ut på tiden uppstår onödiga kostnader. 
Invandrarverket har i samband med sin kvartalsvisa rapportering till 

regeringen den 17 november i år gjort en överslagsvis redovisning av hur 

förläggningskostnaderna fördelar sig per den 30 september 1993. Utgångs

punkten är att det då bodde 82 000 personer på verkets anläggningar till en 

beräknad flyktingdygnskostnad av 235 kronor. Den totala dygnskostnaden, 

19,3 miljoner kronor, fördelar sig därvid på följande sätt: 

Ärenden som vilar i avvaktan på vägledande regeringsbeslut 
Utlänningsnämnden 
Personer som väntar på verkställighet vid avvisning 
Bosnier som väntar på SIV:s beslut 
Övriga som väntar på SIV:s beslut 
Personer som skall flytta ut till kommunplats 

0,6 
6,3 
1,0 
7,2 
2,7 
1,5 
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Förutsatt att 51 000--52 000 personer kan kommunplaceras under inne

varande budgetår - med tyngdpunkten förlagd till senare delen av budgetåret 

- beräknas utgifterna under förläggningsanslaget budgetåret 1993/94 uppgå 

till ca 5 630 miljoner kronor, dvs. ca 750 miljoner mindre än vad som an

visats. För budgetåret 1994/95 ligger beräkningarna på nästan 2 000 miljoner 

kronor. 

Kommunersättningarna - både de som faller på anslaget för överföring av 

kvotflyktingar och på själva kommunersättningsanslaget - beräknas inne

varande budgetår komma att uppgå till närmare 4,2 miljarder kronor. Att 

utgifterna inte blir större än så, beror på dels att flertalet kommunplaceringar 

väntas ske under senare delen av budgetåret, dels gällande ersättningsregler 

som därvid i många fall leder till utbetalningar till kommunerna först under 

budgetåret 1994/95. Till detta belopp kommer utbetalningarna av det särskilda 

stimulansbidraget som riksdagen nyligen anslagit medel till. Dessa ersätt

ningsutbetalningar beräknas innevarande budgetår uppgå till I 250 miljoner 

kronor. Under nästa budgetår blir ersättningsutbetalningama till kommunerna 

desto större. Dels blir det fråga om eftersläpande utbetalningar för personer 

som kommunplacerades budgetåret 1993/94, dels tillkommer ca 50 000 nya 

kommunutplaceringar budgetåret 1994/95. Dessa kommunersättningar be

räknas till 7 890 miljoner kronor. Hänsyn har vid denna beräkning tagits till 

de förändrade utbetalningsregler fr.o.m. budgetåret 1994/95 och det särskilda 

konjunkturtillägg på 470 miljoner kronor för flyktingar mottagna år 1991 som 

regeringen kommer att föreslå. 

Härtill kommer utbetalningar med 500 miljoner kronor för det särskilda 

stimulansbidraget som anvisats på reservationsanslag innevarande budgetår. 

Invandrarverkets anslagsbehov för asylprövningar, integrationsåtgärder 

etc beräknas minska från omkring 586 miljoner kronor innevarande budgetår 
till 413 miljoner kronor budgetåret 1994/95. Utlänningsnämndens anslags

behov beräknas minska från 70 till 58 miljoner kronor. 

Statens utgifter för hemutrustningslån för flyktingar m.fl. bedöms öka från 

knappt 83 miljoner kronor innevarande budgetår till I 09 miljoner kronor 

budgetåret 1994/95. 

Asylprövningen: "Ny ansökan" 

Enligt nu gällande regler kan en utlänning som fått ett lagakraftvunnet beslut 

om avvisning eller utvisning lämna in en ny ansökan. Detta gäller om 

utlänningen kan åberopa omständigheter som tidigare inte prövats. Den nya 

ansökan prövas av Invandrarverket, vars beslut inte får överklagas. 

I prop. ( 1993/94:94) om mottagande av asylsökande m.m. har regeringen 

föreslagit ändrade regler vad gäller möjligheten att få en ansökan om uppe

hållstillstånd prövad trots att lagakraftvunnet beslut om avvisning eller 

utvisning föreligger. Liksom hittills skall detta endast kunna ske i undantags

fall. Kriterierna för bifall föreslås skärpas. 
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Regeringen har vidare föreslagit att ansökan fr.o.m. den 1 juli 1994 skall 

prövas av Utlänningsnämnden i stället för som nu av Invandrarverket. 

Möjligheterna att få rättshjälp genom offentligt biträde i dessa ärenden 

inskränks enligt regeringens förslag. Rättshjälp bör endast beviljas om Ut

länningsnämnden efter en ny ansökan meddelat inhibition i ärendet. 

Överflyttningen av ärendeprövningen från Invandrarverket till Utlännings

nämnden beräknas bli kostnadsneutral. 

Den minskade möjligheten att få rättshjälp beräknas leda till besparingar 

inom Justitiedepartementets huvudtitel på närmare 13 miljoner kronor Ufr 

Justitiedepartementets bilaga, anslaget F l. Rättshjälpskostnader). 

Överföring av flyktingar 

I budgetpropositionen 1993 angav regeringen att Sverige inte på samma sätt 

som hittills borde ange en preciserad storlek på flyktingkvoten, utan en 

avvägning skulle göras mot andra angelägna insatser som skulle komma att 

initieras av bl.a. FN:s flyktingkommissarie (UNHCR). Mot denna bakgrund 

föreslog regeringen att de resurser som fanns avsatta för överföring och 

mottagande av kvotflyktingar, således även de ersättningar som kommunerna 

får för mottagande av kvotflyktingar, borde läggas samman och kunna 

disponeras på ett flexibelt sätt. De medel som totalt beräknades för detta 

ändamål i budgetpropositionen motsvarade en överföring av ca 1 800 

personer. Riksdagen beslöt i enlighet med regeringens förslag (bet. 

1992/93:SfU7, rskr. 1992/93:261). 

Efter riksdagens beslut och mot bakgrund av utvecklingen i f.d. 

Jugoslavien beslutade regeringen den 1 juli 1993 att ca 1 800 flyktingar och 

andra personer i behov av skydd skulle överföras från f.d. Jugoslavien. 

Därefter har regeringen i prop. ( 1993/94:51) om överföring och mot

tagande av flyktingar från f.d. Jugoslavien m.m. bl.a. föreslagit en ytterligare 
överföring till Sverige av upp till 6 000 skyddsbehövande personer under 

budgetåret 1993/94, varav ca 5 500 från f.d. Jugoslavien och ca 500 från 

andra områden i världen. Kvotplatserna för budgetåret 1993/94 uppgår 

således till 7 800. 

I propositionen anförs att på grund av den allvarliga situationen och den 

svårförutsebara utvecklingen i f.d. Jugoslavien måste utformningen av beslut 

om den aktuella kvoten möjliggöra flexibilitet vad gäller antal, situationens 

utveckling, eventuella internationella överenskommelser etc. 

Riksdagen beslöt den 8 december 1993 i enlighet med regeringens förslag 

(bet. 1993/94:6, rskr. 1993/94:76). 

UNHCR har, liksom tidigare år, behov av snabba och flexibla lösningar 

på flyktingproblemen i världen. Många gånger rör det sig om att kunna 

ingripa snabbt i olika nödsituationer. Det behövs också ekonomiska resurser 

för denna verksamhet. När det gäller överföring av flyktingar till tredje land, 

s.k. "resettlement", ser flyktingkommissarien också detta som ett instrument 

för att hjälpa flyktingar i en svår situation. Men först bör andra hjälpinsatser 
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vara uttömda, t.ex. insatser i närområdet. Sverige är ett av de tiotal länder 

som många år ställt ett antal "resettlement"-platser till UNHCR:s förfogande. 

Inom UNHCR pågår ett utvecklingsarbete där behoven av "resettlement" 

ställs mot andra angelägna ändamål. I diskussionerna med UNHCR har dock 

framkommit att behoven av "resettlement" till ett tredje land även fortsätt

ningsvis bedöms stora. 

För budgetåret 1994/95 föreslår regeringen att medel, liksom i förra årets 

budgetproposition, beräknas för att möjliggöra en överföring av ca 1 800 per

soner. Regeringen kommer i samråd med UNHCR att noga följa utveck

lingen i bl.a. f.d. Jugoslavien för att uppmärksamma om det finns ett ytter

ligare behov av överföring av skyddsbehövande till Sverige. Om ett väsentligt 

ökat behov skulle uppstå, har reg1~ringen för avsikt att återkomma i frågan till 

riksdagen. 

Anslagsmedlen för budgetåret 1994/95 beräknas så att de skall kunna 

användas på samma flexibla sätt som riksdagen beslutade om för innevarande 

budgetår, dvs. inte bara för överföring och mottagande av kvotflyktingar utan 

också för insatser i närområdet eller andra åtgärder som UNHCR förordar. 

Genom att lägga samman medlt!n för överföringen och den del av ersätt

ningarna till kommunerna som avser kvotflyktingar, uppnås alltså den flexi

bilitet i medelsanvändningen som möjliggör att man kan hjälpa skydds

behövande även på annat sätt än genom organiserad överföring hit. 

Förändringar i mottagandet av asylsökande 

I prop. ( 1993/94:94) om mottagande av asylsökande m.m. föreslås flera för

ändringar som rör mottagandet av asylsökande. 
Statens invandrarverk skall även i fortsättningen vara huvudman för 

mottagandet av asylsökande och se till att det finns förläggningar. Driften av 

alla förläggningar skall vara öppen för entreprenad. Till skillnad mot vad som 

gäller i dag skall alla asylsökande ha rätt till bistånd oberoende om de vistas 

på en förläggning eller bor på egen hand. Vidare föreslås att hyresersättning 

utgår till asylsökande som själv ordnar sin bostad; 500 kr per månad för 

ensamstående och 1 000 kronor per månad sammanlagt för en familj. Utred

ningen om mottagandet av asylsökande och flyktingar har i sitt betänkande 

(SOU 1992: 133) uppskattat att 10 procent av de asylsökande själva kommer 

att kunna ordna bostad hos släktingar eller vänner. Med nuvarande nivå på 

antalet asylsökande skulle den årliga besparingen då k"Unna bli 45-50 miljoner · 

kronor. 

Förslaget om att driften av alla förläggningar skall vara öppen för entre

prenad och att Invandrarverket aktivt bör arbeta för att öka inslaget av entre

prenader, bör på sikt k"Unna leda till minskade kostnader. Detsamma gäller ett 

förslag i propositionen om att asylsökande i ökad omfattning skall engageras i 

skötseln av förläggningarna. 
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Vidare lämnas förslag om en viss sänkning av nivån på dagbidraget till 

barnfamiljer. En sådan sänkning beräknas innebära en besparing i storleks

ordningen 10-15 miljoner kronor. 

I propositionen lämnas också vissa förslag som rör hälso- och sjukvård 

för asylsökande. Bl.a. föreslås att asylsökande till skillnad mot idag skall 

betala en patientavgift för sjukvårds- och tandvårdsbesök. Asylsökande skall 

även betala en egen avgift för receptförskriven medicin. Asylsökande som har 

ett mer omfattande behov av akut vård eller medicin kan beviljas särskilt 

bidrag. En egenavgift förväntas dämpa efterfrågan på vård jämfört med idag 

när vård och medicin i praktiken varit kostnadsfri för den enskilde. Förslaget 

om egenavgift beräknas leda till inkomster på mellan 3 och 4 miljoner kronor. 

En sannolik effekt av avgiftsbeläggningen blir att färre söker vård när det rör 

sig om bagatellartade åkommor. Kostnadsbesparingarna för detta kan ligga på 

omkring 8 miljoner kronor. 

Det kommunala flyktingmottagandet; ersättning till kommunerna 

Behovet av kommunplatser 

Regeringsbeslutet den 21 juni 1993 leder till att det stora flertalet av dem som 

flytt från Bosnien-Hercegovina kommer att få sina asylansökningar prövade 

av Invandrarverket före utgången av mars 1994. I de flesta fall väntas verkets 

beslut innebära tillstånd för bosättning i Sverige. Detta ställer stora krav på 

kommunerna att ta emot flyktingar i avsevärt större omfattning än vad som 

hittillsvarande planering utgått ifrån. Invandrarverket har som ambition att 

kunna träffa överenskommelser med kommunerna om ca 70 000 kommun

platser under kalenderåret 1994. Det sammanlagda behovet av kommun

platser under budgetåren 1993/94 och 1994/95 bedöms till drygt I 00 000. 

Platsbehovet avser såväl kvotflyktingar som sådana utlänningar som flyttat ut 
från en förläggning. Även kommunplatser för anhöriga till flyktingar ingår i 

det bedömda platsbehovet. 

Tillfälligt stimulansbidrag 

Ett väsentligt ökat flyktingmottagande under relativt kort tid ställer stora krav 

på kommunernas mottagningsresurser. Om inte kommunerna fönnår öka sitt 

mottagande riskerar många flyktingar under lång tid att bo kvar på förlägg

ningar. Mot denna bakgrund och med hänsyn till de initialt ökade kostnaderna 

för kommuner som kraftigt ökar sitt flyktingmottagande, har riksdagen på 

förslag från regeringen nyligen beslutat om ett tillfälligt stimulansbidrag som 

syftar till att flyktingar och andra utlänningar snabbare skall kunna tas emot i 

en kommun (prop. 1993/94:51, bet. 1993/94:StlJ6, rskr. 1993/94:76). 

Stimulansbidraget skall vara 25 000 kronor per mottagen flykting och lämnas 

till kommuner som senast den 31 mars 1994 träffar överenskommelse med 

Tnvandrarverket om ett kraftigt ökat flyktingmottagande under år 1994. 

Bidrag skall också lämnas till kommuner som redan har ett stort mottagande 
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och som ökar det. Förutsättningen för att ett helt bidrag skall lämnas är att 

kommunerna tar emot de flyktingar man träffat överenskommelse om med 

Invandrarverket före den l oktober 1994. 

Nivån på schablonersättningar 

Efter överläggningar med Svenska kommunförbundet har regeringen beslutat 

att schablonersättningen till kommunerna för mottagande av flyktingar skall 

höjas den l januari 1994 från 138 300 kronor till 144 200 kronor för vuxna 

och från 84 800 kronor till 88 400 kronor för barn under 16 år med hänsyn 

tagen till kostnadsutvecklingen. 

Konjunkturtillägg m.m. 

Vid överläggningarna har Kommunförbundet därutöver begärt kompensation 

därför att kommunernas kostnader för ekonomiskt bistånd till flyktingar ökat 

väsentligt som en följd av arbetsmarknadssituationen. 

Utgångspunkten för nuvarande ersättningssystem har varit att kostnads

utvecklingen mellan stat och kommun i allt väsentligt skulle vara oförändrad 

jämfört med tidigare. Behovet av kontinuerlig uppföljning poängterades när 

ersättningssystemet infördes. Därvid framhölls också att en justering av 

schablonersättningen skulle göras i den mån uppföljningen skulle visa att 

kommunerna på grund av exempelvis arbetsmarknadssituationen inte får den 

täckning av kostnaderna för mottagandet som varit avsedd. 

Av de uppföljningar som hittills redovisats för regeringen framkommer att 

schablonersättningen normalt ime är förbrukad efter två år. Variationerna i 

bidragsutnyttjande och socialbidragsberoende är stora mellan olika kommuner 
och schablonen räcker längre i kommuner med stor utflyttning än i kommuner 

med stor inflyttning av flyktingar som först tagits emot i en annan kommun, 

s.k. sekundärinflyttning. Regeringen finner att det av de hittills presenterade 

uppföljningarna inte går att dra nagra generella slutsal<;er om i vilken utsträck

ning schablonersättningen täcker de kostnader den är avsedd att täcka för de 

flyktingar som tagits emot i kommunerna sedan det nya ersättningssystemet 
infördes år 1991. 

Bidragsförbrukningen i de tolv kommuner som följts upp under de två 

första åren och den rådande arbetsmarknadssituationen tyder dock på att 

schablonersättningen inte kommer att ge avsedd kostnadstäckning för de 

flyktingar som togs emot under år 1991. Regeringen bedömer därför, efter 

överläggningar med Svenska Kommunförbundet, att ett särskilt konjunktur

tillägg bör beviljas till kommuner för flyktingar mottagna i en kommun under 

år 1991 för att ersätta den hittills uppskattade genomsnittliga merkostnaden 

för socialbidrag som inte täcks av schablonersättningen. Konjunkturtillägget 

föreslås bli 35 000 kronor för en vuxen flykting och 5 000 kronor för barn 

under 16 år och skall utbetalas till den kommun där flyktingen bor den 1 juli 

1994. En förutsättning för att en kommun skall få konjunkturtillägget bör 

vara att den även under år 1994 har en överenskommelse med Invandrar

verket om flyktingmottagande. Konjunkturtillägget bör inte utgå för utlän-
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ningar som tagits emot i en kommun under år 1991 och som tillhör gruppen 

äldre, handikappade och sjuka och för vilka kommunerna erhåller ersättning i 

särskild ordning. 

Regeringen avser att i samråd med Svenska kommunförbundet fortsätta 

följa socialbidragskostnaderna under åren 1993 och 1994 för flyktingar mot

tagna år 1991 för en fortsatt bedömning av om konjunkturtillägget ger avsedd 

kostnadsfördelning mellan stat och kommun. Vid behov skall en slutlig 

reglering ske, som kan komma att innebära ytterligare statligt bidrag eller att 

kommunerna får återbetala en del av konjunkturtillägget i samband med 

utbetalning av framtida schablonersättning. 

Regeringen avser att ta initiativ till en intensifierad kostnadsuppföljning för 

flyktingar mottagna efter år 1991 för att erhålla underlag för bedömning av 

om konjunkturtillägg enligt samma modell som för flyktingar mottagna år 
1991 skall utgå även för dessa flyktingar. Utgångspunkten för denna bedöm

ning bör vara att staten även fortsättningsvis skall ha det fulla ansvaret för de 

kostnader schablonersättningen är avsedd att täcka. 

Formerna för den fortsatta uppföljningen kommer att diskuteras närmare 

med Svenska kommunförbundet med syfte att få ett bättre beslutsunderlag. 

Uppföljningen bör avse såväl kommunernas kostnader, som innehåll och 

kvalitet i verksamheten. Även Arbetsmarknadsverkets insatser skall följas 

upp. 

I dag ersätts de faktiska socialbidragskostnaderna för flyktingar som är 

över 60 år när de kommer till Sverige och för flyktingar som inte kan försörja 

sig på grund av sjukdom eller handikapp. Mot bakgrund av bl.a. rådande 

arbetsmarknadssituation, föreslås att de faktiska socialbidragskostnaderna 

ersätts på motsvarande sätt även för flyktingar i åldern 55-60 år som tas emot 

under fjärde kvartalet 1993 och under år 1994. Sänkningen av åldersgränsen 

är tillfällig och tas upp för förnyad prövning tillsammans med Svenska 

kommunförbundet hösten 1994. Den får inte uppfattas som en signal till 

kommunerna att sluta försöka hjälpa flyktingar över 55 år att skaffa sig 
arbete. 

Ändringar av ersättningsreglema 

En arbetsgrupp med uppgift att göra en översyn av vissa regler i förordningen 

( 1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m. har redovisat 

sina förslag i departementspromemorian Översyn av vissa regler i förord

ningen ( 1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m. (Os 

1993:75). I arbetet med promemorian har arbetsgruppen inhämtat synpunkter 

på förslagen från 18 kommuner. 

I promemorian föreslås bl.a. en förändring av utbetalningsreglerna och en 

fördelning av schablonersättningen mellan kommuner som bättre avspeglar 

var i tiden de faktiska kostnaderna ligger. Den kommun som först tar emot en 

flykting skall enligt förslaget. liksom i dag, alltid få en halv schablon

ersiittning. Resterande del delas upp på två utbetalningar och om flyktingen 

flyttar 6-12 månader efter det första mottagandet får den första mottag-
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ningskommunen mindre ersättning än för närvarande, medan den kommun 

flyktingen flyttar till skall få högre ersättning. 

Vidare föreslås att hel schablonersättning i stället för halv bör utbetalas för 

handikappade, sjuka och äldre flyktingar och att ersättning för faktiska 

kostnader för ekonomisk hjälp m.m. till sådana flyktingar bör lämnas efter ett 

år i stället för som nu efter fyra månader. Arbetsgruppen föreslår också vissa 

förändringar i fråga om ersättning av extraordinära kostnader. I promemorian 

föreslås slutligen att kravet på att kommuner skall upprätta en introduk

tionsplan för flyktingars introduktion i det svenska samhället bör gälla alla 

personer för vilka schablonersättning lämnas, dvs. även för flyktingar som 

flyttar efter sex månader från det första mottagandet i en kommun. 

Regeringen ansluter sig till arbetsgruppens förslag och redovisar under 

anslaget D 5. Ersättning till kommunerna för åtgärder för flyktingar m.m. de 

förändringar som bör genomföras och de anslagsmässiga konsekvenserna 

under budgetåret 1994/95. Den mest betydelsefulla förändringen jämfört med 

i dag är att utbetalningen av schablonersättningar skall göras vid tre tillfällen i 

stället för som nu vid två och att reglerna för ersättning vid flyttning ändras i 
vissa fall. Därigenom kompenseras storstäderna och andra kommuner till 

vilka flyktingar flyttar på egen hand från de kommuner där de först placerats. 

Utredningar och översyner 

Skärpta åtgärder mot människosmuggling 

I prop. 0993/94:52) om skärpta åtgärder mot människosmuggling föreslog 

regeringen ändringar i utlänningslagen som innebär en straffskärpning för 

den som i strid med utlänningslagstiftningen hjälper någon att ta sig in i 

landet. Riksdagen beslutade den 8 december 1993 i enlighet med regeringens 

förslag (bet. l 993/94:SfU7, rskr. 77). Förändringarna i utlännings lagen 

(1989:529) träder i kraft den I januari 1994. 

I juni 1993 överlämnade Utredningen om översyn av reglerna om utvis

ning på grund av brott m.m. delbetänkandet Utvisning på grund av brott 

(SOU 1993:54). Förslaget innebär bl.a. att det inte längre krävs att brottets 

straffskala upptar mer än ett års fängelse för att det skall vara möjligt att utvisa 

en utlänning. Det skall räcka med att fängelse ingår i straffskalan. Förslaget 

bereds för närvarande i regeringskansliet. 

Översyn av utlänningslagstiftningen 

En särskild utredare tillsattes i början av år 1992 för att se över vissa delar av 

utlänningslagstiftningen (Ku 1992:05). Den 27 oktober 1992 redovisade 

utredaren en promemoria Förslag till legal reglering av massflyktssituationer. 

Den 25 februari 1993 redovisades ett delbetänkande Utlännings/agen - en 

partiell översyn (SOU 1993:24) med följande innehåll: 

- frågan om riktlinjer och praxisbildning med Utlänningsnämnden som 

sista instans, 
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- ny ansökan om uppehållstillstånd efter lagakraftvunnet avvisnings- eller 

utvisningsbeslut, 

- överklagande av avslagsbeslut i fråga om resedokument och flykting

förklaring. 

I prop. ( 1993/94:94) om mottagande av asylsökande m.m. har regeringen 

bl.a. föreslagit att ett tidsbegränsat uppehållstillstånd skall kunna beviljas för 

en hjälpsökande som kan bedömas ha ett tillfälligt behov av skydd här i landet 

samt att arbetstillstånd bör beviljas för samma tid. Tidsbegränsat uppehålls

tillstånd skall också kunna lämna~ medlemmar av kärnfamiljen som söker sig 

till Sverige för att förena sig med någon som beviljats tidsbegränsat uppe

hållstillstånd. 

Vissa delar av översynen återstår och förslag väntas under början av år 

1994 i fråga om bl.a. möjligheterna att få uppehållstillstånd efter inresan samt 

viseringsreglema. 

Praxis i asylärenden 

Den 24 juni 1993 tillsatte regeringen två särskilda utredare (Ku 1993:08) för 

att belysa hur praxis i asylärenden utvecklats sedan Utlänningsnämnden tog 

över ansvaret från regeringen för överprövningen av dessa ärenden. 

Utredarna kommer att lämna sin rapport under mars månad 1994. 

Asylpolitiken i andra länder 

Kommitten om översyn av invandrarpolitiken samt invandrings- och flykting

politiken (Ku 1993:01) har nyligen i en rapport redovisat invandrings- och 

a-;ylpolitiken i tolv länder. 

Invandrarpolitiken 

Åtgärder mot rasism och främlingsfientlighet 

Det finns starka skäl att reagera när främlingsfientligheten tar sig så starka 

uttryck som i en del fall på sistone. Under vart och ett av budgetåren 1992/93 
och 1993/94 har riksdagen efter förslag från regeringen anvisat 10 miljoner 

kronor för att långsiktigt påverka normer, attityder och förhållningssätt hos i 

första hand ungdomar. Regeringen har använt 12 miljoner kronor av dessa 

anslag till att uppdra åt Statens invandrarverk, Statens skolverk, Statens 

ungdomsråd och Statens kulturråd att enligt vissa riktlinjer genomföra olika 

former av verksamhet som syftar till att förebygga och motverka främlings

fientlighet och rasism. De fyra myndigheterna har gemensamt rapporterat om 

det första årets verksamhet och med hänvisning till rapporten hemställt om att 

uppdraget förlängs och att medel anvisas för fortsatta insatser under 
budgetåret 1994/95. 

Pedagogiska institutionen vid Uppsala universitet har fått särskilda medel 

för att utvärdera de fyra myndigheternas arbete för att förebygga främlings

fientlighet och ra~ism. 
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Regeringen har även uppdragit åt Centrum för invandringsforskning vid 

Stockholms universitet att göra en riksrepresentativ undersökning av 

svenskars förhållningssätt till invandring och invandrare samt invandrares 

förhållningssätt till Sverige och svenskarna. En första preliminär rapport 

lämnades i november 1993. Rapporten visade att jämfört med tidigare 

undersökningar har främlingsfientligheten inte ökat i Sverige, vilket ibland 

görs gällande i den allmänna debati:en. 

Oberoende om situationen förv:irrats eller ej bedömer regeringen det ändå 

nödvändigt att vidta kraftiga åtgärder mot främlingsfientlighet, rasism och 

antisemitism. Regeringen har därför för avsikt att inom kort tillkalla en 

särskild kommission mot främlingsfientlighet och rasism. Kommissionen 

skall verka opinionsbildande och den skall aktivt och på olika sätt och på 

skilda områden motverka främlingsfientlighet och rasism. 

Regeringen föreslår i det följande att 32 miljoner kronor under nästa 

budgetår avsätts för insatser mot främlingsfientlighet och rasism. 

Åtgärder mot etnisk diskriminering 

En proposition (1993/94: 101) om åtgärder mot rasistisk brottslighet och 

etnisk diskriminering i arbetslivet förelades riksdagen i december 1993. 

Regeringen har härvid föreslagit dels att det i brottsbalken införs en särskild 

straffskärpningsgrund för sådana fall där ett motiv för brottet varit att kränka 

en person, en folkgrupp eller en annan sådan grupp av personer på grund av 

bl.a. ras eller hudfärg, dels en lagstiftning med förbud mot etnisk diskrimi

nering i arbetslivet. Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO) föreslås 

därvid få en processförande roll. Detta, samt behovet av infom1ationsåtgärder 

med anledning av den föreslagna lagen, leder till ca I miljon kronor i ökat 

anslagsbehov för DO. Kostnaderna för rättshjälp, som ligger inom Justitie

departementets huvudtitel, beräknas öka med ca 0,5 miljoner kronor. 

Svenskt medborgarskap 

Ansökan om naturalisation kan göras hos alla polismyndigheter och hos 

svensk ambassad eller svenskt konsulat i utlandet. Ansökan om naturalisation 

av adoptivbarn under 15 år görs hos lnvandrarverket. Svenskt medborgar

skap kan också i vissa fall erhållas genom anmälan. När det gäller nordbor 

kan anmälan göras till länsstyrelsen och för icke nordbor görs anmälan till 

lnvandrarverket. 

I samband med ansökan om svenskt medborgarskap erläggs en 

ansökningsavgift på för närvarande 750 kronor (fastställd den 1 juli 1992). 

Ogifta barn under 18 år till sökanden betalar ingen avgift. I fråga om anmälan 

ligger avgifterna i intervallet 150-400 kronor. Avgift tas dock inte ut av flykt

ingar eller statslösa som erhållit flyktingförklaring eller rescdokumcnt utfärdat 

av svensk myndighet. Bedömningen är att ca en tredjedel av de sökande i dag 
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är befriade från avgift. Innevarande budgetår kan det röra sig om 8 300 

flyktingar, varav ca 700 statslösa. 

Regeringen avser att höja avgiften vid ansökan om naturalisation från 750 

till l 300 kronor och att vidga kretsen av betalande. så att endast statslösa 

skall vara befriade från att betala avgift. Regeringen bedömer att avgifts

höjningen och utvidgningen av personkretsen av betalande leder till en 

förstärkning av statsbudgeten med 19-20 miljoner kronor. 

Andelen anmälningsärenden är inte så stor. Regeringen avser inte att höja 

avgifterna för dessa. 

Utredningar och översyner 

Kommitten om översyn av invandrarpolitiken samt invandrings- och 
flyktingpolitiken 

Regeringen tillkallade våren 1993 en kommitte (Ku 1993:01) för översyn av 

invandrarpolitiken samt invandrings- och flyktingpolitiken (Dir. 1993:01). En 

huvuduppgift för kommitten är att lägga fram förslag om hur invandrar

politiken bör vara utfonnad för att ge bättre förutsättningar för invandrare att 

integreras i det svenska samhället. Särskilt intresse bör ägnas invandrarnas 

situation på arbetsmarknaden liksom svenskkunskapernas betydelse för inte

grationen. En annan huvuduppgift är att se över invandrings- och flykting

politiken. Kommittens arbete skall vara avslutat den l mars 1995. Kommitten 

har. som tidigare nämnts, nyligen publicerat en rapport om invandrings- och 

asylpolitiken i 12 länder. Ytterligare rapporter och delbetänkanden från 

kommitten torde komma att redovisas under år 1994. 

Migratio11.1juhileum 1996 

En kommitte kommer inom kort att tillkallas för att förbereda ett migrations

jubileum år 1996. Jubileet som skall behandla "Utvandrare och invandrare i 

Sveriges historia 1846-1996" skall ha två teman. Det ena skall ha inriktning 

på emigrationen till USA och dess betydelse för såväl det svenska som det 

amerikanska samhället. Det andra temat riktas in på immigrationen till 

Sverige, främst efter andra världskriget, och dess betydelse för det svenska 

samhället. 

D 1. Statens lnvandrarverk 

1992/93 Utgift 

1993/94 Anslag 

1994/95 Förslag 

550 95! 000 

606 893 000 

412 509 000 
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Verksamhetsområde och finansiering 

Statens invandrarverk är central myndighet för invandrar- och medborgar

skapsfrågor och huvudman på den statliga sidan för överföring och mot

tagande av flyktingar och asylsökande. Verket skall bevaka behovet av 

åtgärder för invandrare och språkliga minoriteter samt ha kontakt med invand

rarnas organisationer. 

Från anslaget finansieras verkets förvaltning i Norrköping samt verkets 

regionala funktioner för asylprövning, flyktingmottagande och integration. 

Övergripande mål 

Den reglerade invandringen till Sverige skall upprätthållas i enlighet med gäl

lande författningar och intemationdla åtaganden. Prövning av ärenden enligt 

utlänningslagstiftningen och lagen om svenskt medborgarskap skall ske på ett 

rättssäkert sätt. 

Mottagande av asylsökande och flyktingar skall präglas av respekt för in

dividen och dennes vilja och förmåga att ta ansvar. 

Invandrarnas integration i det svenska samhället skall ske i enlighet med de 

invandrarpolitiska målen jämlikhet, valfrihet och samverkan. 

Under kriser och i krig skall så långt som möjligt med hänsyn till bl.a. 

inströmningen av skyddssökande tillämpas i fredstid gällande principer för 

mottagande och omhändertagande av flyktingar och asylsökande. Dessa skall 

beredas nödvändig samhällsservic~ med beaktande av kris- och krigsmiljöns 

särskilda krav. De flyktingar som behövs och som passar härför skall 

utnyttjas på arbetsmarknaden. 

Statens invandrarverk 

Invandrarverket har lämnat en förenklad anslagsframställning där verket bl.a. 

föreslår en anslagteknisk förändring som går ut på att asylprövningen finansi

eras från förslagsanslaget Förläggningskostnader i stället för ramanslaget 

Statens invandrarverk. Detta skulle. enligt lnvandrarverkets mening, öka 

verkets flexibilitet vid variationer i tillströmningen av asylsökande. Statens 

invandrarverk föreslår vidare förenklingar i rutinerna för arbetstillstånd för 

asylsökande samt anger vad man anser vara några angelägna översyns

områden - regelsystem och organisation för utseende av offentligt biträde, 

krav på kunskaper i svenska för svenskt medborgarskap samt invandrade 

religioners eventuella konflikter med svensk lagstiftning och regeltillämpning. 

Regeringens iiverväganden 

Dimensionering och 1.mslagsbehov 

Med de antaganden som tidigare redovisats i fråga om tillströmningen av 

asylsökande m.m. bör Statens invandrarverk successivt kunna bringa ned sin 
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organisation, framför allt vad gäller asylprövning. Oförutsägbarheten i 
omfattning och riktning av flyktingrörelserna i omvärlden gör det dock 

nödvändigt att verket har en viss flexibilitet. Tills vidare bör verket därför ha 

en potential för att klara av en ökad asyltillströmning i storleksordningen 

10 000 personer. 
Anslagsbehovet för en sådan organisation har beräknats till 394 493 000 

kronor. Genom att Utlänningsnämnden fr.o.m. den l juli 1994 skall överta 

utredning och beslutsfattande med anledning av s.k. ny ansökan i asyl

prövningen, kan Invandrarverkets anslag minskas med 2,6 miljoner kronor. 

Nämndens anslag räknas i stället upp med samma belopp. 

Regeringen bedömer att Statens invandrarverk har en icke oväsentlig 

rationaliseringspotential. Den kraftiga neddragning av organisationen som nu 

äger rum, talar dock för att i Invandrarverkets fall begränsa det generella 

rationaliseringskravet till l,5% eller 5 878 000 kronor. 

Organisationsförändringama för med sig avvecklingskostnader budgetåret 

1994/95 som har beräknats till 23,7 miljoner kronor. 

I enlighet med det principbeslut riksdagen fattat om ansvar för den statliga 

statistiken (bet. 1992/93:FiU7, rskr. 122) har 575 000 kronor beräknats för 

statistik inom invandrings- och flyktingområdet i stället för under sjunde 

huvudtitelns anslag D 8. Statistiska centralbyrån: Statistik, register och 

prognoser. Regeringens överväganden avseende ansvarsfördelningen mellan 

Statistiska centralbyrån och andra myndigheter återfinns i bilaga 8, under det 

nyssnämnda anslaget. 
För avgifter till Trygghetsstiftelsen och till Statens arbetsgivarverk har 

Invandrarverket tillförts 1 287 000 och 932 000 kronor. 

Sammantaget har SIV:s ramanslag beräknats till 412 509 000 kronor. 

Anslagsstmktur; ramutrymme för extraordinära situationer 

Någon förändring av anslagsstrukturen bör för närvarande inte göras. Det 

kan dock finnas skäl att inför budgetåret 1995/96 närmare överväga 

förutsättningarna för och konsekvenserna av den förändring som Invandrar

verket föreslagit. Därvid bör då också behovet av anslagsförändringar eller 

omfördelning av medel mellan anslag som en föijd av genomförandet av 

förslagen i prop. (1993/94:94) om mottagande av asylsökande m.m. beaktas. 

Regeringen bedömer det nödvändigt att SIV, i likhet med vad som gällt 

under senare budgetår, ges möjlighet att snabbt kunna anpassa utrednings

och mottagningskapacitetcn till oväntade och kraftiga förändringar i antalet 

asylsökande och ärendemängder. Verket bör därför bemyndigas att vid extra

ordinära anspråk på myndighetens utrednings- och beslutskapacitet få över

skrida ramanslaget - utöver sedvanlig anslagskredit - med 25 miljoner kronor 

utan föregående regeringsbeslut. 

Låneram hos Riksgiildskontoret 

Verkets låneram hos Riksgäldskontoret hör budgetåret 1994/95 omfatta 

14 997 000 kronor. Investeringarna avser huvudsakligen ADB-ändamål. 
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Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 

till Statens invandrarverk för budgetåret 1994/95 anvisar ett ram

anslag på 412 509 000 kr. 

D 2. Förläggningskostnader m.m. 

1992/93 Utgift 

1993/94 Anslag 

1994/95 Förslag 

Finansiering 

6 355 474 ()()() 

6 383 110 ()()() 
2 031947 ()()() 

Från anslaget finansieras Invandrarverkets förläggningsverksamhet med mot

tagningscentra vid utredningsslussar och asylförläggningar samt kostnaderna 

för asylsökande som bor enskilt i kommunerna. Även Invandrarverkets tolk

och översättningskostnader för verksamheten med asylprövningar finansieras 

fr.o.m. budgetåret l 993/94 från anslaget. 

Anslagsprognosför budgetåret 1993194 

Anslagsbelastningen innevarande budgetår bedöms komma att bli ca 750 mil

joner kronor lägre än vad som anvisats Invandrarverket i regleringsbrev. Be

dömningen bygger bl.a. på förutsättningen att kommunerna kan ta emot det 

stora antal flyende från Bosnien-Hercegovina som fått eller kommer att få 
uppehållstillstånd i Sverige, men som nu vistas på statliga förläggningar för 

asylsökande. 

Statens invandrarverk 

Statens invandrarverk har föreslagit att verket från polisen skall överta an

svaret för merparten av verkställigheterna av avlägsnandebeslut. Verksam

heten skulle, enligt Invandrarverkets mening, effektiviseras genom förlägg

ningspersonalens nära kontakter med de asylsökande samt genom det tydliga 

sambandet mellan tidsutdräkt vid avvisningar av personer som inte längre 

skall vistas i Sverige och förläggningskostnaderna. 

Regeringens överväganden 

Anslagsbehovet för en förläggningsdimensionering om genomsnittligt 21 400 

årsplatser beräknas till l 872 947 000, varav avgifter till Trygghetsstiftelsen 

ingår med sammanlagt 2 880 000 kronor. Vid beräkningarna har dygnskost

naden antagits vara närmare 240 kronor i genomsnitt och innehålla vissa 

avvecklingskostnader. Regeringens förslag i prop. ( 1993/94:94) om motta

gande av asylsökande m.m. innebär att Invandrarverket i stället för kommu-
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nerna skall betala ut ekonomiskt bistånd även åt asylsökande som bor utanför Prop. 1993/94: 100 

förläggning och att dessa asylsökande skall vara registrerade på en förlägg- Bil. 12 

ning. Omfattningen av detta kommunboende är för närvarande svår att be-

döma. men torde i kostnader räknat ligga någonstans mellan 100 och 200 mil-

joner kronor. Regeringen räknar vidare med att det behövs l 0 miljoner 

kronor till driften av förvarslokaler i Carlslund och 19 miljoner kronor för 

tolk- och översättningskostnader i samband med asylprövningen. Det sam-

manlagda anslagsbehovet budgetåret 1994/95 uppgår till 2 031 947 000 kr. 

Beräkningen av förläggningskostnaderna och andra kostnader för mot

tagandet av asylsökande har gjorts mot bakgrund av de förslag till åtgärder 

för att öka effektiviteten i flyktingmottagandet som nyligen lagts fram i prop. 

( 1993/94:94) om mottagande av asylsökande m.m. Det gäller ökat eget 

boende i kommunerna under asylprövningstiden, sänkt dagbidrag för barn

familjer samt införande av patientavgift i sjukvården för asylsökande. Kost

nadsbesparingarna på förläggningsanslaget budgetåret 1994/95 har överslags

vis beräknats till drygt 100 miljoner kronor. 

Regeringen är för närvarande inte beredd att tillstyrka Invandrarverkets 

förslag om att från polisen överta verkställigheten av avvisningar. Förut

sättningarna för en sådan överföring påverkas genom de förändringar som 

föreslås i prop. (1993/94:94) om mottagande av asylsökande m.m. Frågan 

måste bl.a. därför utredas närmare innan ställning kan ta5 till förslaget. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 

till Förläggningskostnader m.m. för budgetåret 1994/95 anvisar ett 

förslagsanslag på 2 031 947 000 kr. 

D 3. Åtgärder för invandrare 

1992/93 Utgift 

1993/94 Anslag 

1994/95 Förslag 

Finansiering 

22 418 000 

20 926 000 

21326000 

Reservation 131 000 

Från anslaget bekostas bidrag enligt förordningen (1986:4 72) om statsbidrag 

till invandrarnas riksorganisationer samt till vissa samarbetsorgan för sådana 

riksorganisationer. Vidare finansieras från anslaget sådana bidrag som lämnas 

enligt förordningen ( 1990:632) om bidrag till avgränsade invandrarpolitiska 

projekt Regeringen har i ett särskilt beslut medgivit att de reserverade medlen 

under anslaget får användas av Invandrarverket för verkets långsiktiga arbete 

med valinfonnation genom invandrarnas organisationer. 
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Statens invandrarverk 

Statens invandrarverk beräknar medelsbehovet för stöd till central verksamhet 

vid invandrarnas riksorganisationer och för samarbetsorgan mellan vissa 

sådana organisationer för budgetåret 1994/95 till totalt 15 746 000 kronor. 

Härav avser 334 000 kronor stöd till samarbetsorganen och 1 miljon kronor 

ett nyinrättat s.k. etableringsstöd till nyare riksorganisationcr bland in

vandrare. 

Medelsbehovet för bidrag till avgränsade invandrarpolitiska projekt anges 

uppgå till 14 miljoner kronor, varav l miljon kronor för att underlätta 

återvändandet. 

Regeringens överväganden 

Anslaget har räknats upp med 400 000 kronor, i första hand för att tillgodose 

behovet av stöd till projekt för att underlätta frivilligt återvändande. 

Därigenom ges Invandrarverket möjlighet att ge bidrag till Sociala Missionens 

återvändandeprojekt i samma utsträckning som under nännast föregående 

budgetår. Frågan om en mer långsiktig finansiering av denna typ av projekt 

övervägs för närvarande av en arbetsgrupp inom regeringskansliet. 

Vid medelsberäkningen i övrigt har hänsyn tagits till konsekvenserna av 

medlemsutvecklingen i vissa av de tidigare statsbidragsberättigade riksorga

nisationerna, vilka nu föreslås komma i fråga för organisationsstöd. Mot 

bakgrund av pågående utredningsarbete bör några större förändringar i 

principerna för organisationsstöd inte nu vara aktuella. Till följd av medlems

utvecklingen kommer viss procentuell nedräkning av de bidragsbelopp som 

lämnas till riksorganisationer enligt förordningen 1986:472 att aktualiseras. 
För några tidigare statsbidragsberättigade organisationer beräknas inte längre 

sådant stöd. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 

till Åtgärder för invandrare för budgetåret 1994/95 anvisar ett 

reservationsanslag på 21 326 000 kr. 

D 4. Överföring av och andra åtgärder för flyktingar m.m. 

1992/93 Utgift 

1993/94 Anslag 

1994/95 Förslag 

28 292 000 

269 960 000 
277 960 ()()() 
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Finansiering 

Från anslaget bekostas organiserad överföring av flyktingar och deras mot

tagande i Sverige samt bidrag till vissa hjälpinsatser 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 flyktingar för kostnader för anhörigas 

resor till Sverige samt bidrag till resor från Sverige för vissa asylsökande som 

vill lämna landet innan asylärendet är avgjort. 

Statens invandrarverk 

lnvandrarverket har redovisat beräkningar utifrån en kvotöverföring till 

Sverige av 2 000 flyktingar. 

Statens invandrarverk har vidare i en särskild skrivelse den 4 november 

1993 hemställt om att sådana bosnier som har fått uppehållstillstånd i Sverige 

skall undantas från villkoren i 1 och 2 §§ förordningen (1984:936) om bidrag 

till flyktingars kostnader för anhörigas resor till Sverige. Den sammanlagda 

kostnaden för detta under budgetåren 1993/94 och 1994/95 har av 

Invandrarverket beräknats till 74 250 000 kronor. 

Övriga beräkningar under anslaget avser endast smärre avvikelser från vad 

som låg till grund för budgeten för budgetåret 1993/94. 

Regeringens överväganden 

I likhet med vad som gäller för innevarande budgetår, bör ändamålet för 

åtgärder under detta anslag omfatta bidrag till lösningar av flyktingsituationer 

utanför Sverige också på annat sätt än genom organiserad överföring hit. I 

första hand bör sådana insatser komma i fråga som initieras av FN:s flykting

kommissarie eller av de mellanstatliga organisationer som är verksamma inom 

flyktingområdet. 

Överföringskostnaden för ca 1 800 kvotflyktingar beräknas till 9,7 mil

joner kronor, medan ersättningskostnaderna till kommunerna kan komma att 

uppgå till 258 miljoner kronor. 

För s.k. återvändanderesor beräknas ett oförändrat medelsbehov om 

3,5 miljoner kronor. 

Behovet av bidrag till anhörigas resor till Sverige beräknas även det till 

oförändrad nivå, 2 760 000 kronor. Någon utökning av personkretsen enligt 

lnvandrarverkets förslag bör för närvarande inte göras. 

Regeringen delar SIV:s bedömning att hemresorna för vissa asylsökande 

torde komma att minska i omfattning och att anslaget för detta ändamål därför 

kan räknas ned med 2 miljoner till 4 miljoner kronor. 
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Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till överföring av och andra åtgärder för flyktingar m.m. för budget

året 1994/95 anvisar ett förslagsanslag på 277 960 000 kr. 

D 5. Ersättning till kommunerna för åtgärder för flyktingar 
m.m. 

1992/93 Utgift 
1993/94 Anslag 

1994/95 Förslag 

Finansiering 

3 467 419 000 

4 295 000 000 

7 632 141 000 

Från anslaget betalas ersättning till kommuner och landstingskommuner enligt 

förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m. 

Anslagsprognosför budgetåret 1993194 

Anslagsbelastningen innevarande budgetår beräknas ligga omkring 350 mil

joner kronor under vad som anvisats för ändamålet. Att så kan komma att 

ske, trots en väntad mycket stor utflyttning till kommunerna av bosnier med 

anhöriga, beror på en bedömning att huvuddelen av utflyttningarna kommer 

att ske under budgetårets senare del. Regelsystemet för utbetalning av kom

munersättningarna gör då att kostnaderna till stor del kommer att falla på 

1994/95 års anslag. 

Statens invandrarverk 

Statens invandrarverk har under hösten 1993 redovisat beräkningsalternativ 
för olika omfattning av kommunutplaceringar under budgetåren 1993/94 och 

1994/95. 
Villkoren för den ekonomiska kompensation som utgår till kommunerna 

bör enligt Invandrarverkets mening ses över för att dels medge effektivare 

integration av flyktingarna, dels ge kommunerna rättvisare ersättning. 

Regeringens överväganden 

Anslagsberäkningarna baseras på att kommunutplaceringarna budgetåret 

1993/94 kommer att omfatta 51 000-52 000 personer som i huvudsak flyttar 

ut under senare delen av budgetåret. Under budgetåret 1994/95 väntas 
kommunerna ta emot ytterligare 50 000 personer, med koncentration till 

budgetårets första del. 
De angivna beräkningsförutsättningama avser det totala behovet av 

kommunutplaceringar. I likhet med förra årets budgetproposition redovisar 
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regeringen här hur det sammantagna anslagsbehovet för kommunersättningar 

räknats fram. Därefter anges hur detta anslagsbehov fördelar sig på kvot

överförda flyktingar och övriga. De medel som beräknats motsvara ersätt

ningsbehoven för kvotflyktingar tas upp under anslaget D 4. Överföring av 

och andra åtgärder för flyktingar m.m. 

Efte_r nyligen genomförda överläggningar med Svenska kommun

förbundet har regeringen beslutat om vissa justeringar av ersättningsnivåerna 

fr.o.m. den 1 januari 1994. Vissa ändringar av ersättningsreglerna bör också 

genomföras på basis av de överväganden som tidigare gjorts av en arbets

grupp inom Kulturdepartementet och efter de överläggningar som skett med 

Svenska kommunförbundet. Vidare föreslås ett särskilt konjunkturtillägg för 

flyktingar mottagna år 1991. I det följande redovisas anslagsberäkningama 

för budgetåret 1994/95. Här anges också regeringens förslag till regel

ändringar och de anslagskonsekvenser som följer av de föreslagna regel

ändringama. 

1. Grundersättning 

Utifrån de schablonersättningsbelopp som avses gälla fr.o.m. den l januari 

1994 beräknas grundersättningama under budgetåret 1994/95 till 287 kom

muner till 124 156 000 kronor. 

2. Schablonersättningar 

2.1 Ersättningsbelopp 

Schablonersättningen för år 1994 har, som tidigare nämnts, höjts från 

138 300 till 144 200 kronor för vuxna och från 84 800 till 88 400 kronor för 

barn under 16 år. 

2.2 Utbetalning och fördelning av schablonersättningen 

Enligt nuvarande regler får den kommun som först tar emot en flykting och 

som gör en plan för hans introduktion i det svenska samhället alltid ett halvt 

schablonbelopp. Om flyktingen bor kvar i den första mottagningskommunen 

och är folkbokförd där i sex månader, utbetalas ytterligare ett halvt schablon

belopp till samma kommun. Flyttar flyktingen från den första mottagnings
kommunen till en annan lämnas under vissa förutsättningar också ersättning 

till denna kommun. 

Ett problem med nuvarande regelverk är om flyktingen flyttar vidare till en 

annan kommun efter drygt sex månader. Detta innebär en ekonomisk vinst 

för den första kommunen då hela schablonersättningen kan utbetalas redan 

efter sex månader trots att i genomsnitt e.ndast ca 40% av kostnaderna då har 

uppstått. Samtidigt kan den nya intlyttningskommunen få dålig täckning för 

sina kostnader eftersom denna kommun enligt nuvarande regler endast är 

berättigad till halv schablonersättning om flyktingen flyttar till denna kommun 

strax efter det att sex månader gått från det att flyktingen första gången togs 

emot i en kommun. Kostnaderna för denna kommun torde dock nonnalt vara 
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högre. Flyttningarna har dessutom varit något fler än vad man kalkylerade 

med när nuvarande ersättningssysrem konstruerades, vilket kan leda till ökade 

statliga kostnader. Orättvisan mellan in- och utflyttningskommuner vid många 

flyttningar är också ett tecken på bristande kostnadseffektivitet i ersättnings

systemet. 

För att åstadkomma en fördelning av schablonersättningen som bättre 

avspeglar var i tiden kostnaderna ligger, föreslår regeringen efter överlägg

ningar med Svenska kommunförbundet att ersättningen i enlighet med det 

tidigare redovisade förslaget från en arbetsgrupp (Ds 1993:75) utbetalas vid 

tre tillfällen i stället för två och att tiden för utbetalningen utsträcks ett halvt år. 

Liksom i dag bör den första mottagningskommunen alltid få ett halvt scha

blonbelopp. Samtidigt bör reglerna för ersättning för flyktingar som flyttar 

ändras på grundval av arbetsgruppens förslag. Därigenom blir det bättre 

kompensation än i dag för storstadskommuner och andra kommuner med stor 

inflyttning av flyktingar som bott en tid i en annan kommun. Även kostnads

fördelningen mellan inflyttnings- och utflyttningskommuner blir mer rättvis 

än i dag. 

Med hänsyn till att den första delutbetalningen av schablonersättningen 

skall ligga fast kan de nya utbetalningsreglerna, vid ett ikraftträdande den 1 

juli 1994, börja att tillämpas på flyktingar som tagits emot fr.o.m. den 1 

oktober 1993. Det bör ankomma på regeringen att efter överläggningar med 

Svenska kommunförbundet fastställa de närmare utbetalningsreglerna och de 

särskilda övergångsregler som kan komma att erfordras. 

En övergång till tre utbetalningar i stället för två skulle kunna leda till ökad 

administration. Detta bör dock gå att undvika. Inom lnvandrarverket pågår 

för närvarande ett arbete i syfte att förenkla administrationen av ersättningen. 

Bl.a. bör utbetalningarna från Invandrarverket i större utsträckning än hittills 

kunna ske på grundval av en samkörning mellan olika register och ett för

enklat ansökningsförfarande från kommunerna. Detta bör också kunna leda 

till snabbare utbetalning av schablonersättningen. 

2.3 Introduktionsplan 

De flyktingmottagande myndigheterna skall för varje flykting, så snart som 

möjligt, upprätta en introduktionsplan för hans eller hennes introduktion i det 

svenska samhället. Syftet med planen är att ge varje flykting de nödvändiga 

förutsättningarna för att kunna leva och verka normalt och självständigt i det 

svenska samhället. Det är också ett krav att en sådan plan skall finnas för att 

schablonersättning skall kunna betalas ut till kommunerna. Detta gäller dock 

inte när flyttningar skett efter sex månader från mottagandet i den första 

kommunen. Regeringen anser att det är rimligt att kravet på introduktionsplan 

även bör gälla för flyktingar som flyttar efter sex månader från det första 

mottagandet i en kommun. För de flesta flyktingarna torde introduktions

insatser vara aktuella även efter sex månader från det att flyktingen första 

gången togs emot i en kommun. 
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2.4 A.nslagshehov 

Med de antaganden Invandrarverket gjort om antalet kommunmottagna och 

med beaktande av de förslag som lämnats i fråga om utbetalningsreglerna 

beräknas anslagsbehovet för schablonersättningar till 6 766 985 000 kronor. 

3. Ersättningar för äldre och handikappade 

För flyktingar, som till följd av handikapp eller hög ålder bedöms inte komma 

att stå till arbetsmarknadens förfogande eller på annat sätt bli självförsörjande, 

får kommunen enligt nuvarande regler särskild ersättning för kostnader av

seende ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen samt stöd och hjälp i 

boende och färdtjänst. I dessa fall utbetalas endast en halv schablon

ersättning. Det halva schablonbeloppet skall täcka mottagningskommunens 

kostnader för särskilda åtgärder i samband med inflyttningen, svensk

undervisning, tolkservice, administration samt kostnader för ekonomisk hjälp 

under fyra månader. Fr.o.m. den femte månaden efter mottagandet ersätts de 

faktiska kostnaderna för ekonomisk hjälp. 

Regeringen anser att det för gruppen handikappade, äldre och sjuka som 

tas emot i en kommun bör ske en anpassning av utbetalningsreglerna till 

samma utbetalnings- och fördelningsregler som enligt regeringens förslag 

skall gälla för övriga flyktingar som kommunen erhåller ersättning för. 

Härigenom underlättas administrationen för såväl Statens invandrarverk som 

kommunerna väsentligt. Ersättning för de faktiska kostnaderna för ekono

misk hjälp bör sedan kunna ske efter ett år. 

Svenska kommunförbundet har i samband med överläggningar om nivån 

på schablonersättningen för år 1994 framfört att kommunerna, med hänsyn 

till nuvarande arbetsmarknadsläge, i regel får stå för försörjningsbidrag till 

utlänningar i åldern 55-60 som tas emot inom ramen för det kommunala 

flyktingmottagandet. Regeringen anser att det för närvarande är rimligt att 

staten för utlänningar i åldern 55-60 år som tas emot under fjärde kvartalet 
1993 och under hela år 1994 bör lämna samma ersättning till kommunerna 

som för utlänningar över 60 år. Detta innebär inte någon generell sänkning av 

åldersgränsen, utan frågan får prövas på nytt för personer som tas emot efter 

år 1994. 
Förslaget om ersättning av de faktiska socialbidragskostnadema för flykt

ingar äldre än 55 år som tas emot i kommuner under sista kvartalet 1993 

påverkar inte anslagsbelastningen budgetåret 1994/95. 

Anslagsbehovet för ersättningar för äldre och handikappade budgetåret 

1994/95 beräknas, i enlighet med förslag från Invandrarverket, till 123 mil

joner kronor. 

4. Ersättning för kostnader för barn utan egna vårdnadshavare 

Anslagsbehovet beräknas i enlighet med lnvandrarverkets bedömning till 

80 miljoner kronor. 
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5. Extraordinära kostnader 

Enligt nuvarande regler får Statens invandrarverk inom ramen för anvisade 

medel lämna ersättning till kommuner som haft betydande extraordinära 

kostnader för flyktingmottagandet. Ramen för extraordinära kostnader är 

under innevarande budgetår 100 miljoner kronor. Ersättningen betalas i efter

skott efter ansökan. I prop.( 1989/90: 105) om samordnat flyktingmottagande 

och nytt system för ersättning från staten till kommunerna m.m. utvecklas 

närmare för vilka ändamål ersättning kan lämnas. Det kan exempelvis vara 

frågan om särskild ekonomisk ersättning till kommuner som ökar sitt 

flyktingmottagande genom att vidta särskilda kostnadskrävande åtgärder för 

att få fler bostäder till flyktingar eller extraordinära kostnader som av andra 

skäl åsamkas kommuner och som inte kan anses rymmas i schablon

ersättningen eller den särskilda ersättningen för bl.a. äldre och handikappade 

m.fl. Från flera kommuner har framförts önskemål om en ytterligare 

precisering om när och på vilka grunder man kan få ersättning för extra

ordinära kostnader. Även Statens invandrarverk har påpekat att bedömningen 

av vad som är betydande extraordinära kostnader många gånger är svår och 

att den tar tid. 

Regeringen anser att någon form av pott för ersättning av extraordinära 

kostnader bör finnas kvar för att stimulera kommuner att ta emot särskilt 

kostnadskrävande grupper och för att hänsyn skall kunna tas till särskilda 

förhållanden i vissa kommuner. Regeringen bedömer dock att det är svårt och 

mindre lämpligt att göra några mer preciserade beskrivningar för vilken typ av 

extraordinära kostnader ersättning skall utgå. Regeringen finner emellertid att 

Statens invandrarverk redan i förväg bör kunna göra en bedömning huruvida 

t.ex:. vissa grupper av flyktingar kan komma att medföra betydande mer
kostnader för kommunen. Invandrarverket bör exempelvis redan i samband 

med överenskommelsen med kommunen om mottagande av vissa kostnads

krävande grupper kunna besluta om extra medel utöver schablonersättningen. 

Ersättningen bör normalt utbetalas efter redovisning från kommunerna när 

kostnaderna verkligen har uppstått. För kommunerna bör det vara en klar 

fördel att redan från början ha vetskap om att man bör kunna få extra 

ersättning från Invandrarverket för särskilt kostnadskrävande grupper. 

Ersättningen bör även kunna lämnas till kommuner som träffar över

enskommelse med lnvandrarverket om att ha en beredskap för att ta emot 

flyktingar. Invandrarverket bör dessutom även fortsättningsvis ha möjlighet 

att ersätta betydande merkostnader i efterhand för kostnadskrävande flykting

grupper. 

Regeringen anser att det i anslutning till behovet av ökat kommun

mottagande av asylsökande från främst Bosnien-Hercegovina är nödvändigt 

med en utökning av anslagsposten för extraordinära kostnader dels därför att 

flyktingmottagandet i kommunerna i princip kan komma att fördubblas, dels 

därför att det i gruppen mottagna kan finnas personer som har särskilda 

behov. Regeringen föreslår att 150 miljoner kronor avsätts för ersättning för 

extraordinära kostnader under budgetåret 1994/95. Vissa behov av extra-
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ordinära sjukvårdsinsatser från landstingens sida kan också bli aktuella och 

Statens invandrarverk bör därför också ha möjlighet att använda medlen för 

detta ändamål. Frågan om ersättning av sjukvårdskostnader behandlas ytter

ligare i ett särskilt avsnitt. 

6. Ersättning för kostnader för asylsökande m.fl. 

Regeringen har i prop. ( 1993/94:94) om mottagande av asylsökande m.m. 

föreslagit att bistånd till asylsökande som bor utanför förläggning fr.o.m. den 

I juli 1994 skall betalas ut av Invandrarverket i stället för av vistelse

kommunen. Om riksdagen beslutar i enlighet med regeringens förslag 

kommer medelsbehovet för ersättning till kommunerna för bistånd åt asyl

sökande som tidigare anvisats på detta anslag att minska. Motsvarande medel 

bör i stället anvisas på anslaget D 2. Förläggningskostnader m.m. 

Med hänsyn till att utbetalning av ersättning till kommunerna lämnas 

kvartalsvis i efterskott skall dock medel för ett kvartals utbetalningar belasta 

detta anslag nästa budgetår. Vidare skall kommunerna även fortsättningsvis 

betala ut bistånd enligt lagen om bistånd till asylsökande m.fl. till andra 

utlänningar än asylsökande som har rätt att vistas här under den tid deras 

ansökan prövas. Dessa kostnader skall som nu ersättas av staten och bör då 

belasta detta anslag. 

Totalt beräknas anslagsbehovet för ersättning till kommunerna för asyl

sökande m.fl. till 70 miljoner kronor under budgetåret 1994/95. 

7. Ersättning för sjukvårdskostnader m.m. 

Statlig ersättning lämnas för närvarande för bl.a. akut- och förlossningsvård 

till asylsökande och andra utlänningar som sökt uppehållstillstånd för bosätt

ning i Sverige och har rätt att vistas här under den tid ansökan prövas. 

Regeringen har nyligen i propositionen om mottagande av asylsökande 

m.m. ( 1993/94:94) lämnat vissa förslag om hälso- och sjukvården för asyl

sökande, vilka påverkar kostnaderna för den statliga ersättningen under 

budgetåret 1994/95. 81.a. införs patientavgift. Vidare föreslås att asylsökande 

barn i princip skall få tillgång till samma hälso- och sjukvård som de barn 

som är bosatta i Sverige får och att ersättningsreglema skall anpassas härtill. 

Slutligen föreslås att statlig ersättning inte längre skall lämnas för sjukvård åt 

andra utlänningar än asylsökande som sökt uppehållstillstånd i Sverige och 

har rätt att vistas här under den tid ansökan prövas. 

Vård till flyktingar som beviljats uppehållstillstånd för bosättning ersätts 

normalt inte av Tnvandrarverket utan för dessa har landstingen det fulla 

kostnadsansvaret på samma sätt som för andra som är bosatta inom lands

tinget. Statlig ersättning lämnas dock för vården av sådana flyktingar med 

uppehållstillstånd som på grund av en sjukdom eller ett handikapp direkt efter 

ankomsten till Sverige eller efter inkvartering på en förläggning måste beredas 

varaktig vård på sjukhus eller annan vårdinstitution. Bakgrunden härtill är 

främst att underlätta att vid behov överföra flyktingar med stort vårdbehov till 

Sverige inom ramen för flyktingkvoten och att enskilda landsting inte skall 
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belastas av höga kostnader i de fall en flykting som tillåts stanna i Sverige har 

ett mycket stort behov av kostnadskrävande vård. Invandrarverket har tidi

gare också kunnat lämna särskilda bidrag till landstingen inom en begränsad 

kostnadsram. 

Landstingsförbundet har i en skrivelse till regeringen i oktober 1993 hem

ställt om särskild ersättning till sjukvårdshuvudmännen för hälso- och sjuk

vårdskostnaderna i samband med mottagandet av det stora antalet flyktingar 

från främst Bosnien år 1994. En motsvarande skrivelse har också kommit 

från Stockholms läns landsting, som därefter också i en särskild skrivelse 

hemställt om medel till ett projekt för mottagande av bosniska flyktingar inom 

hälso- och sjukvården i Stockholms län. 

Regeringen bedömer inte att det finns tillräckliga skäl för att lämna någon 

generell ersättning till sjukvårdshuvudmännen med anledning av att ett stort 

antal bosnier kommer att tas emot i kommunerna under det nännaste året. 

Visserligen kommer antalet bosatta i landstingen att stiga och därmed också 

sjukvårdskostnaderna att öka. Med hänsyn till ålderssammansättningen i den 

bosniska flyktinggruppen och de undersökningar av vårdbehov som gjorts 

under vistelsen på förläggning är emellertid regeringens bedömning att kost

nadsökningama för flertalet landsting kommer att bli relativt begränsade och 

att det generellt inte kommer att bli fråga om större vårdbehov än hos andra 

flyktinggrupper. 

För en mindre del av de bosniska flyktingarna finns det emellertid ett 

direkt behov av extraordinära sjukvårdsinsatser. I en hel del sådana fall torde 

det bli fråga om sådan varaktig vård för vilken statlig ersättning lämnas redan 

i dag. I vissa landsting som får ta emot ett större antal bosnier kan det också 

finnas behov av andra särskilda sjukvårdsinsatser. t.ex. inom psykiatrin, 

som inte är direkt individrelaterade och som kan vara kostsamma. Regeringen 

har mot denna bakgrund redan i prop. ( 1993/94:51) om överföring och 

mottagande av flyktingar från f.d. Jugoslavien m.m. förordat att Statens 

invandrarverk bör ha möjlighet att använda de medel som anvisats för ersätt

ning till kommunerna för extraordinära kostnader även för motsvarande 

ändamål hos landstingen. Genom den föreslagna utökningen av medlen för 

extraordinära kostnader med 50 miljoner kronor skapas ökat utrymme för 

sådan ersättning till landstingen under nästa budgetår. 

Vid bedömning av behovet av särskilda sjukvårdsinsatser bör Invandrar

verket samråda med Socialstyrelsen. I den mån de båda myndigheterna skulle 

finna det lämpligare att Socialstyrelsen beslutar om medel till sjukvårds

huvudmännen för extraordinära insatser inom sjukvården och att en viss del 

av de totala medel som anslå~ för ersättning för extraordinära kostnader redan 

vid budgetårets ingång avsätts speciellt för detta ändamål, bör regeringen 

kunna hesluta om att Socialstyrelsen får disponera denna del av anslaget. 

Mot bakgrund av vad som här anförts finner regeringen inte att det för 

närvarande finns skäl till någon ytterligare form av särskild ersättning till 

sjukvårdshuvudmännen med anledning av mottagandet av bosnier. Rege

ringen har dock för avsikt att noga följa utvecklingen vad gäller vttrdbehov 

hos bosnierna och kostnaderna för vården. 
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Anslagsbehovet för ersättning av sjukvårdskostnader under budgetåret 

1994/95 beräknas till LOS miljoner kronor med utgångspunkt i gjorda an

taganden om antalet asylsökande, förslagen i prop. ( 1993/94:94) om mot

tagandet av asylsökande m.m. samt de bedömningar som nu kan göras av i 

vilken omfattning de bosnier som tas emot i kommunerna kommer att vara i 

behov av varaktig vård som skall ersättas av staten. Härutöver kan som nyss 

nämnts en del av de medel som beräknats för ersättning av extraordinära 

kostnader också komma att avse sjukvårdskostnader hos landstingen. 

8. Konjunkturtillägg 

Som tidigare redovisats, bör det betalas ut ett särskilt konjunkturtillägg för 

flyktingar mottagna i en kommun år 1991. Regeringen föreslår att det skall 

vara 35 000 kronor för vuxna och 5 000 kronor för barn under 16 år. Kon

junkturtillägget bör utbetalas i juli 1994 till den kommun i vilken utlänningen 

då är bosatt. En förutsättning bör vara att kommunen även under år 1994 tar 

emot flyktingar enligt överenskommelse med Invandrarverket. För sådana 

äldre och handikappade flyktingar för vilka Invandrarverket ersätter de 

faktiska socialbidragskostnaderna skall inte något konjunkturtillägg lämnas. 

Anslagsbehovet budgetåret 1994/95 beräknas till 470 miljoner kronor. 

9. Uppföljning av ersättningssystemet 

Som tidigare nämnts, bör det komma till stånd en intensifierad uppföljning av 

kommunernas ko~tnader för de flyktingar som tagits emot sedan nuvarande 

ersättningssystem infördes år I 991. För detta ändamål bör I miljon kronor 

avsättas till regeringens disposition. 

JO. Sammanfattning 

De sammanfattande beräkningarna uppgår i enlighet med nedanstående speci

fikation till ett totalt anslagsbehov på 7 890 141 000 kronor för budgetåret 

1994/95. 

--------------
Ändamål Anvisat Förändring Förslag 

1993/94 1994195 -----------
Grnndersättning 119 000 000 5 156 000 124 156 000 
Schablonersättning och 

sckundärflyttningsbidrag 4 079 000 000 2 687 985 000 6 766 985 000 
Äldre och handikappade 60 000 000 63 000 000 123 000 000 
Barn utan egna 

vårdnadshavare 40 000 000 40 000 000 80 000 000 
Extraordinära kostnader 100 000 000 50 000 000 150 000 000 
Bistånd åt asylsökande 75 000 000 -5 000 000 70 000 000 
S jukvårdskostnader 70 000 000 35 000 000 105 000 000 
Konjunkturtillägg 0 470 000 000 470 000 000 
Cppföljning 0 I 000 000 I 000 000 

Summa 4 543 000 000 3 347 141 000 7 890 141 000 
-·--- -····- --- ---·--------··-
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11 Kosmadsfördelning till anslag 

Av de beräknade kostnaderna - 7 890 141 000 kronor - avser 258 000 000 

mottagning av s.k. kvotflyktingar. Denna kostnadsandel bör föras upp på 

anslaget D 4. Öveiföring av och andra åtgärder för flyktingar m.m., medan 

resterande kostnadsandel om 7 632 141 000 kronor bör tas upp under 

förevarande anslag. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår riksdagen att 

l. godkänna det som regeringen förordar om ändrade ersättnings

regler och om utbetalning av ett särskilt konjunkturtillägg för flyktingar 

mottagna år 1991 
2. till Ersättningar till kommunerna för åtgärder för flyktingar m.m. 

för budgetåret 1994/95 anvisar ett förslagsanslag på 7 632 141 000 kr. 

D 6. Statsbidrag till Stiftelsen Invandrartidningen 

1992/93 Utgift 

1993/94 Anslag 

1994/95 Förslag 

Finansiering 

15 589 000 
15 589 000 
15 355 000 

Från anslaget bekosta<; statsbidrag till Stiftelsen lnvandrartidningen. 

Stiftelsen lnvandrartidningen 

I sin anslagsframställning för budgetåret 1994/95 har Stiftelsen Invandrar

tidningen begärt att statsbidraget skall höjas med 1 296 000 kronor. Detta 

motsvarar den förlust, efter finansiella intäkter, som Stiftelsen annars 

beräknar skulle uppstå vid oförändrat statsbidrag. 

Balansräkningen i Stiftelsens bokslut för budgetåret 1992/93 anger att det 

egna kapitalet, som till övervägande del byggts upp med ränteintäkter, ökat 

med ytterligare 725 000 kronor till drygt 9,6 miljoner kronor. 

Regeringens överväganden 

Stiftelsen har under tidigare budgetår kunnat disponera statsbidrag på ett 

sådant sätt att det egna kapitalet ökat kraftigt och nu uppgår till 65 % av 

balansräkningens skulder och eget kapital. 

Det statsfinansiella läget gör det nödvändigt att dels skära ned på 

statsbudgetens utgifter, dels öka inkomsterna. Mot den bakgrunden kan inte 

statsbidraget till Stiftelsen Invandrartidningen öka budgetåret 1994/95. 
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Tvärtom måste Stiftelsen, i likhet med vad som generellt gäller för statens 

myndigheter, minska sina kostnader och/eller öka inkomsterna. Regeringen 

bedömer det rimligt att statsbidraget till Stiftelsen sänks något (med 1,5 % ) till 

15 355 000 kronor. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 

till Statsbidrag till Stiftelsen lnvandrartidningen för budgetåret 

1994/95 anvisar ett anslag på 15 355 000 kr. 

D 7. Ombudsmannen mot etnisk diskriminering m.m. 

1992/93 Utgift 

J 993/94 Anslag 

J 994/95 Förslag 

Finansiering 

3 089 000 
3 767 000 
4 834 000 

Från anslaget betalas kostnader för Ombudsmannen mot etnisk diskrimine

ring med kansli samt Nämnden mot etnisk diskriminering. 

Övergripande mål 

Ombudsmannen skall verka för att etnisk diskriminering inte förekommer i 

arbetslivet eller på andra områden av samhällslivet. Ombudsmannen skall 

särskilt motverka att arbetssökande utsätts för etnisk diskriminering. 

Myndigheternas anslagsframställningar 

Ombudsmannen begär förstärkning av kansliet med en handläggartjänst till en 

årskostnad av 350 000 kronor. För Nämnden mot etnisk diskriminering 
begärs ytterligare 27 000 kronor. 

Regeringens överväganden 

För Ombudsmannen och Nämnden bör anvisas ett ramanslag på 

4 834 000 kronor. Anslaget innehåller en pris- och löneomräknad del på 

3 796 000 kronor till Ombudsmannen med kansli. I beloppet ligger också 

medel som tillförts anslaget för avgifter till Trygghetsstiftclsen (6 000 kronor) 

och till Statens arbetsgivarverk (I 000 kronor). Anslaget har vidare beräknats 

öl<.a med l miljon kronor med anledning av den lag mot etnisk diskriminering 

som regeringen nyligen föreslagit riksdagen i prop. (l 993/94: 10 I) om 

åtgärder mot rasistisk brottslighet och etnisk diskriminering i arbetslivet. 

Anslagsförstärkningen avser att tillgodose dels det ökade inforrnationsbehov 
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som följer av att lagen skall introduceras, dels juridisk kompetens för att 

kunna få eventuella överträdelser av lagen prövade vid domstol. 

I ramanslaget ingår ett oförändrat belopp på 38 000 kronor avsett för 

utgifter för Nämnden mot etnisk diskriminering. 

Förslag till riksdagsheslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 

till Ombudsmannen mot etnisk diskriminering m.m. för budgetåret 

1994/95 anvisar ett ramanslag på 4 834 000 kr. 

D 8. Lån till hemutrustning för flyktingar m.fl. 

1992/93 Utgift 

1993/94 Anslag 

l 994/95 Förslag 

Finansiering 

58 242 ()()() 
92 264 ()()() 

108 962 ()()() 

Från anslaget finansieras Centrala studiestödsnämndens (CSN) kostnader för 

lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar. 

Övergriparule mål 

Flyktingar och vissa andra utlänningar skall kunna få låna till hemutrustning. 

Centrala studiestödsnämnden 

CSN har redovisat beräkningsaltemativ för lån vid olika nivåer av kommun

utplacerade flyktingar. Förutsatt 51 000-52 000 kommunplaceringar inne

varande budgetår och 50 000 budgetäret I 994/95. beräknar CSN att ute

löpande län skall öka från 466 miljoner kronor den I juli 1993 till 834 den 

1 juli I 994 och till I I 78 miljoner den I juli 1995. 
Statens utgifter för räntesubvc!ntioner och avskrivningar beräknas för 

budgetåret I 994/95 till 97 306 000 kronor. CSN:s driftkostnader för att 

administrera lånen beräkna5 tills vidare till l l 530 000 kronor. 

Intäkterna från avi- och uppläggningsavgifter avräkna~ inte under anslaget, 

utan inlevereras till statsbudgetens inkomstsida. De beräknas uppgå till 

5 920 000 kronor. 

Regeringens överväganden 

Regeringen delar CSN:s bedömning av länestockens utveckling och beräknar 

härvid i likhet med CSN kostnaderna för räntesubventioner och avskrivningar 

budgetåret 1994/95 till 97 306 000 kronor. Regeringen delar även CSN:s 
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bedömning av vilka avgifter som kan beräknas inflyta på statsbudgetens 

inkomstsida. Vad gäller driftkostnaderna har regeringen utgått ifrån CSN:s 

beräkning och därefter kompenserat myndigheten med 304 000 kronor i pris

och löneomräkning. I likhet med vad som gäller för Invandrarverket och 

Utlänningsnämnden har sedan ett generellt rationaliseringskrav om 1,5 % 

lagts på CSN. Sammantaget leder detta till ett driftkostnadsanslag på 
11 656 000 kronor. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 

till Lån till hemutmstning för flyktingar m.fl. för budgetåret 1994/95 

anvisar ett förslagsanslag på 108 962 000 kr. 

D 9. Utlänningsnämnden 

1992/93 Utgift 

1993/94 Anslag 

1994/95 Förslag 

Fimuzsiering 

65 966 ()()() 

69 863 000 
58 047 ()()() 

Från anslaget finansieras Utlänningsnämnden. 

Övergripande mål 

Utlänningsnämnden skall svara för att överprövningen av ärenden enligt ut

länningslagen och lagen om svenskt medborgarskap sker på ett rättssäkert 
sätt. 

Utlänningsnämnden 

Utlänningsnämnden har lämnat en förenklad anslagsframställning som kom

pletterats med beräkningsalternativ för olika dimensioneringsnivåer av 

myndigheten. 

Regeringens överväganden 

;..1.ot bakgnmd av tidigare redovisade planeringsantaganden bör Utlännings

nämnden under innevarande och nästa budgetår successivt bringa ned 

organisationen till en niva om 10-11 utrcdningsgmpper. ~ämnden dispo

nerar förhallandcvis stora fasta resurser i fråga om lokaler och ADB-nät, 

varför beredskapen bör vara god om ärendemängderna ökar igen. Eftersom 

Nämnden utgör överprövningsinstans för SIV:s asylprövnings- m.fl. beslut. 

dröjer det ocksa en viss tid innan förändrade ärendemängder får genomslag 
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på myndighetens ärendeavverkningskapacitet och man har därför möjlighet att Prop. J 993/94: l 00 

i god tid göra nödvändiga förstärkningar. Bil. 12 
En dimensionering som omfattar 10-11 utredningsgrupper gör det också 

möjligt för Utlänningsnämnden att från SIV överta ansvaret för s.k. ny 

ansökan. 

Utlänningsnämnden har beräknat anslagsbehovet till 58,7 miljoner kronor, 

inklusive de avvecklingskostnader som följer av den organisatoriska ned

dragningen. 

Regeringen godtar Nämndens beräkningar men bedömer att myndigheten 

nu kommit in i ett skede där det är möjligt att rationalisera i verksamheten. 

Från de 58,7 miljoner kronorna görs därför ett rationaliseringsavdrag på 

1,5 %. Anslaget har tillförts 187 000 kronor för avgifter till Trygghets

stiftelsen och 41 000 kronor för avgifter till Statens arbetsgivarverk. Er
forderligt anslag uppgår därmed till 58 047 000 kronor. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 

till Utlänningsnämnden för budgetåret 1994/95 anvisar ett ramanslag 

på 58 047 000 kr. 

D 10. Internationell samverkan inom ramen för flykting
och migrationspolitiken m.m. 

1992/93 Utgift 

L 993/94 Anslag 

1994/95 Förslag 

Finansiering 

1 537 ()()() 
2 000 ()()() 

2 000000 

Reservation 5 335 000 

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. Av särskild bety

delse är samarbetet med öst- och centraleuropeiska länder samt frågor inför en 

svensk Europaintegration. 

Regeringens överväganden 

Regeringen beräknar, mot bakgrund av nuvarande anslagsbehållning, ett 

oförändrat anslagsbehov på 2 miljoner kronor för budgetåret 1994/95. 

Regeringen föreslår att riksdagen 

till lntematione// samverkan inom ramen för flykting- och migra

tionspolitiken m.m. för budgetåret 1994/95 anvisar ett reservations

anslag på 2 000 000 kr. 204 



D 11. Åtgärder mot främlingsfientlighet och rasism 

1992/93 Utgift 

1993/94 Anslag 

1994/95 Förslag 

Finansiering 

9 800 ()()() 

10 ()()() ()()() 

32 ()()() ()()() 

Reservation 542 ()()() 

Från anslaget bekostas insatser som skall motverka och förhindra främlings

fientlighet, rasism och antisemitism. 

Regeringens överväganden 

De olika uttryck för främlingsfientlighet och rasism som finns i det svenska 

samhället är oroande och regeringen anser det nödvändigt att reagera mot 

dessa. Under de båda föregående budgetåren har de fyra myndigheterna 

Statens invandrarverk, Statens skolverk, Statens ungdomsråd och Statens 

kulturråd haft i uppdrag att utföra åtgärder som i första hand syftat till att 

långsiktigt påverka normer, attityder och förhållningssätt hos ungdomar. 

Myndigheterna har hemställt om en fortsättning av uppdraget. Regeringen har 

för avsikt att inom kort tillsätta en kommission mot främlingsfientlighet och 

rasism. Kommissionen skall verka opinionsbildande och aktivt och på olika 

sätt och på skilda områden motverka främlingsfientlighet och rasism. 

Regeringen föreslår att väsentligt utökade medel skall ställas till regeringens 

disposition för åtgärder mot främlingsfientlighet och rasism. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 

till Åtgärder mot främlingsfientlighet och rasism för budgetåret 

1994/95 anvisar ett reservationsanslag på 32 000 000 kr. 

D 12. Särskilda åtgärder i flyktingmottagandet m.m. 

1993/94 Anslag 

1994/95 Förslag 7 300 ()()() 

I Anslag har anvisats på tilläggsbudget med I 758 700 000 kronor. 

Finansiering 

Från anslaget betalas tillfälliga stimulansbidrag till kommunerna för kraftigt 

utökat flyktingmottagande under budgetåren 1993/94 och 1994/95. Från 

anslaget bekostas dessutom tillfälliga förstärkningar av vissa ambassader, 

bl.a. för den i Zagreb. 
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Regeringens överväganden 

Som riksdagen nyligen beslutat med anledning av prop. ( 1993/94:51) om 

överföring och mottagande av flyktingar från f.d. Jugoslavien m.m. skall 

kommuner som kraftigt ökar sitt flyktingmottagande - och därmed gör det 

möjligt att påskynda avvecklingen av flyktingförläggningar - kunna ersättas 

för detta med tillfälliga stimulansbidrag. Regeringen räknar med att huvud

delen av ersättningsutbetalningarna till kommunerna kommer att ske under 

innevarande budgetår. men att ca 30 % utbetalas under budgetåret 1994/95. 

Det reservationsanslag på 1 750 miljoner kronor som anvisats under inne

varande budgetår skall tillgodose utbetalningsbehoven för såväl budgetåret 

1993/94 som 1994/95. 

Anslaget för tillfälliga ambassadförstärkningar under innevarande budgetår 

uppgår till 8,7 miljoner kronor. Medlen har anvisats med anledning av för

väntad ökning av anknytningsärenden från f.d. Jugoslavien till följd av att 

många bosnier nu får uppehållstillstånd i Sverige. Förstärkningen sker främst 

av svenska ambassaden i Zagreb samt i viss omfattning även av beskick

ningarna i Belgrad. Prag och Sofia. För nästa budgetår bedömer regeringen 

att återstoden av anknytningsfallen skall aktualiseras och räknar med ett 

medelsbehov om 7 ,3 miljoner kronor. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 

till Särskilda åtgärder i flyktingmottagandet m.m. för budgetåret 

1994/95 anvisar ett reservationsanslag på 7 300 000 kr. 
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Bilaga 12.J 

Förslag till lag om ändring i lagen (1992:318) om 
överlämnande av förvaltningsuppgifter inom 
Kulturdepartementets verksamhetsområde 

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen ( 1992:318) om överlämnande av 

förvaJtningsuppgifter inom Kulturdepartementet5 verksamhetsområde 

dels att 3 och 4 §§ skall upphöra att gälla, 

dels att 2 och 11 §§ skall ha följande lydelse. 

Nuvarande lydelse 

Föreningen svenska tecknare 
utser och entledigar en ledamot och 
en suppleant för denne dels i styrel
sen för Sveriges författarfond, dels i 
styrelsen för Sveriges bildkonst
närsfond. 

Svenska Fotografernas Förbund 
utser och entledigar en ledamot och 
en suppleant för denne dels i styrel
sen för Sveriges författarfond. dels i 
styrelsen för Sveriges bildkonst
närsfond. 

2§ 

Föreslagen lydelse 

Föreningen svenska tecknare 
utser och entledigar en ledamot och 
en suppleant för denne i styrelsen för 
Sveriges författarfond. 

11 § 

Svenska Fotografernas Förbund 
utser och entledigar en ledamot och 
en suppleant för denne i styrelsen för 
Sveriges författarfond. 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994. 
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Bilaga 12.2 

Förteckning över remissinstanser och sammanställning av 
remissyttranden över betänkandet (SOU 1992: 137) 
Arkeologi och exploatering 

Remissinstanser 

Efter remiss har yttranden över betänkandet (SOU 1992: 137) Arkeologi och 

exploatering avgetts av Vägverket, Statskontoret, Riksrevisionsverket 

(RRV}, Riksantikvarieämbetet och Statens historiska museer (RAÄ och 

SHMM) och RAÄ:s regionala kontor för uppdragsverksamheten (UV}, Kon

kurrensverket, Universitetet i Uppsala (historisk-filosofiska sektionen och 

institutionen för arkeologi), Universitetet i Umeå, Länsstyrelserna i Kalmar 

län, Malmöhus län samt Göteborgs och Bohus län, Uppsala och Malmö 

kommuner (fastighetsnämnden och museinämnden), Svenska kommunför

bundet, Föreningen Sveriges länsantikvarier, Länsmuseernas samarbetsråd, 

Östergötlands länsmuseum, Hallands länsmuseer, Länsmuseet Murberget i 

Härnösand och Sveriges allmännyttiga bostadsföretag (SABO). 

Yttranden har också inkommit från Universiteten i Stockholm och Göte

borg (Institutionen för arkeologi och institutionen för kulturvård), Länsstyrel
serna i Norrbottens län, Gävleborgs län, Jämtlands län och Västerbottens län, 

Föreningen Sveriges tandsantikvarier, Stockholms stadsmuseum, Jönköping 

läns museum, Smålands museum, Kalmar läns museum, Dalarnas museum, 

Jämtlands läns museum, Norrbottens museum, Örebro läns museum, Stiftel

sen Västmanlands läns museum, Södermanlands museum, Bohusläns 

museum, Åjtte - Svenskt fjäll- och samemuseum, Svenska arkeologiska sam
fundet, Svenska museiarkeologiska föreningen, Svenska fornminnesföre

ningen, Arkeologi i Västsverige, Stiftelsen Föremålsvård i Kiruna, Sveriges 

hembygdsförbund, Vallentuna hembygdsförening, Stockholms läns hem
bygdsförbund, Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige, DIK-förbun

det, Statstjänstemannaförbundets avdelning 319/ST-Museer, Institut for för
historisk arkaelogi vid Aarhus Universitet i Danmark, Landesamt för Vor
und Fri.ihgeschichte von Schleswig-Holstein, Institut för Ur- und Frtih

geschichte der Christian-Albrechts-Universität Kiel och Verband der Landes

archäologen i Tyskland. Därutöver har ytterligare skrivelser inkommit i 

ärendet. 

Övergripande synpunkter 

Flertalet rcmissinstanser framhåller att utredningen på ett förtjänstfullt sätt har 

presenterat en kartläggning av lagbestämmelser och nuvarande ordning. Flera 

anser dock att utredningen borde ha utrett alternativ till förslaget om anbud 
och upphandling av arkeologiska tjänster. Den ekonomiska analysen av kon

sekvenserna av förslaget, främst vid länsstyrelserna, anses av många vara 

bristfällig. Förslaget om att grävningarna skall begränsas till förmån för ny-
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konservering avstyrks i allmänhet, även om kostnadsansvaret anses skall 

åligga exploatören. De flesta instanser förordar att Statens historiska museum 

blir huvudman för uppdragsverksamheten om museet skiljs från RAÄ och att 

en större andel av undersökningarna bör utföras av länsmuseema. 

Utredningsuppdraget 

Föreningen Sveriges landsantikvarier anser att de tre målen i direktiven, att 

begränsa utgrävningskostnadema, att öka det vetenskapliga och populär

vetenskapliga värdet och att sprida uppdragen mellan flera aktörer, är ofören

liga, eftersom det vetenskapliga utbytet och tillgängligheten för allmänheten 

blir lidande av uppsplittringen. länsmuseema i Jönköping, Småland och 

Kalmar är i gemensamt remissvar av samma uppfattning. 

Utländsk rätt, praxis och erfarenhet 

Svenska fornminnesföreningen, Föreningen Sveriges landsantikvarier, 

Hallands länsmuseer, länsstyrelserna i Kalmar län och Malmöhus län, Göte

borgs universitet och Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige är kri

tiska till att utredningen refererar till förhållandena i England eftersom upp

fattningarna är delade om huruvida systemet lyckats. Institut for forhistorisk 
arkaelogi vid Aarhus Universitet i Danmark vill peka på att utredningen inte 

utrett den danska arkeologimodellen. Statskontoret påpekar att med det engel

ska systemet skulle statens ansvar för fornlämningar kunna begränsas till dem 

av riksintresse, och arkeologiföretag skulle få agera friare på lokal och regio

nal nivå, med länsstyrelsena som upphandlare. 

Nuvarande ordning och kulturmiljövårdens lagbestämmelser 

Flertalet remissinstanser framhåller att utredningen på ett förtjänstfullt sätt har 

presenterat en kartläggning av lagbestämmelser och nuvarande ordning. För

eningen Sveriges landsantikvarier anser emellertid att beskrivningen av kul

turmiljövårdens arkeologisystem och avsnittet om levandegörande är otill

fredsställande. 

Huvudmannaskap för UV och RAÄ:s centrala 
myndighetsfunktion 

Flertalet remissinstanser avstyrker förslaget om att UV överförs till ett aktie

bolag. Bland andra RAÄ:s UV-kontor stödjer sig på att undersökningsverk

samhet är myndighetsutövning och anser därför att den skall ha institutionellt 

huvudmannaskap. De flesta anser dock att UV:s undersökningsverksamhet 

bör skiljas från RAÄ:s myndighetsfunktion och att det i dag är en svaghet att 

RAÄ både har en verkställande och en kontrollerande funktion. 

14 Riksdagen 1993194. 1 sam/. Nr 100 Bilaga 12 

Prop. 1993/94: 100 
Bil. 12 

209 



Flera länsstyrelser och företrädare för kulturmiljövärden samt Riksrevi

sionsverket avstyrker förslaget om aktiebolag och förordar att UV knyts till 

Statens historiska museum, vilket i sin tur bör frikopplas från ämbetet. 

Endast institutionsformen anses kunna ge en helhetsyn över arkeologiverk

samheten som en sammanhållen processkedja från undersökning till bevaran

de och levandegörande samt garantera intresset för forskning och tillgänglig

het för allmänhet och forskare. Om inte institutionsformen väljs förordar 

RAÄ ett helstatligt aktiebolag. 

Några länsmuseer, Umeå universitet, Länsstyrelsen i Gävleborgs län, 

Svenska fomminnesföreningen, Arkeologiska samfundet samt Kulturhisto

riska föreningen förespråkar någon form av decentraliserat huvudmannaskap 

möjligen frikopplat från RAÄ, eventuellt under Statens historiska museum 

eller regionala eller kommunala museer för regional kunskapsuppbyggnad. 

Ä.jtte anser att det som hmudmuseum för den samiska kulturen i Sverige skall 

vara huvudinstans för inventering, undersökningsverksamhet och forskning 

inom det samiska området, eftersom museet har kunskap, vilja och förståelse 

för bevarande av forntida samiska spår. 

DIK-förbundet avstyrker förslaget om bolagsbildning, då UV inte är 

affärsdrivande utan har vidare uppgifter än andra arkeologiföretag och att i så 

fall offentlighetsprincipen inte skulle gälla. DIK-förbundet och Länsstyrelsen 

i Gävleborgs län föreslår att frågan om huvudmanna~kap överlämnas till den 

museiutredning som regeringen nyligen har tillsatt, eftersom den i mycket 

berör museernas organisation. 

RAÄ anser att UV bör behållas inom RAÄ:s organisation, med ett när

mande till Statens historiska museum. Historisk-filosofiska sektionen vid 

Uppsala universitet avstyrker förslaget om bolag då uppdragsverksamheten 

annars inte skulle få samma prestigemässiga tyngd som den har kopplad till 

RAÄ. Universitetet förordar att ett rådgivande organ inrättas för att säkerställa 

vetenskaplig kvalitet. 

Hembygd4örbunden och Vallentuna hembygdsförening ställer sig posi

tiva till reservanterna Åke Hyenstrand och Gustaf Trotzigs förslag om stif

telse. 

Ett fåtal remissinstanser tillstyrker förslaget om en bolagsbildning. 

Svenska kommunförbundet anser att om UV avskiljs till aktiebolag, blir RAÄ 

roll som ansvarig tillsynsmyndighet tydligare. Institutionen för kultun•ärd vid 

Universitet i Göteborg tillstyrker att UV i ett första steg ombildas till ett hel

statligt aktiebolag. Konkurrensverket tillstyrker att L'V ombildas till aktiebo

lag. då bolagsbildning utgör den bästa garantin för att kraven på särredovis

ning av kostnaderna för undersökningsverksamheten uppfylls, samt att den 

konkurrensutsatta UV-verksamheten verkligen är skild från annan verksam

het, så att korssubventionering inte kan förekomma. Konkurrensverket för

ordar dock att UV för att säkra konkurrensen delas upp i ett antal mindre 

undersökningsföretag, enligt den regionala indelning som finns i dag inom 

UV, och att dessa statliga företag på sikt överlåts på andra aktörer. Kon

kurrensverket avråder dock från att ett statligt monopol ersätts med ett privat 

monopol. Länsstyrelsen i Kalmar län tillstyrker förslaget om ett fristående 

Prop. 1993/94: 100 
Bil. 12 

210 



helstatligt aktiebolag, men anser att en knytning till ett från RAÄ fristående 

SHM är att föredra. 

Anbud och upphandling 

Flera remissinstanser anser att utredningen strider mot kulturminneslagens 

bevarandefilosofi, dvs. att utgrävningsverksamheten skall syfta till kun

skapsuppbyggnad om Sveriges förflutna och att fornlämningar i första hand 

skall bevaras. Många befarar att arkeologerna för att minska kostnaderna 

kommer att gräva mindre eller bevara färre och mer spektakulära föremål, 

medan enklare fynd kommer att prioriteras lågt. Statskontoret anser att en 

omprövning av det kulturpolitiska bevarandemålet kan ge besparingar och att 

anbudskonkurrens kan införas om ett par år. 
Flera instanser bedömer att även om konkurrensen i viss mån kan leda till 

nyetableringar av privata arkeologiföretag, kommer konsekvensen i stort att 

bli utslagning av arkeologiföretag. RAÄ anser att relativt många undersök

ningar är mindre eller genomförs med kort varsel, vilket gör anbudsförfa

rande olämpligt. Länsstyrelsen i Västerbottens län bedömer att anbudsförfa

rande endast lönar sig vid projekt som kostnadsberäknas till mer än 200 000 

ecu. Föreningen Sveriges liinsantikvarier anser att anbudsförfarande endast 

skall användas vid större undersökningar eller när exploatören begär det. 

En utbredd uppfattning är att anbudskonkurrensen slår sönder det samar

bete och informationsutbyte som finns uppbyggt mellan de institutionella 

arkeologiföretag som finns i dag, RAÄ, länsmuseerna, större kommunala 

museer och universiteten, ett samarbete som präglas av kontinuitet, veten

skaplig kvalitet, kompetens och kulturpolitisk medvetenhet med kunskaps

uppbyggnad och kunskapsförmedling som syfte. Flertalet remissinstanser 

hävdar att helhetssynen i den arkeologiska processen från utredning och pro

jektering till fyndhantering och bevarande kommer att omintetgöra~ av utred
ningens förslag. Vetenskapligheten anses bli lidande om olika aktörer har 

ansvar för olika uppdrag. Aktörerna antas fjärma sig från varandra i kon

kurrenssituationen. 
Museerna har generellt inte något intresse av att konkurrera med varandra 

om uppdrag, särskilt inte utanför respektive region, och tvingas hålla inne 

med kunskaper. 
Några företrädare för museiintressen är positiva till konkurrens mellan 

institutioner, t.ex. ickekommersiella lokala, regionala och centrala museer och 

universitet, som genom nära samarbete garanterar det allmänna intresset för 

dokumentation, bevarande och levandegörande. Några remissinstanser anser 

att utredningen inte har uppfattat att det föreligger en etisk skillnad mellan 

institutionell verksamhet på kulturpolitisk basis och enskilda arkeologiföre

tags verksamhet baserad på vinstintresse. Även de tyska instanserna bedömer 

att privata arkeologifinnor inte har intresse för forskning och betonar det 

internationella erkännande som det svenska systemet har med nuvarande 

ordning. 
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En allmän uppfattning är att det redan finns ett system med många aktörer Prop. l 993/94: 100 

och utrymme för anbud. Humanistiska forsknings- och utbildningsnämnden Bil. 12 

vid universitet i Umeå anser att privata firmor endast skall erhålla grävnings-

tillstånd genom museum eller ir.stitution. Kulturhistoriska föreningen för 
södra Sverige anser att privata företag skall förbindas att lämna full insyn i 

alla delar av sin verksamhet. RRV påpekar att kostnaderna kan höjas där det i 

dag inte finns konkurrerande undersökare. Stockholms stadsmuseum påtalar 

också risken för fåtalskonkurrens och att förfarandet innebär ökade kostnader 

och byråkrati, bl.a. genom att själva förfarandet tar tid. Exempelvis Örebro 

läns museum bedömer att kostnaden ökar av att privata företag räknar in en 

vinstmarginal. 

Svenska kommunförbundet anser att staten skall svara för kostnaderna för 

arkeologiska undersökningar, för att bevarandet är av nationellt intresse. 

Svenska kommunförbundet, Länsmuseemas samarbetsråd, Föreningen Sve

riges landsantif...-varier, Svenska museiarkeologiska föreningen, Stockholms 

stadsmuseum, Dalarnas museum, Smålandsmuseema, Stockholms läns hem

bygdsförbund samt Länsstyrelsema i Malmöhus län och Jämtlands län anser 

att utredningens förslag att länsmuseerna inte skall underprissätta undersök

ningsverksarnheten genom subventionering strider mot direktivet att minska 

kostnadsökningarna, men Konkurrensverket anser att en översyn av taxe

sättningen behövs för att bekämpa konkurrenssnedvridningar. UV anser även 

att den skyldighet som aktiebolaget enligt utredningen skulle åläggas att åta 

sig även olönsamma och oattraktiva uppdrag hämmar dess konkurrenskraft. 

Länsstyrelsen i Malmöhus län och några universitetsinstitutioner hävdar att 

tidsplanering eller mer forskarinriktad och kunskapsuppbyggande högskole

utbildning skulle sänka kostnaderna mer än konkurrens. 
Föreningen Sveriges tandsantikvarier anser att utredningen inte anger hur 

kontrollen skall ske av att arkeologiföretag inte missbrukar sitt ansvar och gör 

för låga kostnadsberäkningar. Arkeologiska institutionen vid Uppsala uni
versitet påpekar frågan om hur missbruk av konkurrenssituationer skall und

vikas och hur kvaliteten skall upprätthållas. 

Fastighetsnämnden i Malmö kommun har ingenting att erinra mot anbuds

konkurrens och omfördelning av kostnaderna, men anser att exploatören skall 

göra upphandlingen för att myndighets- och verksamhetsutövningen skall 

skiljas. Uppsala kommun är i huvudsak positiv till upphandling men anser, 

precis som Svenska kommunförbundet, att upphandlingen skall ske av 

exploatören enligt anvisningar av länsstyrelsen. Konkurrensverket påtalar att 

kvaliteten inte sänks på andra områden där konkurrens införts och därför kan 

förväntas upprätthållas inom arkeologin, t.ex. genom yrkesetikmekanismen 

och länsstyrelsernas tillståndsprövning. Vägverket tillstyrker förslaget om 

anbudskonkurrens, under förutsättning att RAÄ och länsstyrelsen utövar 

kontroll av kvaliteten. SABO tillstyrker förslaget om anbudskonkurrens, men 

anser att exploatören skall ansvara för upphandlingen och att länsstyrelsen 

endast skall bistå med sakkunskap. 
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Offentlighet och upphovsrätt 

Flertalet instanser anser att rättsliga problem med offentlighet och upphovsrätt 

uppstår av bolagsformen och av att flera aktörer involveras. Svenska fom

minnesföreningen motsätter sig att fyndmaterial och fotodokumentation skall 

bli privata firmors egendom, därför att firmorna kan gå i konkurs och 
materialet säljas eller förstöras. Riksrevisionsverket anser att det i en särskild 
förordning borde föreskrivas hur dokumentationsmaterialet skall behandlas. 

Beräkning av konserveringsbehov 

Föreningen Sveriges tandsantikvarier och Historiska forsknings- och ut

bildningsnämnden vid universitet i Umeå anser att konserveringskostnaden är 

omöjligt att beräkna innan föremålen är kända till karaktär och omfattning. 

RRV är tveksam till om länsstyrelsen är kompetent att i förfrågningsunderla

get bedöma konserveringskostnaden. 

RAÄ tillstyrker föreslagen översyn av bestämmelserna samt utvecklande 

av befintliga allmänna råd om rapporterna och redovisning av tillämpade 

metoder. 

Den regionala myndighetsfunktionen 

Kompetens och resurser 

Flertalet remissinstanser hävdar att utredningens bedömning om det perso

nella och ekonomiska resursbehovet på länsstyrelserna är orealistisk. Några 

anser att ansvaret som läggs på länsstyrelserna inom arkeologiområdet inte 
står i proportion till annan verksamhet på länsstyrelserna. Många anser att 

länsstyrelserna inte har resurser och kompetens att sköta upphandling, 
granskning av exploatörernas rapporter och kontroll av undersökningsverk

samheten. Kostnaden anses öka både för exploatören och samhället. 
Museinämnden i Malmö kommun anser att länsstyrelsens handläggningstider 
kommer att bli för långa. 

De flesta instanser anser dock att oavsett om anbudskonkurrens införs, bör 
kompetens- och resurshöjande åtgärder göras på länsstyrelserna. Några är 
positiva till länsstyrelsens nya funktioner, särskilt det större ansvaret för upp

följning. 
Konkurrensverket är positivt till att kompetensen och ansvaret på läns

styrelserna stärks men föreslår att länsmuseemas rådgivande funktion flyttas 

till självständiga juridiska enheter separerade från deras uppdrags verksamhet. 

RAÄ bedömer att en permanent personalförstärkning skulle behövas på 

vissa av länsstyrelsernas kulturmiljöenheter samt att även RAÄ behöver ut

ökade resurser. Stockholms stadsmuseum anser att den resursförstärkning 

som utredningen föreslår motsvarar mindre än en halv tjänst per länsstyrelse, 

vilket bedöms vara för litet. liinsstyrelsen i Malmöhus län påpekar att den 

kontroll som länsstyrelserna måste utöva, måste ske genom praktiskt delta

gande för att kvaliteten skall kunna bedömas, vilket i Malmöhus län skulle 

15 Riksdagen 1993/94. 1 sam!. Nr 100 Bilaga 12 
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innebära ett behov av 1-2 nya tjänster på kulturmiljöenheten. Föreningen 

Sveriges landsantikvarier bedömer att länsstyrelserna inte kan besöka ut

grävningsplatserna för kontroll av kvaliteten. 

Flertalet remissinstanser bedömer att länsstyrelserna inte kommer att kunna 

upprätthålla kompetensen, då museerna utan sin rådgivande roll inte kan åter
föra kunskapen till dessa. 

Referensgrupper 

Flera av aktörerna i dagens system påpekar att de av konkurrensskäl ej skulle 

kunna ingå i referensgrupper och att referensgrupper inte kan ersätta läns

museernas samordnande roll i nu;1arande ordning. RAÄ tillstyrker förslaget 

om referensgrupper, men påpekar kostnadsaspekten och konsekvenserna för 

museerna. 

Museer 

Svenska kommunförbundet framhåller att kommunala museer och länsmuseer 

kommer att få svårt att konkurrera på kommersiella grunder. Flertalet remiss

instanser anser att länsmuseerna är de enda vid sidan av länsstyrelsen som har 

kompetens på regional nivå och bredd och helhetsperspektiv på arkeologi

verksamheten. Att inte utnyttja länsmuseernas kompetens anses vara ett 

oerhört slöseri. Flera museer ger exempel på det samarbete som finns upp

byggt mellan länsstyrelser, museer och universitet eller som planeras i regio

nerna och påpekar att det slås sönder i anbudskonkurrens. 

Jiivsförhållanden 

Flertalet remissinstanser anser att utredningen bortser från risken för jävsför
hål!anden mellan länsstyrelsen som tillståndsgivare, exploatören som upp

dragsgivare och arkeologiföretaget som uppdragstagare i anbudsförfarandet. 

RRV påtalar att länsstyrelsen tvingas avstå från UV:s kompetens i handlägg
ningen av fornminnesärenden, och av länsmuseernas kompetens i handlägg

ningen av ärenden där länsmuseet är anbudsgivare. Uppfattningen är att 
jävssituationer med stor sannolikhet kommer att uppstå hur referensgrupperna 

än konstrueras, eftersom de flesta som är kompetenta att sitta i grupperna kan 

vara inblandade i ärendet. Flera museer anser att museerna blir lidande av att 
på grund av jävssituation inte kunna samarbeta med länsstyrelsen, att kvalite

ten på undersökningarna kommer att sänkas och att kunskap inte kommer att 

byggas upp och förmedlas till allmänheten. Även universiteten befaras bli 

jäviga både i egenskap av fristående aktörer och som samarbetsparter med 

andra aktörer. 
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Fynd hantering 

Kostnadsansvar och prioritering 

Några instanser anser att kostnader för konservering och registrering bör 

bekostas av samhället för att de arkeologiska intressena skall. beaktas, bl.a. 
SABO som föreslår att någon form av tilläggslån täcker konserveringskost
naden. 

De flesta instanser tillstyrker att kostnaden för fyndhanteringen belastar 

undersökningssidan, då en arkeologisk undersökning bör innefatta även 

bevarande- och dokumentationsåtgärder. Av den anledningen är de flesta 

positiva till att kostnaden för konservering inkluderas i exploatörens total

kostnad. 

RAÄ har i översiktliga studier funnit att kostnaden för nykonservering 

åtminstone i ett övergångsskede måste tillåtas medföra en ökning av total

kostnaden för exploateringsföretagen om inte kvaliteten skall skadas men att 

kostnaderna på sikt kan sänkas både genom forskning om selektiv konserve

ring och differentierad dokumentation av fynd. Föreningen Sveriges läns

antikvarier påpekar att typen av fynd och konserveringsbehovet varierar i 

landet. Bohusläns museum anser att exploatören inte ensam kan besluta om 

konservering, då ansvar för förvaring och vård av fyndet kommer att åligga 

annan institution. l.iinsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län är av samma upp

fattning och betonar att undersökningens omfattning skall bedömas i förhål

lande till formnlärnningens art och betydelse och inte konserveringsbehovet. 

Prioritering 

Vägverket och Riksrevisionsverket tillstyrker förslaget om att begränsa 

undersökningarna till förmån för nykonserveringen, för att minska eftersläp

ningen inom fyndhanteringen och skapa balans mellan de två verksamheter

na. Institutionen för arkeologi vid universitet i Göteborg och Kulturhisto
riska föreningen för södra Sverige är frågande till hur och när prioritering 
mellan undersökning och konservering skall ske. Norrbottens museum anser 
att utredningen borde ha betonat att prioritering bör ske på vetenskapliga 
grunder. l.iinsstyrelsen i Norrbottens län anser det olämpligt att begränsa 
grävningsinsatsen till förmån för konservering i Norrbottens län, eftersom så 

få undersökningar genomförts. 
Föreningen Sveriges landsantikvarier och Historiska forsknings- och 

utbildningsniimnden vid universitetet i Umeå anser att konserveringskostna

den är omöjligt att beräkna innan föremålen är kända till karaktär och omfatt
ning, varför den senare föreslår en skälighetsklausul. RRV är tveksam till 

om länsstyrelsen är kompetent att bedöma konserveringskostnaden. 

Konserveringsuppdrag på anbud 

De flesta remissinstanser avstyrker förslaget om att lägga ut konserveringen 

på anbud, då konserveringen frikopplas från den arkeologiska processen och 

helhetssynen försvinner. 
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Östergötlands länsmuseum påpekar vikten av att institutioner med helhets

syn står för konservering, och prövar nu möjligheten att bygga upp en egen 

konserveringsverkstad för att tillgodose behovet. Arkeologi i Västsverige 

påpekar att det samarbete som sker för metodutveckling och erfarenhetsutbyte 

i Västsverige inom exempelvis Stiftelsen Västsvensk Konservatorsatelje 

kommer att tillintetgöras i konkurrens. Stiftelsen Föremålsvård i Kinma anser 

sig dock vara en konkurrenskraftig konserveringsatelje med utrymme för 
konserveringsuppdrag utan att totalkostnaden ökar. 

Fyndregistrering 

Föreningen Sveriges landsantikvarier påpekar att museerna troligen inte har 

intresse av att ansvara för förvaring av fynd över vilkas utgrävning de inte har 
haft inflytande. 

Några remissinstanser tillstyrker förslaget om likformigt fyndregistre

ringssystem, men Föreningen Sveriges landsantikvarier påpekar att dess 

utformning ej tas upp av utredningen. Länsstyrelsen i Malmöhus län förut

sätter att registreringssystemet görs enkelt och endast tar upp ett fåtal varia
bler. 

Forskning, utveckling och levandegörande 

Flertalet remissinstanser bedömer att konkurrensen kommer att bli ekonomisk 

och inte kvalitativ. Uppfattningen är att utredningen bortser från att arkeolo

gisk undersökning är en forskningsinsats. RAÄ föreslår att ett expertråd 
inrättas vid ämbetet för vetenskaplig bedömning av undersökningars upp
läggning, och betonar att forskning kopplad till undersökningsverksamhet är 
en förutsättning för att den skall bli effektivare och mer kvalitetsinriktad. 

Några länsmuseer anser att om den naturliga koppling från undersökning 
till utställning som finns i dag, bryts, riskerar kunskapen om resp. läns särart 

att utarmas. Äjtte varnar för att privata arkeologiföretag får uppdrag att utföra 
en undersökning av t.ex. en exploatering vid ett samiskt viste, utan den 

regionala kunskapsuppbyggnad som en lokal institution har. Arkeologiska 

institutionen vid Stockholms universitet anser att konkurrensen ger mindre tid 

till frågeformulering och tanketid. DIK-förbundet befarar att företagen av 

kostnads- och tidsskäl måste prio1itera beprövade metoder, som i sin tur på

verkar kvaliteten och kunskapsuppbyggnaden negativt. Hembygdsförening

arna befarar att amatörarkeologin och folkbildningen inte kommer att priorite
ras vid anbudsförfarande. 

Bohusläns museum, Östergötlands länsmuseum, Stiftelsen Hallands 

länsmuseer, Äjtte, Länsmuseemas .rnmarhet.ffåd samt Svenska kommunför

bundet bedömer att levandegörandet kommer att eftersättas vid ett anbudsför

farande och att forskare och allmänhet får sämre tillgång till dokumentations

material när det blir de enskilda arkeologiföretagens egendom. Länsstyrelsen i 

Malmöhus län anser därför att krav måste ställas på de undersökande institu

tionerna att producera populärvetenskap till allmänheten. Föreningen Sveriges 
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landsantikvarier anser att exploatörer inte kan levandegöra utgrävningsresulta

ten och involvera allmänheten på det sätt som länsmuseerna kan genom 

kulturpolitiska ställningstaganden. Flertalet remissinstanser anser att det 

endast är museerna som kan garantera att kunskaperna levandegörs. 
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Bilaga 12.3 Prop. 1993/94: 100 
Bil. 12 

Förslag till lag om ändring i lagen (1988:950) om 
kulturminnen m.m. 

Härigenom föreskrivs att 2 kap. 13 §lagen (1988:950) om kultunninnen 

m.m. skall ha följande lydelse 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

2 kap. 
13 § 

Som villkor för tillstånd enligt 
12 § får länsstyrelsen ställa upp 
skäliga krav på särskild undersök
ning för att dokumentera fornläm
ningen eller särskilda åtgärder för att 
bevara den. I beslutet om tillstånd 
skall såvitt möjligt anges den kost
nad som åtgärderna beräknas med
föra. 

Innan länsstyrelsen prövar en an
sökan enligt 12 § får den besluta om 
en arkeologisk förundersökning av 
fornlämningen, om det behövs för 
att få ett tillfredsställande underlag 
för prövningen eller för att bedöma 
behovet av att ställa krav på särskild 
undersökning. 

Länsstyrelsen skall i beslutet om 
arkeologisk förundersökning eller 
särskild undersökning ange vem 
som skall utföra undersökningen. 

Som villkor för tillstånd enligt 
12 § får länsstyrelsen ställa upp 
skäliga krav på särskild undersök
ning för att dokumentera fornläm
ningen och på att fornfynd tas till
vara eller på särskilda åtgärder för att 
bevarafomlämningen. I beslutet om 
tillstånd skall såvitt möjligt anges 
den kostnad som åtgärderna beräk
nas medföra. 

Innan länsstyrelsen prövar en an
sökan enligt 12 § får den besluta om 
en arkeologisk förundersökning av 
fornlämningen, om det behövs för 
att få ett tillfredsställande underlag 
för prövningen eller för att bedöma 
behovet av att ställa krav på särskild 
undersökning. 

Länsstyrelsen skall i beslutet om 
arkeologisk förundersökning eller 
särskild undersökning ange vem 
som skall utföra undersökningen. 

Denna lag träder i kraft den I juli 1994. 
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Bilaga 12.4 Prop. 1993/94: 100 
Bil. 12 

Förslag till lag om ändring i lagen (1990:886) om 
granskning och kontroll av filmer och videogram 

Härigenom föreskrivs att 9 § lagen (1990:886) om granskning och kon

troll av filmer och videogram skall ha följande lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

9 §I 

Avgift för granskning enligt denna lag tas ut med 

l. grundavgift 200 kr, 
2. tidsavgift 45 kr per spelminut 2. tidsavgift 40 kr per spelminut 

vid normal visningshastighet, dock vid normal visningshastighet, dock 
minst 200 kr, minst 200 kr, 

3. avgift för varje tillståndskort utöver det första med I 550 kr. 

Tidsavgift tas inte ut om en film eller ett videogram till väsentlig del är en 

dokumentär framställning. 

Om en film eller ett videogram har en speltid under trettio minuter vid 
normal visningshastighet utgår avgiften för varje tillståndskort utöver det 

första med 500 kr, eller, om speltiden understiger fem minuter, med 150 kr. 
Om en film eller ett videogram 

endast skall visas vid en filmfestival 
eller ett annat konstnärligt eller ideellt 
evenemang där sådana framställ
ningar förekommer som godkänts 
för personer under femton år, får 
Biografbyrån medge befrielse från 
avgift för granskningen. 

Denna lag träder i kraft den l juli 1994. 
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Bilaga 12.5 Prop. 1993/94: 100 
Bil. 12 

Förslag till lag om ändring i lagen ( 1981 :508) om 
radiotidningar 

Härigenom föreskrivs att l § lagen ( 1981 :508) om radiotidningar skall ha 

följande lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

l §I 

En radiotidning enligt denna lag föreligger om följande villkor är upp-

fyllda: 
1. Radiotidningen skall vara ett radioprogram avsett för synskadade. 

2. Radiotidningen får innehålla endast 

a) en version av en sådan allmän nyhetstidning som trycks, har dags

presskaraktär och ges ut här i landet (förlaga) eller 

b) dels en version av en förlaga, dels en sammanställning av material från 
samma förlaga och ur ytterligare en eller flera förlagor, av vilka versioner 

sänds som radiotidningar. 
Taltidningsnämndenfår tillåta att 

lokala dagstidningar eller lokala edi
tioner av dagstidningar ingår i en 
sådan sammanställning som avses i 
första stycket 2 b) även om de inte 
sänds som radiotidningar, under för
utsättning att den geografiska sprid
ningen av taltidningsutbudet kan för
bättras eller antalet abonnenter däri
genom kan ökas. 

Med radioprogram avses detsamma som i radiolagen ( 1966:755) 

Denna lag träder i kraft den l juli 1994. 
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Bilaga 12.6 Prop. 1993/94:100 
Bil. 12 

Förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen (1986:3) om 
rundradiosändning av finländska televisionsprogram 

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1986:3) om rundradiosändning av 

finländska televisionsprogram 

dels att lagen som gäller till utgången av år 1994, skall fortsätta att gälla till 

utgången av år 1995, 
dels att 1 § skall ha följande lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

1 §1 

Regeringen får för tiden intill ut- Regeringen får för tiden intill ut-
gången av år 1994 medge rätt till gången av år 1995 medge rätt till 
rundradiosändning från radiosändare rundradiosändning från radiosändare 
av televisionsprogram i radio- eller av televisionsprogram i radio- eller 
televisionsprogram från Finland. televisionsprogram från Finland. 

Med rundradiosändning, radiosändning och trådsändning förstås det
samma som i radiolagen ( 1966:755). 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994. 
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Register 

Sid. 

3 Inledning 
5 A. Diverse 
5 I. Internationellt samarbete m.m., 

reservationsanslag 

Summa littera A 

6 B. Kulturverksamhet m.m. 
16 Allmän kulturverksamhet m.m. 

16 I. Statens kulturråd, ramanslag 

17 2. Bidrag till utveck.lingsverksamhet inom 
kulturområdet m.m., reservationsanslag 

27 3. Bidrag till samisk kultur, 
resen:ationsanslag 

28 4. Stöd till icke-statliga kulturlokaler, 
förs lagsanslag 

31 Ersättningar och bidrag till konstnärer 

31 5. Visningsersättning åt bild- och forrnkonstnärer 

31 6. Bidrag till konstnärer, reservationsanslag 

36 7. Inkomstgarantier för konstnärer m.m., 
förs lagsanslag 

37 8. Ersättning åt författare m.fl. för utlåning av <lera.-; 
verk genom bibliotek m.m.,förslagsanslag 

40 9. Ersättning till rättighetshavare på musikområdet 

42 Teater, dans och musik 

42 10. Bidrag till Svenska riksteatern, Operan och 
Dramatiska teatern 

46 11. Bidrag till Svenska rikskonserter, 
reservationsanslag 

48 12. Täckning av vissa kostnader vid Svenska 
rikskonserter,förslagsanslag 

48 13. Bidrag till regional musikverksamhet, 
förslag sans/ag 

49 14. Bidrag till regionala och lokala teater-, dans-
och musikinstitutioner,förslagsanslag 

53 15. Bidrag till fria teater-, dans- och 
musikgrupper m.m., reservationsanslag 

54 16. Bidrag till '.'vtusikaliska akademien 

Anslag kr 

l 345 000 

1 345 000 

27 309 000 

124 672 000 

10515000 

35 000 000 

58 285 000 
32615000 

21395000 

84 304 000 
3 375 000 

598 343 000 

68 753 000 

l 000 

233 270 000 

378518000 

59 256 000 
3 429 000 
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56 Bibliotek Prop. 1993/94: 100 

56 17. Bidrag till regional biblioteksverksamhet, Bil. 12 
förslagsanslag 35 944 000 

57 Bildkonst, konsthantverk m.m. 

57 18. Statens konstråd, ramanslag 5 139 000 
58 19. Förvärv av konst för statens byggnader 

m.m., reservationsanslag 28 038 000 
60 20. Bidrag för konstnärlig utsmyckning i 

bostadsområden,förslagsanslag 10 000 000 
62 2 l. Utställningar av nutida svensk konst i 

utlandet, reservationsanslag 1560000 
62 22. Bidrag till Akademien för de fria konsterna 1580000 
63 23. Främjande av hemslöjden,förslagsanslag 15 709 000 

65 Arkiv 

65 24. Riksarkivet och landsarkiven, ramanslag 194 228 000 
70 25. Språk- och folkminnesinstitutet, ramanslag 29 745 000 
72 26. Svenskt biografiskt lexikon, ramanslag 3 404 000 

74 Kulturmiljövård 

88 27. Riksantikvarieämbetet, ramanslag 129 254 000 
89 28. Kulturmiljövård,förslagsanslag 72 600000 
91 29. Riksantikvarieämbetet: Uppdragsverksamhet, 

förslagsanslag l 000 
91 30. Kulturstöd vid ombyggnad m.m., 

förslagsanslag 160000000 

94 Museer och utställningar 

103 3 l. Centrala museer: Myndigheter. ramanslag 410 915 000 
104 32. Centrala museer: Stiftelser 110316000 
104 33. Bidrag till vissa museer m.m. 99 638 000 
108 34. Bidrag till regionala museer,förslagsanslag 81313000 
112 35. Riksutställningar 33 355 000 
113 36. Inköp av vissa kulturföremål,förslagsanslag 80000 

114 Forskning 

114 37. Forsknings- och utvecklingsinsatser inom 
kulturområdet, ramanslag 36 806 000 

Summa littera B 3 198 665 000 
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116 c. Massmedier m.m. Prop. 1993/94: 100 

119 Film m.m. Bil. 12 
119 l. Statens biografbyrå, ramanslag 7 726 000 

122 2. Stöd till svensk filmproduktion m.m., 
reservationsanslag 61500 000 

124 3. Stöd till filmkulturell verksamhet, 
reservationsanslag 61000000 

127 4. Stöd till fonogram och musikalier, 
reservationsanslag 10 918 000 

130 Dagspress och ta/tidningar 

130 5. Presstödsnämnden och Taltidningsnämnden, 
ramanslag 5 266 000 

131 6. Driftsstöd till dagspressen,förslagsanslag 410 700 000 

132 7. Utvecklingsstöd till dagspressen, 
reservationsanslag l 000 

134 8. Täckande av förluster vid statlig kredit-
garanti till dagspressen,förslagsanslag l 000 

134 9. Distributionsstöd till dagspressen, 
förslagsanslag 73 000 000 

135 10. Stöd till radio- och kassettidningar. 
förs lagsanslag 114 367 000 

139 Litteratur och tidskrifter 

139 11. Litteraturstöd, reservationsanslag 41000000 

141 12. Stöd till kulturtidskrifter, reservationsanslag 19 500 000 

142 13. Stöd till bokhandel, reservationsanslag 8 101 000 

143 14. Bidrag till Stiftelsen för lättläst nyhetsinforrnation 
och litteratur. reservationsanlag 13 000 000 

145 15. Talboks- och punktskriftsbiblioteket, ramanslag 53 534 000 
148 16. Bidrag till Sveriges Dövas Riksförbund för 

produktion av videogram på teckenspråk, 
reservationsanslag 17 500 000 

150 17. Bidrag till Svenska språknämnden och 
Sverigefinska språknämnden, förslagsanslag 3219000 

152 Radio och television 

152 Den avgiftsfinansierade radio- och TV-verksamheten 

166 18. Kabelnämnden,förslagsanslag *4 137 000 

166 19. Närradionämnden,förslagsanslag *4 637 000 

167 20. Utbyte av TV-sändningar mellan Sverige 
och Finland.förslag sans/ag 27 810 000 

170 21. Bidrag till dokumentation av medieutvecklingen 
och till europeiskt mediesamarbete, 
reservationsan~lag 16310000 

166 22. Styrelsen för lokalradiotillstånd, ramanslag *2 100 000 

Summa littera C 955 327 000 
* beräknat belopp 
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172 D. Invandring m.m. Prop. 1993/94:100 

185 I. Statens invandrarverk, ramanslag 412 509 000 Bil. 12 

188 2. Förläggningskostnader m.m.,förslagsanslag 2 031947000 

189 3. Åtgärder för invandrare, reservationsanslag 21 326 000 

190 4. Överföring av och andra åtgärder för 
flyktingar m.m . .förslagsanslag 277 960 000 

192 5. Ersättning till kommunerna för åtgärder för 
flyktingar m.m . .förslagsanslag 7 632 141 000 

200 6. Statsbidrag till Stiftelsen Invandrartidningen 15 355 000 

201 7. Ombudsmannen mot etnisk diskriminering m.m., 
ramanslag 4 834 000 

202 8. Lån till hemutrustning för flyktingar, m.fl., 
förslag.mnslag 108 962 000 

203 9. Utlänningsnämnden, ramanslag 58 047 000 

204 10. Internationell samverkan inom ramen för 
flykting- och rnigrationspolitiken m.m., 
reservationsanslag 2 000000 

205 11. Åtgärder mot främlingsfientlighet och rasism, 
reservationsanslag 32 000 000 

205 12. Särskilda åtgärder i flyktingmottagandet m.m., 
reservationsanslag 7 300000 

Summa littera D 10 604 381 000 

Summa Kulturdepartementet 14 759 718 000 
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207 12 .1 Förslag till lag om lindring i lagen ( 1992:318) om 
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208 12.2 Förteckning över remissinstanser och sammanställning av 
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och exploatering 

318 12 .3 Förslag till lag om lindring i lagen (1988 :950) om 
kulturminnen m.m. 

319 12.4 Förslag till lag om lindring i lagen ( 1990:886) om granskning 
och kontroll av filmer och videogram 

220 12.5 Förslag till lag om ändring i lagen (1981 :508) om 
radiotidningar 

221 12.6 Förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen (1986:3) om 
rundradiosändning av finländska televisionsprogram 
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Bilaga 13 till budgetpropositionen 1994 

Näringsdepartementet 
(tolfte huvudtiteln) 

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., 
näringslivets riskkapitalförsörjning, 
förvaltning och avyttring av aktier eller andra tillgångar i vissa helt 
eller delvis statligt ägda företag, 
näringsfrihet och inrikeshandel, 
pris- och konkurrensförhållanden, 
tekniska krav på byggnader och byggprodukter samt 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 och beredskap inom energiområdet. 

Näringspolitikens uppgift är att skapa goda förutsättningar för pro
duktiva investeringar och produktivt arbete i Sverige. För detta krävs 
drivkrafter. Det privata näringslivet måste ges förbättrad konkurrenskraft 
och bättre förutsättningar att växa. Prioriterade områden i näringspoli
tiken är enskilt ägande, företagande och sparande, avskaffandet av 
tillväxthämmande skatter, avreglering och ökad konkurrens, effektivise
ring och privatisering av de statliga företagen, forskning och utveckling 
samt ett svenskt medlemskap i EU. 

Regeringen har gjort kraftfulla insatser för att komma till rätta med 
strukturproblemen i svensk ekonomi. Sålunda har stabiliseringspolitiken 
stramats åt. 1991 års program för att främja småföretagen och 1992 års 
skattereform har kompletterats med åtgärder för att lätta på skattetrycket 
för småföretag och aktieägare samtidigt som regelsystemet för småföretag 
förenklas. För att öka effektiviteten i resursfördelningen har 
verksamheter inom den offentliga sektorn öppnats för konkurrens, 
konkurrenshinder och regleringar har avvecklats samt en privatisering av 
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statliga företag inletts. Dessutom har viktiga insatser gjorts för att 
förstärka den industrirelaterade forskningen och förbättra infrastrukturen. 
Regeringen ämnar utveckla de samlade näringspolitiska insatserna för att 
stärka marknadsekonomin och ytterligare förbättra förutsättningarna för 
näringslivet. 

Den ökande internationaliseringen skärper kraven ytterligare på den 
svenska ekonomin och politiken. Internationell konkurrens skapar ett 
starkt omvandlingstryck. För att Sverige skall kunna hävda sig i 
konkurrensen räcker det inte längre att kunna producera exportvaror till 
konkurrenskraftiga priser. Lönsamheten måste vara minst lika hög för 
investeringar i Sverige som i andra länder. Villkoren för entreprenörer 
måste vara jämförbar med vad andra länder kan erbjuda. Det är 
avgörande för att vi skall kunna attrahera de investeringar och den 
produktion som krävs för ett fortsatt högt välstånd. 

Dessa krav förstärks av Sveriges anknytning till EG:s inre marknad 
genom EES-avtalet. Det innebär att svenska företag och svenska 
konsumenter kan dra nytta av den europeiska inre marknadens ökade 
utbud och avsättningsmöjligheter. Konkurrensen skärps på såväl export
som hemmamarknaderna, vilket bidrar till en för konsumenterna 
gynnsam prispress samtidigt som strukturomvandlingen förstärks, särskilt 
inom sektorer som tidigare varit avskärmade från internationell konkur
rens. 

Deprecieringen av den svenska kronan tillsammans med en gynnsam 
produktivitetsutveckling sedan hösten 1992 har lett till en markant för
bättring av industrins konkurrenskraft. Detta har visat sig bl.a. i ökad 
orderingång till den svenska industrin i synnerhet från exportmarknaden 
men också från hemmamarknaden. 

Industrins orderingång 
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Den kraftiga lönsamhetsförbättringen i industrin som skedde under 
första halvåret 1993 innebär att två tredjedelar av minskningen i 
industrins rörelsemarginal sedan 1989 har återhämtats. Lönsamheten 
förväntas öka ytterligare under senare delen av 1993 och under år 1994 
vilket skapar utrymme för ökade investeringar. 

Lönsamheten för större industriföretag 
"' av omsättn. 10,--- ---------------------- -- ---- - 1 

8/ 
i 

6i Rörelsemarginal 

I 4 

Nettamuginal 
i 

Finansnetto I 
-~'_----~.,l 

~. ----- - .. _ - ,; 

Prop. 1993/94: 100 
Bil. 13 

-2-- ------------ _________________ _J 

Liia, ::<_9 80 _ _:__~3_: _ 85 _:_ :_:_8_~-9~ ~ 93_ I 
Den svenska ekonomin är nu på väg att återhämta sig men vägen 

tillbaka till uthållig tillväxt och full sysselsättning är lång. Därför måste 
den ekonomiska politiken under hela 1990-talet inriktas på att återställa 
den samhällsekonomiska balansen. 

Exporten och investeringarna i det privata näringslivet måste under 
överskådlig tid vara de främsta drivkrafterna för tillväxten i ekonomin. 
Regeringens ekonomiska politik skapar nu steg för steg förutsättningarna 
för detta. 

Det största hotet mot en återhämtning i ekonomin är osäkerheten 
huruvida genomförda förändringar blir bestående. Regeringen avser 
därför att fortsätta föra sin konsekventa linje inom näringspolitiken. 

De delar av näringspolitiken som Näringsdepartementet har 
direktansvar för är följande sex huvudområden: 
- Nyföretagande och tillväxtföretag 
- Privatisering av statligt ägda företag 
- Konkurrenspolitik 
- Teknologisk infrastruktur 
- Teknisk forskning och utveckling 
- Energipolitik 
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Nyföretagande och tillväxtföretag 

Tillväxten och utvecklingen i näringslivet måste i hög grad komma från 
de små och medelstora företagen. Nya och små företag kan med rätta 
förutsättningar svara för en stor del av den innovativa kraften och 
tillväxtmöjligheterna. Regeringen lade hösten 1991 fram ett program för 
att främja småföretagen. Programmet omfattar bl.a. avreglering, sänkta 
skatter, effektivare konkurrens och förbättrad riskkapitalförsörjning. En 
stor del av programmet har nu genomförts. 

Regeringen har under hösten 1993 tillsatt en avregleringsdelegation för 
att intensifiera arbetet med att kartlägga och genomföra åtgärder i syfte 
att ta bort och förenkla onödiga och fördyrande regler. Vidare har en ny 
konkurrenslag stiftats som kommer att underlätta bl.a. de små och 
medelstora företagens verksamhet. 

Regeringen har under hösten 1993 föreslagit en rad ytterligare åtgärder 
för att generellt underlätta småföretagens utveckling. Det gäller ex
empelvis arbetsrätten, där enklare och mer flexibla regler föreslagits. 
Riksdagen fattade i december 1993 beslut om sådana åtgärder (prop. 
1993/94:67, bet. 1993/94:AU4, rskr. 1993/94:103). Vidare har en 
omfattande proposition om fortsatt reformering av företagsbeskattningen 
lagts fram och behandlats av riksdagen (prop. 1993/94:50, bet. 
l 993/94:SkU15, rskr. 1993/94: 108 och 109). Besluten innebär bl.a. 
väsentliga förbättringar på skatteområdet för företag som drivs av 
enskilda näringsidkare. 

Vissa åtgärder som beslutades under hösten 1992 för att främja 
småföretagens försörjning med riskkapital har genomförts och börjat 
verka. Det gäller bl.a. den struk1ur med två portföljförvaltande bolag -
Atle Förvaltnings AB och Bure Förvaltnings AB - och sex riskkapital
bolag som har byggts upp med medel från de förutvarande löntagarfon
derna. 

Vidare arbetar den ombildade Industri- och nyföretagarfonden sedan 
februari 1993 med en ny typ av nyföretagarlån som riksdagen beslutade 
om hösten 1992. Över 800 personer har hittills startat egna företag med 
hjälp av nyföretagarlån på totalt ca 190 miljoner kronor. Vidare ges s.k. 
starta-eget-bidrag inom ramen för arbetsmarknadspolitiken. Sådana bidrag 
har under budgetåret uppgått till ca 500 miljoner kronor. 

Sverige deltar sedan februari 1993 i Euro-Info Centerprojektet som är 
en del av EG:s småföretagsprogram. Projektet syftar till att ge de 
europeiska småföretagen information om EU. Vid Närings- och 
teknikutvecklingsverket (NUTEK) finns ett s.k. Euro Information Corre
spondence Center, som i sin tur samordnar aktiviteter vid 14 regionala 
informationscentra i landet. 

Riksdagen har på förslag av regeringen beslutat om ny organisation 
rörande insatser för småföretagsutveckling. Det innebär att länens ut
vecklingsfonder skall ersättas av regionala utvecklingsbolag, vilka som 
ägare får dels ett centralt moderbolag, dels landsting och andra in
tressenter som vill medverka som ägare och finansiärer på det regionala 
planet. Verksamheten skall drivas i nära samverkan med näringslivets 
egna organisationer. 
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Regeringen har i beslut den l juli 1993 gett NUTEK i uppdrag att i 
samarbete med utvecklingsfonder, länsstyrelser och andra offentliga och 
privata organ genomföra vissa åtgärder för att främja kvinnors före
tagande. Åtgärderna skall avse utveckling av befintlig rådgivnings- och 
utbildningsverksamhet, insatser för att främja kunskapsuppbyggnad om 
kvinnors företagande och internationellt samarbete på området. Vidare 
skall insatser riktade till särskilda grupper genomföras, däribland 
rådgivning för kvinnor inom offentlig sektor vilka vill starta företag. För 
projektet har 5 miljoner kronor anvisats för budgetåret 1993/94. NUTEK 
skall redovisa genomförda åtgärder och lämna förslag som rör den 
framtida inriktningen till regeringen senast den 15 maj 1994. 

Bristen på information kan verka som ett hinder för dem som avser att 
starta företag. Regeringen beslöt den 25 november 1993 att ge i uppdrag 
åt NUTEK att inrätta en särskild telefonlinje för nyföretagare. Syftet med 
linjen är att ge snabb information och hänvisningar till nyföretagare. 
Linjen skall vara etablerad senast den l februari 1994. 

En särskild utredare har i betänkandet Innovationer for Sverige (SOU 
1993:84) föreslagit en rad åtgärder för att främja innovationer m.m. 
Regeringen ger sin syn på dessa frågor under littera A. Näringspolitik 
m.m. 

Vad gäller varvsnäringen har regeringen givit Exportkreditnämnden 
(EKN) i uppdrag att undersöka möjligheterna att lämna garantier för 
finansiering av fartyg inom ramen för exportkreditgarantier. Uppdraget 
inkluderar även garantier för export av flygplan. 

Deprecieringen av den svenska kronan sedan hösten 1992 har haft 
positiva effekter för resenäringen. Tillsanunans med sänkningen av 
mervärdeskatten till 12 % för hotelltjänster, camping och persontrans
porter m.m. per den l juli 1993 innebär detta att turistnäringen i Sverige 
har fått betydande stimulans och åter utvecklas positivt. 

Privatisering av statligt ägda företag 

Statligt ägda företag representerar ett antal skilda verksamhetsinrikt
ningar, alltifrån små bolag med speciell verksamhet till stora industriföre
tag 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, sex 
affärsverk samt sex finansinstitut där staten äger minst 50% av aktiekapi
talet. De hel- eller delägda statliga företagen äger helt eller delvis ca 450 
bolag. Den sammanlagda omsättningen i företagen uppgick år 1992 till 
216 miljarder kronor. Totalt sysselsatte företagen år 1992 ca 250 000 
personer. Närmare uppgifter har lämnats i regeringens skrivelse 
(1993/94:20) med 1993 års redogörelse för de statliga företagen. 
Uppgifter om företag där staten är minoritetsägare ingår numera 
redovisningen. 

Regeringens privatiseringsprogram inleddes sedan riksdagen i 
december 1991 bifallit regeringens proposition om privatisering av 
statligt ägda företag, m.m. och bemyndigat regeringen att sälja statens 
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aktier i 34 helt eller delvis ägda bolag (prop.1991/92:69, 
bet.l99l/92:NUlO, rskr. 1991/92:92). I riksdagsbeslutet om nyteckning 
av aktier i Nordbanken (prop. 1991/92:21, bet. l99l/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. I föregående års budgetproposition nämndes 
bolagiseringarna av Statens vattenfallsverk, Domänverket och Statens 
hundskola. Under år 1993 har vidare vaccinproduktionen vid det tidigare 
Statens bakteorologiska laboratorium (SBL) överförts till 
ak'tiebolagsform, SBL Vaccin AB. 

Vidare har verksamheterna vid Televerket och Statens provningsanstalt 
den l juli 1993 överförts till aktiebolagsform, Telia AB resp. Sveriges 
Provnings- och Forskningsinstitut AB (SP). Riksdagen beslutade i 
december 1993 att Postverket skall bolagiseras. I de sistnämnda fallen 
föreligger för närvarande inga konkreta planer på privatiseringar. 

I enlighet med riksdagens beslut skall regeringen varje år i budgetpro
positionen lämna en redogörelse över privatiseringsprogrammet. I förra 
årets budgetproposition redovisades privatiseringarna av SSAB Svenskt 
Stål AB, Svalöf AB, Svensk Avfallskonvertering AB (SAKAB) och . 
Nordiska Satellitaktiebolaget (NSAB). I det sistnämnda fallet har 
försäljningen återgått och NSAB har under år 1993 till 100% förvärvats 
av Svenska Rymdaktiebolaget. 

Under år 1993 har följande privatiseringar genomförts. Under våren 
1993 såldes 75 % av aktierna i försvarsindustrikoncernen Celsius 
Industrier AB ut till allmänhet, anställda samt svenska och utländska 
institutioner. Tillsammans med de drygt tre miljoner aktier som Nobel 
Industrier AB tecknade i en samtidig nyemission motsvarade detta 75 % 
av det totala aktiekapitalet. Staten har efter transaktionen kvar 25 % av 
aktiekapitalet. Intäkterna från statens försäljning uppgick till 1,9 miljarder 
kronor. Allmänhetens tilldelning på 5,5 miljoner aktier utgjorde drygt 
20% av det som såldes ut men 46% av det som ej var förplacerat. Den 
tilldelning som institutionerna fick motsvarade 6,5 miljoner aktier. 

I november l 993 sålde SKD-företagen AB huvuddelen av sina 
dotterbolag till SGFM Sweden AB, som ägs av Sema Group plc. SKO
företagen AB är moderbolag i en företagsgrupp som främst varit verksam 
inom områdena datordrift, konsultverksamhet och infonnationsförmed
ling. Koncernen har ca l 400 anställda och omsätter ca 1,8 miljarder 
kronor per år. Sema Group plc. är ett av Europas större 
dataserviceföretag och är registrerat och börsnoterat i England. Genom 
försäljningen privatiserades tre fjärdedelar av SKO-koncernen. 
Huvuddelen av SKO-koncernen får nu en ny ägare som har ett långsik-i:igt 
ägarintresse, kompetens och finansiell förmåga att utveckla företagen och 
som dessutom är väl etablerad på den europeiska marknaden. Arbetet 
med att försälja kvarstående dotterbolag fortsätter. Regeringen har med 
stöd av riksdagens bemyndigande om kapitaltillskott m.m. uppdragit åt 
Riksgäldskontoret att utfärda sedvlllnliga säljargarantier gentemot köparen 
och att - om så skulle behövas för att fullfölja privatiseringen av 
koncernen - lämna ägartillskott till SKO-företagen AB. Företagskapital 
AB - som ägdes till 50 % av svenska staten och 50 % av nio 
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affärsbanker - är ett renodlat riskkapitalbolag vars affårside är att 
medverka i tidsbegränsande minoritetsinvesteringar i utvecklingsbara, 
icke börsnoterade aktiebolag. I november 1993 sålde staten och sju av 
bankerna sitt aktieinnehav i Företagskapital AB till Atle Förvaltnings AB. 
Atle förvärvade 35 % av aktierna för egen räkning i ett mer långsiktigt 
innehav. Härutöver förvärvades tillfälligt drygt 40 % av aktierna som 
skall placeras till andra långsiktiga ägare. Den nya ägarbilden bedöms ge 
goda framtidsutsikter för Företagskapital AB och därmed att ytterligare 
utveckla konkurrens och mångfald på riskkapitalmarknaden. 

Under åren 1992 och 1993 har alla rörelsedrivande dotterbolag till 
Sveriges Geologiska AB sålts. Moderbolagets personal har sagts upp och 
moderbolaget kommer senare att avvecklas. De regionala investment
bolagen AC-Invest och Z-Invest har sålts till stiftelser med förankring i 
respektive län. Under år 1993 såldes också statens aktieinnehav i invest
mentbolaget Rödkallen AB till IDK Frontec AB. S1atens aktier i 
investmentbolaget Troponor AB såldes till Bure Förvaltnings AB. 

Vidare kan nämnas att verksamheten vid myndigheten Försvarets 
datacenter per den l april 1993 överlåtits till WM-<lata. Även verksam
heten vid myndigheten Försvarets mediacenter har överlåtits till annan 
ägare. Den l juli 1993 övergick verksamheten till det av Celsius 
Industrier AB ägda Telub AB. 

Under hösten har regeringen analyserat flera av företagen med statligt 
ägande som kandidater för privatisering under våren 1994. Under 
december månad 1993 har regeringen aviserat att man planerar att under 
våren 1994 erbjuda aktier i skogskoncernen ASSI/Domän/Ncb samt 
Phannacia till bred försäljning på marknaden i syfte att uppnå ett spritt 
ägande. I det förstnämnda fallet inkluderar planerna avsikten att även 
börsnotera företaget. 

Marknads- och konkurrensfrågor 

Avreglering 

Konkurrens är den bästa garantin för att konsumenterna skall få så bra 
varor och tjänster som möjligt till rimliga priser. Det är också centralt 
för den internationella konkurrenskraften hos svenskt näringsliv att 
konkurrensen upprätthålls på hemmamarknaden. 

Många marknader har avreglerats eller står inför omfattande av
regleringar. Detta arbete är centralt i regeringens strategi för ekonomisk 
tillväxt och ökad sysselsättning. Det handlar om att öka den konkurrens
utsatta sektorn och vidga området för privat näringsverksamhet, att 
avveckla offentliga monopol och minska offentligt ägande i näringsverk
samhet, att främja konkurrens på lika villkor och att underlätta för 
företag att driva sin verksamhet samt att ta bort hinder för att nya företag 
skall kunna etablera sig. Regeringen har intensifierat avregleringsarbetet 
genom att tillsätta en avregleringsdelegation (dir. 1993: 113). Delegatio
nen skall skaffa sig en överblick över det avregleringsarbete som 
genomförs och planeras inom samtliga departements ansvarsområden, 
ställa samman detta till ett avregleringsprogram för 1993 - 1994 samt 
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verka för att det genomförs. Delegationen kan ta initiativ till utredningar 
samt sprida information och bilda opinion för avreglering. Delegationen 
har den 29 november 1993 lämnat sin första rapport till regeringen. En 
mer utförlig redovisning skall lämnas senast den 31 mars 1994. 

Det pågår också ett systematiskt och långsiktigt avregleringsarbete på 
myndighetsnivå. Konkurrensverket skall årligen senast den 15 oktober 
lämna förslag till regeringen om nya avregleringar. Verket har för 
närvarande ett flertal projekt pågående eller under planering. Också 
länsstyrelserna har regeringens uppdrag att årligen senast den 15 
september lämna avregleringsförslag. Länsstyrelserna har till regeringen 
redovisat en förteckning över de regler man tillämpar som kan ha 
konkurrensbegränsande effekter. 

Konkurrens inom den offentliga sektorn 

Enligt regeringens bedömning bör i så stor utsträckning som möjligt den 
offentliga sektorn utsättas för konkurrens. Konkurrens leder till ständig 
omprövning och effektivisering samt gör det lättare att värdera en 
verksamhets omfattning och innehåll. Regeringen har uttalat att det bör 
vara ett riktmärke för kommuner och landsting att den andel som utsätts 
för konkurrens stegvis bör öka och i en första etapp uppgå till ungefär 
20% av kostnaden för den sammanlagda tjänsteproduktionen inom hela 
kommun- och landstingssektorn. Konkurrens och mångfald kan uppnås 
bl.a. genom upphandling, checksystem och olika typer av pengasystem. 

Kommunförbundets styrelse har i november 1993 antagit ett hand
lingsprogram för ökad anbudskonkurrens inom kommunal sektor. 
Förbundet anser att ökad konkurrens inom den kommunala sektorn bör 
utnyttjas som ett medel för att nå högre effektivitet, bättre kvalitet och 
ökad välfärd för medborgarna. Landstingsförbundet avser att anta ett 
liknande handlingsprogram. Regeringen har uppdragit åt Konkurrens
verket och länsstyrelserna att följa det utvecklingsarbete som pågår för 
att öka konkurrensen och studera i vilken omfattning kommuner och 
landsting upphandlar tjänster och produkter genom anbudstävlingar. 
Statskontoret har ett motsvarande uppdrag när det gäller statlig verksam
het. Uppdragen skall avrapporteras senast den 31 december 1994. 

Konkurrens/agen m. m. 

Fasta spelregler och konkurrens på lika villkor är viktigt för att 
marknadsekonomin skall fungera. Genom den nya konkurrenslagen 
( 1993 :20) som trädde i kraft den 1 juli 1993 och genom förändringarna 
i myndighetsstrukturen på konkurrensområdet har möjligheterna att 
ingripa mot konkurrensbegränsningar stärkts. Konkurrenslagen och 
regeringens tillämpningsföreskrifter till lagen kommer successivt att följas 
upp. 

EES-avtalets konkurrensregler skapar rättsliga förutsättningar för en 
effektiv konkurrensbevakning inom hela samarbetsområdet. Vidare följer 
med avtalet mer strikta regler på statsstödsområdet. Bl.a. måste allt 

Prop. 1993/94: 100 
Bil. 13 

10 



offentligt stöd underställas EFrA:s övervakningsmyndighet för god
kännande innan det får verkställas. Samordningsfunktionen i regerings
kansliet för beredning av statsstödfrågor har förstärkts och uppgifterna 
för berörda myndigheter preciserats. EES-avtalet innehåller också andra 
regler, exempelvis när det gäller upphandling och statliga handelsmono
pol, som är ägnade art stärka konkurrensen. 

Ett problem som uppmärksammats allt oftare under senare tid är att 
konkurrensen snedvrids i samband med konkurser. Behov av ändringar 
i konkurslagstiftningen m.m. har lagts fram i promemorian Företagande 
och konkurrens på likvärdiga villkor, som utarbetats inom regerings
kansliet Ytterligare näringsrättsliga regler ses över för närvarande. 
Utredningsbetänkandet (SOU 1993 :69) Revisorerna och EG har remissbe
handlats och ärendet bereds nu i Näringsdepartementet. Avsikten är att 
en proposition skall lämnas till riksdagen under våren 1994. 

Konkurrenstillsynen har förstärkts. Konkurrensverket har under sitt 
första verksamhetsår i princip avslutat alla ärenden som skulle prövas 
enligt den gamla konkurrenslagen. Verket har lämnat förslag till 
avregleringar och arbetat med att effektivisera den offentliga sektorn. 
Den nya konkurrenslagen trädde i kraft den 1 juli 1993. Ett antal företag 
utnyttjade möjligheten att redan före den l juli söka undantag från 
konkurrenslagens förbudsbestämmelser. Pluallellt med arbetet med att 
handlägga ärenden har en viktig del av arbetet inriktats på utbildning och 
utveckling av personalen inför den nya lagen samt att skapa arbetsrutiner 
för att säkerställa rättssäkerhet och likformighet vid tillämpningen av den 
nya lagen. Verket har också lagt ned betydande resurser på att informera 
företag, branschföreningar och media om den nya konkurrenslagen och 
dess effekter för företagen. Länsstyrelserna kompletterar Konlnmensver
kets arbete med insatser på lokal och regional nivå. 

Konkurrensregler för verksamhet inom lantbrukets primärföreningar 

Frågan om konkurrenslagens tillämpning påjordbruksområdet kommente
ras i förarbetena till den nya konkurrenslagen (prop. 1992/93:56, bet. 
l992/93:NUl7). Det slogs fast att en svensk konkurrenslag bör vara 
generell och sålunda avse näringslivets alla områden och att jord
bruksomrädet inte skulle utgöra något undantag från denna princip. Detta 
innebär att jordbruksföretag på samma sätt som andra företag hindras att 
missbruka sin dominerande ställning och ha samarbete som ger skadliga 
konkurrensbegränsningar. Det framhölls dock, med hänsyn till de 
särskilda fömtsättningama som gäller för jordbruksnäringen att det är 
naturligt och oftast nödvändigt för enskilda jordbrukares och enskilda 
primärproducenters konkurrenskraft att de sluter sig samman i föreningar 
för produktion eller försäljning av jordbruksprodukter, utnyttjande av 
gemensamma anläggningar för lagring, behandling eller förädling av 
jordbruksprodukter. StatsmaJ..."temas bedömning var att samverkan mellan 
jordbrukare och andra råvaruproducenter i många fall skulle omfattas av 
konk.1.menslagen men att denna samverkan sammantaget hade så positiva 
effekter att den borde kvalificera för undantag enligt lagens bestämmelser 
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om detta. 
Konkurrensverket som tillämpar konkurrenslagen har i en skrivelse till 

regeringen den 26 november 1993 redovisat sin bedömning att det 
praktiskt taget inte föreligger några möjligheter att meddela undantag 
enligt konkurrenslagens bestämmelser för enskilda jordbrukares sam
verkan i föreningar främst för att få avsättning för sina produkter. 
Konkurrensverket förordar en särlagstiftning där vissa slag av samverkan 
mellan jordbrukare och andra råvaruproducenter inom jordbruket och 
trädgårdsnäringen undantas från förbudet mot konkurrensbegränsande 
samarbete i 6 § konkurrenslagen. 

Regeringen har beslutat (dnr 2402/93) att en interdepartemental arbets
grupp skall utreda vilka speciella lagregler som krävs för att enskilda 
jordbrukares och andra råvaru.producenters samverkan i föreningar 
(primärföreningar) inom lantbrukets område inte onödigtvis skall komma 
i konflikt med konkurrenslagen. Utredningen omfattar jordbruket, 
trädgårdsnäringen och skogsbruket. I avvaktan på den jordbrukspolitiska 
översyn som görs inför ett medlemskap i EU skall arbetsgruppen utgå 
ifrån att reglerna för samarbete inom dessa föreningar inte skall ge 
onödiga begränsningar med hänsyn till de konkurrensregler som gäller 
inom EG. 

Arbetsgruppen skall redovisa förslag till lagstiftning på de aktuella 
områdena senast den 31 januari 1994. Förslaget kommer att rernissbe
handlas. Regeringen avser att lägga fram en proposition senast den 31 
mars 1994. De nya konkurrensreglerna för samverkan inom enskilda 
jordbrukares och andra råvaruproducenters föreningar inom jordbruket, 
trädgårdsnäringen och skogsbruket, bör träda i kraft den 1 juli 1994. 

Konkurrenslagens övergångsbestämmelser ger möjligheter för 
lantbruksföretagen att få skydd mot konkurrenslagens rättsverkningar. En 
fullständig ansökan om undantag eller s.k. icke-ingripandebesked som 
kommer in till Konkurrensverket före den l januari 1994 skjuter upp 
verkningarna av förbudet mot konkurrensbegränsande samverkan i sex 
månader efter verkets beslut med anledning av ansökningen. 

Teknologisk infrastruktur 

Näringslivets effektivitet är beroende av att likartade regler tillämpas i 
Sverige och utomlands när det gäller standardisering, provning, kontroll 
och kvalitetssäkring. Vidare krävs regler och lagstiftning för att skydda 
rätten till uppfinningar, varumärken och mönster samt mineralfyndigheter 
liksom för att skydda liv, hälsa, egendom och miljö mot risker som bl.a. 
tekniken medför. 

Regelsystemen är ständigt föremål för översyn och måste utformas så 
att de inte medför hinder och kostnader för teknisk utveckling, före
tagande och handel. Många av de åtgärder som initieras inom detta 
område är föranledda av Sveriges närmande till EU. 

En utredning om den svenska standardiseringens organisation och 
arbetssätt har genomförts i lndustriförbundets regi. I anslutning till detta 
behöver staten analysera flera frågor med anknytning till deltagande i och 
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finansiering av standardiseringsarbetet. 
Inom området provning och kontroll har regeringskansliet och de 

myndigheter som föreskriver om kontroll av produkters säkerhet gjort 
betydande insatser för att anpassa de svenska regelsystemen till EG:s 
system med kontrollordningar öppna för konkurrens. Styrelsen för 
teknisk ackreditering (SWEDAC) har granskat de organ som önskar bli 
anmälda för att fullgöra uppgifter i samband med bedömning av 
överensstämmelse enligt de bestämmelser som gäller inom EES. Sverige 
har anmält organen till EG och EFfA. SWEDAC har genomfört en 
utredning om de förändringar i fråga om marknadsövervakning av 
produkter som EES-avtalet medför. Regeringen kommer under våren 
1994 att förelägga riksdagen en proposition med förslag om organisatio
nen av marknadskontrollen i Sverige. Med marknadskontroll avses 
övervakning av de produkter som finns på marknaden och ingripanden 
när dessa inte uppfyller ställda krav på säkerhet eller i övrigt inte är 
säkra. 

Statens provningsanstalt och Typgodkännandekontoret vid Boverket 
bolagiserades den 1 juli 1993 och blev Sveriges Provnings- och Forsk
ningsinstitut AB med dotterbolaget Svensk Byggodkännande AB. 
Bolagiseringen genomfördes för att möjliggöra ytterligare effektivisering 
av verksamheten på en öppnare marknad för provning och kontroll. 

Efter hand överförs handels- och föreningsregistren vid länsstyrelserna 
till bolagsavdelningen vid Patent- och registreringsverket. De första över
föringarna gjordes den l januari 1993 och avsåg registren i Stockholms 
respektive Västernorrlands län. De sista överföringarna planeras ske den 
l november 1994. Därmed samlas all registrering av olika slags företag 
på en hand, vilket skapar förutsättningar för enhetlighet och minskar 
risken för t.ex. namnförväxlingar. 

I en under våren 1993 framlagd promemoria (Ds 1993:34) Special
domstolarna i framtiden har bl.a. föreslagits att Patentbesvärsrätten skall 
upphöra som självständig domstol den l juli 1995 och att dess verksam
het skall föras över till Länsrätten i Stockholm. Promemorian, som 
remissbehandlats, bereds i regeringskansliet. 

På elsäkerhetsområdet inrättades Elsäkerhetsverket den 1 januari 1993 
i enlighet med riksdagens beslut hösten 1992 (prop. 1992/93 :21, bet. 
1992/93:NU5, rskr. 1992/93:34). Verksamheten vid Elsäkerhetsverket 
har under året i hög grad präglats av att, parallellt med sakverksamheten, 
bygga upp ändamålsenliga administrativa rutiner. 

Vad gäller mineralområdet beslutade riksdagen våren 1993 (prop. 
1992/93:238, bet. 1992/93:NU33, rskr. 1992/93:385) om ändringar i 
minerallagen ( 1991 :45) med syfte att skapa bättre generella förut
sättningar för prospektering och gruvdrift i Sverige genom en anpassning 
av regelsystemet till vad som gäller i konkurrerande länder. Bland annat 
avvecklades kronoandelsinstitutet, dvs. statens rätt till hälftenandel i 
brytningsrätt. Ändringarna trädde i kraft den l juli 1993. Nämnden för 
statens gruvegendom upphörde som myndighet den 30 juni 1993 och den 
statliga prospekteringsverksamheten avvecklades samtidigt. NUTEK har 
fått regeringens uppdrag att förvalta och avveckla kvarvarande statlig 
gruvegendom m.m. 
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EES-avtalet medför ett stort antal betydelsefulla förändringar inom Prop. 1993/94: 100 
byggsektorn. Bl.a. kommer ha1moniserade krav på byggprodukter att Bil. 13 
gälla inom hela EES-området. 

Med anledning av att Sverige i EES-avtalet förbinder sig att genomföra 
EG:s byggproduktdirektiv (89/106/EEG) antog riksdagen den 17 
december 1992 en ny byggproduktlag (1992: 1535), BPL. I anslutning till 
denna lag har regeringen den 23 september 1993 utfärdat en byggpro
duktförordning (1993: 1051), BPF, med vissa nännare föreskrifter om 
förutsättningarna för att byggprodukter skall åtnjuta fri cirk-ulation i 
enlighet med lagen och direktiv1!t. Boverket bemyndigas i förordningen 
att meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för genomförande av 
direktivet. 

Regeringen har den 15 november 1993 medgivit Boverket att utfärda 
nya bygg- och konstroktionsregler (BBR 94 och BKR 94) i enlighet med 
ett av Boverket framlagt förslag. Boverket beslöt den 15 november 1993 
att utfärda de nya reglerna med giltighet från och med den 1 januari 
1994. De nya reglerna innehåller föreskrifter till egenskapskraven på 
byggnader i PBL och vissa andra bestämmelser, men har anpassats till 
BPL:s disposition och dess regler om fri cirkulation för byggprodukter. 
I övrigt innebär de i huvudsak att tekniska detaljföreskrifter, så långt 
möjligt, har ersatts med funktionskrav. Vissa sakliga förändringar har 
också gjorts. 

Plan- och byggutredningen har den 8 oktober 1993 lämnat delbe
tänkandet Anpassad kontroll av byggandet (SOU 1993:94). Där föreslås 
att bygglovprövningen inskränks till att avse endast en tillståndsprövning 
av lokaliseringen och den närmare placeringen och utformningen av 
byggnader m.m. Beträffande de tekniska egenskapskraven på byggnader 
och andra anläggningar föreslås ett från tillståndsprövningen fristående 
tillsyns- och kontrollförande som mer liknar vad som gäller på andra 
områden, bl.a. byggprodukter. Bestämmelserna om de tekniska egen
skapskraven föreslås flyttas från PBL och sammanföras med reglerna i 
BPL till en ny lag om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk m.m. En 
proposition i ärendet kommer under våren 1994 att föreläggas riksdagen. 

I olika undersökningar redovisas att inomhusklimatet i många av våra 
byggnader bör förbättras. Ventilationen i många bostäder är dålig. Astma 
och överkänslighet hos bl.a. barn ökar. Vid årsskiftet 1993/94 skall dock 
första etappen av en av riksdagen beslutad funktionskontroll av ventila
tionssystemen i barndaghem, skolor och vissa vårdlokaler vara avslutat. 
I senare etapper innefattas bostäderna. För nya flerbostadshus gäller, vid 
bygglovsansökan efter den l oktober 1993, att en byggfelsförsäkring skall 
ha tecknats innan byggnadsarbetena påbörjas (prop. 1992/93: 121, bet. 
l992/93:BoU 22, rskr. 1992/93:302). Ytterst är lagen ett skydd för de 
boende mot ohälsa på grund av byggfel. 

Teknisk forskning och utveckling 

En stor del av Sveriges strukturella förnyelse under det nännaste 
decenniet måste ske genom tillväxt av forsknings- och kunskapsintensiv 14 



industri. Kunskap är på väg att bli den viktigaste produktionsfaktorn. Den 
övervägande delen av forsknings- och utvecklingsinsatserna finansieras 
av och utförs i företagen, eftersom dessa bär huvudansvaret för den 
tekniska förnyelsen av produktionsapparaten och produkterna. Statens 
uppgift är att skapa gynnsamma generella förutsättningar för näringslivet 
genom att bidra till en konkurrenskraftig forskningsmiljö. Generellt 
verkande insatser från statens sida innebär bl.a. en betoning av grund
läggande forskning och en utveckling av basteknologier för breda 
tillämpningar. 

Regeringen lade under våren 1993 fram en proposition om forskning 
för kunskap och framsteg (prop. 1992/93:170, bet.l992/93:NU30, rskr. 
1992/93: 399). I propositionen lämnades förslag till forsknings program för 
perioden 1993/94 - 1995/96. De övergripande målen för statens insatser 
inom forskning och utveckling av långsiktig betydelse för näringslivet är 
att bidra till att: 
- stärka det svenska näringslivets konkurrenskraft och den svenska 

ekonomins attraktionskraft när det gäller industriell verksamhet, 
- stimulera näringslivets teknikutveckling och skapa gynnsamma förut

sättningar för företagen genom en konkurrenskraftig och industriin
riktad FoU-miljö i landet, 

- skapa så likvärdiga förutsättningar som möjligt för näringslivets 
teknikutveckling jämfört med dem som råder i våra viktigaste konkur
rentländer. 
Det av riksdagen antagna programmet syftar till att förnya och 

effektivisera den tekniska forskningen främst genom omprioriteringar och 
vissa organisatoriska förändringar. 

En kraftfull satsning sker nu på forskning och utveckling kring nya 
basteknologier och de prioriterade områdena är informationsteknologi, 
materialteknik och bioteknik. 

Insatser för forskning och utveckling inom utvecklingsområden där 
Sverige har särskilt goda förutsättningar för tekniska genombrott, har hög 
prioritet. Det är samtidigt områden där Sverige kan bedömas vara starkt 
teknikdrivande och som därmed har väsentlig betydelse för näringslivet. 
Prioriterade områden är biomedicinsk teknik, produktionsteknik, pro
cessteknik, transportteknik, miljöteknik och vidareförädling av skogs
råvara. 

Under år 1993 har ett avtal tecknats för samverkan inom det fordons
tekniska forskningsområdet, som innebär att användningen av de resurser 
som finns tillgängliga koordineras av berörda företag och myndigheter. 
Motsvarande arbete pågår inom det flygtekniska forskningsområdet. Ett 
program för det skogsindustriella området har utarbetats i samråd mellan 
företrädare för regeringskansliet, berörda myndigheter och näringslivet. 

Svenska företag och forskningsinstitutioner har under de senaste fem 
åren deltagit på projektnivå i EG:s forsknings- och utvecklingsprogram, 
varav de industrirelaterade programmen utgör 60%. I och med EES
avtalets ikraftträdande associeras Sverige till EG:s tredje ramprogram. 
Inom Näringsdepartementets verksamhetsområde finns programmen för 
informationsteknologi, kommunikationsteknologi, telematik, industritek
nologier och material, marin teknik, icke nukleär energi samt spridning 
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och exploatering av forskningsresultat. 
Huvuddelen av statens satsningar på rymdforskning bedrivs inom 

ramen för det europeiska samarbetet inom European Space Agency 
(ESA). Det nationella progranurn!t har utvecklats i riktning mot allt större 
internationell samverkan. 

Energiforskningen syftar till att skapa vetenskaplig och teknisk 
kunskap och kompetens inom universiteten, högskolorna och i näringsli
vet för utvecklingen och omställningen av energisystemet för att på kort 
och lång sikt trygga tillgången på el och annan energi på med omvärlden 
konkurrenskraftiga villkor. 

Byggforskningen omorganiseras och effektiviseras bl.a. genom att 
statens resurser för byggforskning koncentreras till Statens råd för 
byggnadsforskning och de tekniska högskolorna. Statens institut för 
byggnadsforskning avvecklades den 31 december 1993 i enlighet med 
riksdagens beslut våren 1993. En ny institution för bygg- och fastighets
forskning bildas vid Kungliga tekniska högskolan, men med lokalisering 
i Gävle. Riksdagen har vidare fattat beslut om en samhällsvetenskaplig 
institution för bostads- och byggforskning. 

Hösten 1993 tillsattes en styrgrupp för att leda ett arbete för utveckling 
och förnyelse av industriforskningssystemet. Avsikten är att anpassa 
verksamhetens inriktning till de övergripande prioriteringar som gäller 
för den tekniska forskningen och utvecklingen och för att öka effektivite
ten och utbytet för såväl näringslivet som samhället i övrigt. Gruppen 
redovisar ett strukturförslag för systemet i januari 1994. Omstrukture
ringsarbetet skall vara genomfört senast den 30 juni 1995 och genomföras 
successivt av NUTEK. 

Insatser görs för att underlätta små och medelstora företags medverkan 
i FoU-aktiviteter. Det sker med olika medel, t.ex. NUTEK:s särskilda 
program, underleverantörsmedverkan inom det fordonstekniska program
met och programmet som är inriktat på att låta arbetslösa civilingenjörer 
utföra projektarbete inom mindre företag. 

Nya former för forskningssamverkan mellan universitet/högskolor och 
industrin utvecklas. Ett exempel är de sju teknikbrostiftelser som 
regeringen beslutade om hösten 1993, och som syftar till att skapa bl.a. 
kontaktfunktioner, god utvecklingsmiljö och licensförmedling. Ett annat 
exempel är NUTEK:s arbete med kompetenscentra. 

Den träråvaruinriktade forskningen stöds av myndigheter under såväl 
Näringsdepartementets som Utbildningsdepartementets och Jordbruks
departementets verksamhetsområden. De närmast berörda statliga 
organen - NUTEK, Skogs- och jordbrukets forskningsråd (SJFR) och 
Teknikvetenskapliga forskningsrådet (TFR) - har i samverkan med 
industrin utarbetat progran1 och projektfcirslag. NUTEK har presenterat 
ett programförslag inom ramen för de 10 miljoner kronor som har 
anvisats under anslaget Fl. TekrLisk forskning och utveckling. Industrin 
har förklarat sig beredd att delta i finansieringen av dessa program. TFR, 
som är ett forskningsråd för grundvetenskaplig teknisk forskning inom 
Utbildningsdepartementets verksamhetsområde, har för de närmaste åren 
beviljat sammanlagt ca 11 miljoner kronor för teknisk grundforskning 
inom området skogsteknik. SJFR har, som redovisats under Jordbruks-
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departementets bilaga, den 26 november 1993 redovisat en lägesrapport 
rörande det träfiberforskningsprogram som aviserades i propositionen om 
forskning för kunskap och framsteg. Rapporten kommer att ligga till 
grund för rådets slutliga forskningsprogram inom området. 

Energipolitik.en 

Riksdagen beslutade våren 1991 om riktlinjer för energipolitiken (prop. 
1990/91:88, bet. 1990/9l:NU40, rskr. 1990/91:373). Beslutet grundades 
i allt väsentligt på en överenskommelse mellan företrädare för Socialde
mokraterna, Folkpartiet liberalerna och Centerpartiet. I regeringsför
klaringen i oktober 1991 ställde sig regeringen bakom energiöverenskom
melsen. 

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 
ytterligare åtgärder som är motiverade. En redovisning av de energipoli
tiska programmen lämnas i denna bilaga under Iittera E. Energi. 

Energiskatter 

Regeringen bemyndigade i juni 1992 chefen för Finansdepartementet att 
tillkalla en särskild utredare med uppgift att göra en teknisk översyn av 
energibeskattningen (Fi 1992: 15). Resultatet av arbetet skall redovisas i 
mars 1994. 

Riksdagen beslutade hösten 1992 (prop. 1992/93:50, bet. 
1992/93:FiUl, rskr. 1992/93:134) att slopa avdragsrätten för den 
allmänna energiskatten för det bränsle som åtgår för värmeproduktion i 
kraftvärmeanläggningar. Beslutet utformades så att avdragsrätten 
begränsas till hälften från den 1 januari 1994 och upphör helt den l 
januari 1995. Därefter beskattas alltså värme produktion med både energi
och koldioxidskatt. Riksdagen har i december 1993 beslutat (bet. 
1993/94:SkUl8, rskr. 1993/94:52) att, i avvaktan på arbetsgruppens 
förslag i slutrapporten, skjuta på ikraftträdandet av detta beslut till den 
l juli 1994 respektive den l januari 1995. 

Våren 1993 tillkallades en interdepartemental arbetsgrupp för att 
utreda frågor om beskattningen av kraftvärme. Gruppens arbete redovisas 
inom kort. 

Elmarknaden 

Arbetet med att reformera den svenska elmarknaden fortsätter. Målet för 
reformen är att genom ökad konkurrens nå ett än mer rationellt utnyttjan
de av produktions- och distributionsresurserna och att tillförsäkra 
kunderna flexibla leveransvillkor till lägsta möjliga priser. 

Ellagstiftningsutredningen (N 1992:04) har genomfört första etappen 
av sitt arbete och överlämnade den 1 juli 1993 betänkandet Elkonkurrens 
med nätmonopol (SOU 1993:68). Affärsverket svenska kraftnät redovisa-

2 Riksdu.!len 199319./. I sunzl. Nr 100 Biluga 13 
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de samtidigt en utredning om förutsättningarna för en svensk kraftbörs 
i rapporten Handelsplats för el. Utredningarna har remissbehandlats. En 
proposition om en reformerad elmarknad planeras att föreläggas 
riksdagen under våren 1994. 

Klimatpolitiken 

Riksdagen beslutade våren 1993 om riktlinjer för den svenska klimat
politiken (prop. 1992/93:179, bet.l992/93:JoU 19, rskr. 1992/93:361). 
En nationell strategi bör vara att koldioxidutsläppen från fossila bränslen 
stabiliseras i enlighet med klimatkonventionen till 1990 års nivå år 2000. 
Beslutet omfattar en klimatstrategi för energiområdet. En utgångspunkt 
för denna strategi är att klimatpolitiken måste utformas i ett internatio
nellt perspektiv och i samarbete mellan jordens stater. De klimatpolitiska 
åtgärderna måste också utgå från högt ställda krav på kostnadseffektivi
tet. Rangordningen mellan åtgärderna bör därför bestämmas av deras 
effekt för att minska klimatpåverkan i förhållande till kostnaden. 

Koldioxidutsläppen från det svenska energisystemet har halverats under 
de senaste tjugo åren som en följd av en långtgående energieffektivisering 
och en övergång från fossila bränslen till andra energikällor. Kostnaderna 
för ytterligare utsläppsbegränsningar i Sverige är därför i många fall 
högre än kostnaderna i bl.a. de östeuropeiska länderna. Energisystemen 
i dessa länder kännetecknas av avsevärt lägre energieffektivitet och större 
andel fossila bränslen i energibalansen. 

De svenska klimatpolitiska insatserna inom energiområdet koncentreras 
därför till två områden, dels forskning och utveckling i Sverige av 
energieffektiv teknik och teknik för att utnyttja förnybara energikällor 
dels insatser för energieffektivisering och övergång till förnybara energi
källor i Baltikum och Östeuropa. 

Försöfjningsberedskap 

För närvarande pågår en översyn av beredskapslagringen av olja och kol 
genom 1993 års oljelagringsutredning (N 1993:02). Utredningen har i 
delbetänkandet Beredskapslagring av olja (SOU 1993:87) lagt fram 
förslag om lagringen för neutralitets- och krigssituationer. Förslaget 
innebär en anpassning till den planeringsinriktning för totalförsvaret som 
nu gäller. Regeringen avser an våren 1994 i särskild proposition föreslå 
riktlinjer för den fortsatta oljelagringen m.m. 

En interdepartemental arbetsgrupp har föreslagit att fastbränslelagen 
( 198 l :599) skall upphävas. Förslag i frågan planeras att föreläggas 
riksdagen under våren 1994. 

Ellagstiftningsutredningen skall i sin andra arbetsetapp se över frågor 
om bl .a. ansvarsfördelning, organisation och finansiering av elbe
redskapen, mot bakgn.md av den pågående reformeringen av elmarkna
den. Utredningens arbete i denna del kommer an pågå till slutet av år 
1994. 
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l11tematio11ella frdgor 

Sveriges energiförsörjning är i hög grad beroende av den internationella 
utvecklingen. Den pågående internationaliseringen av elmarknaderna och 
den ökande ekonomiska integrationen förstärker detta förhållande. 

Det internationella energiorganet IEA har vid ett ministermöte i juni 
1993 beslutat om nya riktlinjer för organisationens verksamhet. Ökad vikt 
har lagts vid energirelaterade miljöfrågor och fördjupat samarbete med 
icke-medlemsländer, i synnerhet Korea, Mexiko och länder i Central
och Östeuropa. 

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 marknadsekonomis
ka förutsättningarna för en stark ökning av kommersiellt samarbete och 
handel på energiområdet mellan de västliga industriländerna och de 
central- och östeuropeiska f.d. planekonomierna inklusive OSS-staterna. 

Förhandlingarna om ett legalt bindande basavtal har förts sedan år 
1991 men har visat sig svåra att slutföra. Under hösten 1993 har en 
öppning i förhandlingarna visat sig möjlig och kan resultera i ett avtal på 
en något lägre ambitionsnivå än vad som ursprungligen planerades. 

Sammanfattning av budgetförslaget 

Budgetförslaget inom Näringsdepartementets ansvarsområde påverkas i 
hög grad av det strama ekonomiska läget. 

Deprecieringen av den svenska kronan får genomslag på anslag för 
internationellt forskningssamarbete. När det gäller rymdforsknings
samarbete och forskningssamarbete inom ramen för EG:s forskningspro
gram medför detta kraftiga kostnadsökningar för dessa ändamål. 

I övrigt bygger budgetförslaget till stora delar på av riksdagen fattade 
beslut om fleråriga program för forskning och utveckling och energipoli
tiken. 

Innovationer som leder till nya produkter och processer i befintliga 
eller nystartade företag är en viktig drivkraft för tillväxt och förnyelse. 
Regeringen avser därför att återkomma till riksdagen i mars 1994 med 
förslag om stöd till innovationsverksamhet. 

För att bidra till att uppfylla målen i det av riksdagen antagna 
saneringsprogrammet för de offentliga finanserna har ett produktivitets
och etfektivitetskrav motsvarande ca 3 % lagts ut på utgifter för statlig 
konsumtion inom Näringsdepartementets ansvarsområde (vissa mindre 
myndigheter undantagna). 

Vidare har ett antal omprioriteringar och besparingar gjorts för att 
finansiera kostnadsökningarna inom departementets ram. Större be
sparingar (5 miljoner kronor eller mer) har därför gjorts på anslagen till 
Styrelsen för Sverigebilden och SIS-Standardiseringskommissionen. 
Omprioriteringar föreslås bl.a. inom anslagen för teknisk forskning och 
utveckling samt rymdverksamhet. Innevarande budgetår anvisas medel 
för finansiering av det svenska deltagandet i EG:s program för utveckling 
av energisystemet. Eftersom frågan om EFTA-ländernas deltagande i 
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programmen ännu inte har klarats ut föreslår regeringen en minskad 
medelstilldelning för detta ändamål under 1994/95 med 20 miljoner 
kronor. 

För att bl.a. finansiera uppbyggnaden av en samhällsvetenskapligt 
inriktad institution för bygg- och bostadsforskning i Gävle, knuten till 
Uppsala universitet, har 18 miljoner kronor överförts till Utbildnings
departementets huvudtitel. 

Anslagen som innevarande budgetår anvisas för departementets löner 
och förvaltningskostnader, utredningsverksamhet och industriråd/industri
attache har överförts till ett gemensamt anslag under huvudtiteln för 
statschefen och regeringen. 

Anslagen som innevarande budgetår anvisas för kostnader för 
statsstödd exportkreditgivning har överförts till Utrikesdepartementets 
huvudtitel. 

Anslagsförändringar totalt inom Näringsdepartementets verksamhets
område i förhållande till anvisat belopp för budgetåret 1993/94 framgår 
av följande sammanställning uttryckt i miljoner kronor. 

Tolfte huvudtiteln Anvisat Förslag Förändring 
(mkr) 1993/941 1994/95 

A. Näringspolitik m.m. 406,6 328,0 - 78,6 
B. Närings- och teknikutvecklings-

verket 176,4 183,S + 7,1 
c. Teknologisk infrastruktur m.m. 406,0 396,2 - 9,8 
D. Marknads- och konkurrensfrågor 72,6 71,9 - 0,7 
E. Energi 958,1 829,0 - 129,l 
F. Teknisk forskning och utveckling 2 135,9 2 192,4 + 56,5 

Totalt för Näringsdepartementet 4 155,6 4 001,0 -154,6 

1En ny litteraindelning har gjorts inför budgetåret 1994/95. Anslagen för 1993/94 
har anpassats till den nya indelningen för järnförbarhetens skull. 
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A. Näringspolitik m.m 

Innovationsstöd 

Regeringens bedömning och förslag: 

Innovationer som leder till nya produkter och processer i befintliga 
eller nystartade företag är en viktig drivkraft för tillväxt och för
nyelse. Det finansiella stödet till innovationer bör utvecklas. 
Regeringen avser att under mars 1994 lägga fram förslag om hur 
medel för ändamålet skall tillföras. Regeringen avser att bl.a. ge 
NUTEK i uppdrag att lämna förslag på olika insatser för att 
stimulera innovationsverksamhet. Vidare utvärderas olika former 
av utbildningsverksamhet inriktad på uppfinnare. Produktråd och 
rådgivningsverksamhet vidareutvecklas. 

Innovationsutredningen 

Regeringen beslutade i juni 1993 att bemyndiga chefen för Närings
departementet att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att se över 
insatserna för att främja innovationsverksamhet. Professor Bengt-Arne 
Vedin förordnades som utredare. Utredaren har redovisat utrednings
arbetet i betänkandet Innovationer för Sverige (SOU 1993:84). 

Innovationsprocessen kan se mycket olika ut och skall ses som en del 
av ett större sammanhang, menar utredaren. Det är de generella förut
sättningarna, såsom allmänt stabila ekonomiska förhållanden, låg ränta, 
låg inflation, väl fungerande marknader och likartade spelregler för små 
och stora företag, som är de överlägset viktigaste faktorerna för att främ
ja innovationer. Vissa direkta åtgärder kan vara motiverade för att bl.a. 
främja det psykologiska innovationsklimatet. Utredaren har härvid lämnat 
förslag om bl.a. en årlig innovationsvecka, adjungerade uppfinnare vid 
högskolorna, undervisning i skolorna om innovationernas betydelse, infö
rande av ett s.k. bruksmönster, ett innovationsetiskt råd, främjande av 
avknoppningar från större företag samt en ny associationsfonn för 
långsiktiga investeringar. Vidare presenterar utredaren ett antal förslag 
som har direkt ekonomisk betydelse för innovatören, däribland förslag 
inom skatteområdet. Dessutom föreslår utredaren bl.a. inrättandet av ett 
innovationscentrum med ett årligt anslag om l 00 miljoner kronor, utökad 
satsning av upphandling av forskning och utveckling från små företag 
samt utveckling av den s.k. produktrådsverksamheten. 

Utredaren har belyst internationella aspekter på innovationsprocessen. 
I allt fler länder framhålls innovationernas betydelse för den ekonomiska 
utvecklingen. Ofta formuleras en från FoU-politiken fristående innova
tionspolitik. Denna politik innebär oftast att skapa förutsättningar och 
generella system som främjar innovationer. 

Vid en s.k. hearing den 19 oktober 1993 lämnades synpunkter på ut
redarens betänkande. Även skriftliga synpunkter har lämnats. Flertalet re-
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missinstanser är positiva till grundtankarna i utredarens förslag men avvi
kande meningar föreligger på flera punkter. En remissammanställning 
finns tillgänglig i Näringsdepartementet ( dnr 1790/93). 

Regeringens bedömning och förslag 

Den svenska ekonomin befinner sig i en svår situation. Den ekonomiska 
politiken måste verka för att skapa ett klimat som främjar företagande 
och konkurrenskraft så att det blir möjligt att bibehålla och utveckla väl
färden. Regeringen har därvid vidtagit en rad åtgärder. Regeringen har 
redogjort för dessa åtgärder i bl.a. propositionen (l 993/94:40) om små
företagsutveckling. 

Innovationer som leder till nya produkter och processer i befintliga 
eller nystartade företag är en viktig drivkraft för tillväxt och förnyelse av 
svenskt näringsliv. Nya företag innebär bl.a. att befintligt utbud konkur
rensutsätts. Därigenom skapas effektivitet på marknaden. Avancerade 
produkter med högt förädlings- och nyhetsvärde ökar konk.llrrenskraften 
för svenskt näringsliv utomlands och främjar därigenom uppkomst av nya 
arbetstillfällen. 

Innovationer skapas både av enskilda individer och som ett resultat av 
forsknings- och utvecklingsarbete inom näringsliv och högskola. För att 
öka tillgången på kommersiellt gångbara ideer krävs att den allmänna ut
bildnings- och kompetensnivån höjs samt att det föreligger ett klimat som 
främjar och premierar företagande, kreativitet och förnyelse. 

Steget från ide till kommersialisering kan ofta vara svårt och riskfyllt. 
Riskerna och kapitalinsatsen överstiger många gånger enskilda uppfin
nares och små och nystartade företags förmåga. Vidare kan det föreligga 
behov av rådgivning, utbildning och fömu:dling av kontakter. Att un
derlätta för innovatörer att föra ideer vidare till kommersialisering är där
för en viktig näringspolitisk uppgift. De generella åtgärder som ger de 
grundläggande förutsättningarna måste kompletteras med riktade insatser 
från statens sida. 

Regeringen anser i likhet med utredaren att olika åtgärder behöver vid
tas för att påverka innovationsklimatet och inställningen till uppfinnare. 

Regeringen avser att senare uppdra åt NUTEK att lämna förslag på 
olika insatser för att inom ramen för verkets resurser stimulera innova
tionsverksamhet. De åtgärder som kan övervägas är t.ex. utredarens för
slag om en årlig innovationsvecka, stipendier och framtagning av under
visningsmaterial avseende innovationer och uppfinnares arbete. I uppdra
get bör även ingå att närmare belysa behovet av forskning om innova
tionsprocessen. 

Regeringen anser i likhet med utredaren och flertalet remissinstanser 
att stödet till verksamheten vid Grimslövs folkhögskola och andra former 
av utbildningsverksamhet inriktad på uppfinnare bör utvärderas. Det bör 
ankomma på NUTEK att genomföra detta arbete. 

Utredaren menar att ett enklare registreringsförfarande än patent - ett 
s.k. bruksmönster - bör införas. Detta kan ha sitt särskilda intresse för 
enskilda uppfinnare och mindre företag. Frågan om införandet av ett 
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bruksmönsterskydd bevakas i Justitiedepartementet mot bakgrund bl.a. 
av den utveckling av det industriella rättsskyddet som pågår i EU. 

Vidare föreslår utredaren inrättandet av ett s.k. etiskt råd för innova
tionsfrågor med uppgift att utarbeta riktlinjer för hur förhållandet mellan 
å ena sidan köpare och investerare och å andra sidan uppfinnare skall 
regleras. PRV och Industriförbundet pekar på att det redan finns olika or
gan för att lösa eventuella tvister som kan uppkomma i relationen mellan 
dessa parter. 

Utredaren menar att s.k. avknoppningar från storföretag bör främjas. 
Chalmers Tekniska högskola anser att avknoppningar från storföretag är 
minst lika viktiga som de företag som växer fram vid högskolorna. Rege
ringen avser att uppdra till NUTEK att lägga fram förslag om hur av
knoppningar från stora företag kan underlättas. 

Vid de regionala utvecklingsfonderna finns produktråd som erbjuder 
rådgivning, kontaktförmedling och bidrag i ett mycket tidigt skede i ide
utvecklingsprocessen. Svenska Uppfinnareföreningen (SUF) har vidare 
ett nätverk av ca 20 uppfinnarrådgivare i olika delar av landet. Såväl 
SUF:s rådgivningsverksarnhet som produktråden finansieras av NUTEK. 
Utredaren förordar en utveckling av dessa verksamheter. Rådgivarna bör 
även fortsättningsvis ges en oberoende ställning och bör, som en följd 
härav, inte heller medverka vid beslut om bidrag. Deras olika kompetens 
bör tillvaratas genom specialisering. Vidare anser utredaren att rådgi
varnas arbete bör marknadsföras bättre. Produktrådsverksarnheten bör 
ges ett ökat inslag av mångfald och konkurrens, bl.a. genom att främja 
etablering av sådana funktioner inom andra organ än utvecklingsfon
derna. Många av remissinstanserna anser att produktråden och SUF:s 
rådgivare bör utvecklas och förstärkas. NUTEK menar att den nuvarande 
organisationen med produktråd bör konsolideras innan nya alternativa 
produktråd skapas. 

Regeringen delar utredarens uppfattning om att produktrådens och 
SUF-rådgivarnas verksamhet bör utvecklas. NUTEK bör även fortsätt
ningsvis kunna ge SUF i uppdrag att driva och utveckla sitt rådgivar
nätverk. Det kan också vara lämpligt att lämna andra uppdrag som rör 
information och rådgivning för att främja innovationer. Organisations
kommitten för de regionala utvecklingsbolagen har enligt sina direktiv 
( dir. 1993: l 39) att lägga fram förslag om hur de regionala produktråden 
skall inordnas i bolagens organisation. 

Utredaren föreslår att ett innovationscentrum med ett årligt anslag om 
100 miljoner kronor bildas för stöd till projekt i tidiga utvecklingsstadier. 
Organet skulle utgöra en fristående enhet med egen styrelse inom 
NUTEK. Vidare menar utredaren att en patenteringsfond bör bildas med 
stöd från innovationscentrum för finansiering av patenteringskostnader. 

Många remissinstanser anser att det är angeläget att bygga upp den 
finansieringsfunktion som ett innovationscentrum skulle fullgöra. I stort 
sett alla remissinstanser, som behandlat frågan, är dock negativa till att 
skapa ett nytt organ. NUTEK är av uppfattningen att ett innovations
centrum knutet till verket skulle innebära att NUTEK:s kompetens tas till 
vara och välkomnar därvid förslaget som innebär en ökad ambitionsnivå 
för stödet till produktutveckling. 
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För att öka stödet till innovationer bör enligt regeringens mening en 
verksamhet komma till stånd motsvarande den som enligt utredaren skall 
bedrivas av det s.k. innovationscentret. Syftet skall vara att i första hand 
bidra till finansiering av innovationer i tidiga utvecklingsskeden. De in
satser som skall finansieras kan vara dels olika former av tekniska ut
värderingar, tester, prototyper o.dyl., dels kommersiell utveckling av ett 
projekt bl.a. i form av marknadskartläggningar, kontakter med primär
kunder etc. Insatserna kräver i regel begränsade belopp men är ofta av 
strategisk betydelse för att föra ett projekt vidare. Risknivån i projekten 
skall vara så hög att det är motiverat att staten deltar i finansieringen. 

Regeringen avser att under mars månad 1994 förelägga riksdagen för
slag om hur medel skall tillföras. I det sammanhanget behandlas även 
frågan om verksamhetens organisatoriska hemvist. 

Utredaren har presenterat vissa förslag inom skatteområdet, bl.a. en 
ny associationsform, som skulle: innebära att investerare initialt skulle 
kunna tillföra obeskattat kapital. Med beaktande av att riksdagen (bet. 
1993/94:SkU15, rskr. 1993/94:108 och 1993/94:109) har beslutat i en
lighet med regeringens proposition (1993/94:50) om fortsatt reformering 
av företagsbeskattningen, om skattefrihet för mottagen utdelning och 
erhållet belopp vid utskiftning av ett bolags tillgångar, ter sig emellertid 
införandet av en ny associationsform överflödigt. 

Utredaren föreslår även att avdrag skall medges vid taxeringen vid in
friande av ett borgensåtagande. Ett infriande av borgensåtagande utgör 
enligt gällande rätt i normalfallet en icke avdragsgill kapitalförlust. Det 
är enligt regeringens mening inti~ motiverat att genom särlösningar för
ändra gällande rätt i detta avseende. 

Vidare föreslår utredaren att en avdragsrätt under tio år införs för upp
finnarkostnader i inkomstslaget tjänst. Eftersom avdrag för underskott av 
aktiv näringsverksamhet, enligt riksdagens nyligen fattade beslut om 
fortsatt reformerad företagsbeskattning, får kvittas mot inkomst av tjänst 
under de fem första verksamhetsåren är utredarens förslag delvis tillgo
dosett. Att utsträcka perioden för avdragsrätt till tio år, som utredaren fö
reslår, ter sig däremot bl.a. praktiskt svårgenomförbart. Vidare föreslår 
utredaren att royaltyinkomster skall undantas från beskattning under de 
första två åren eller alternativt beskattas som inkomst av kapital. Att helt 
eller delvis undanta vissa inkomster från beskattningsunderlaget skulle 
vara ett klart avsteg från de grundläggande principerna om breddande av 
skattebasen och lägre skattesatser, som 1990 års skattereform vilar på. 
Royaltyinkomster bör, med hänsyn till inkomstens karaktär, även fort
sättningsvis beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet eller i vissa fall 
som inkomst av tjänst. 

Avslutningsvis föreslår utredaren en skattestimulans för satsningar i 
innovationsprojekt. Drygt hälften av de rernissinstanser som berört 
förslaget är tveksamma. Förslaget om skattestimulans för satsningar i in
novationsprojekt anknyter till frågan om ett eventuellt riskkapitalavdrag. 
I en departementspromemoria har förslag och synpunkter lämnats på hur 
ett sådant avdrag kan utformas. Promemorian har rernissbehandlats och 
regeringen avser att senare redovisa sitt ställningstagande i denna fråga. 
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NUTEK avser att under sista hälften av budgetåret 1993/94 påbörja en 
verksamhet med ett program för upphandling av FoU-tjänster från små 
och medelstora företag kallat Små och nya företags innovationsutveckling 
med teknikbeställningsstöd (SNITS). Verket har avsatt ett belopp om 
högst 10 miljoner kronor för programmet. Utredaren anser att det i stället 
bör avsättas 30 miljoner kronor och att sådan upphandling bör komma 
även enskilda uppfinnare till del. Vidare föreslås att minst 1 % av all 
statlig teknikupphandling kanaliseras till små och medelstora företag. 
Modellen har prövats med stor framgång i USA. Flertalet remissinstanser 
anser att SNITS-programmet bör förstärkas. NUTEK betonar att 
programmet bör betraktas som en försöksverksamhet. Regeringens 
bedömning är att FoU-upphandling från små och medelstora företag kan 
vara ett lämpligt sätt att främja innovationer. I ett första steg bör 
NUTEK:s försöksverksamhet fullföljas. 

Utredaren menar att teknikbrostiftelsema bör dels ha funktionen som 
en börs eller marknadsplats för innovationer, dels utgöra en kanal då 
forskare och uppfinnare skall anlitas. Teknikbrostiftelsema har nu bildats 
och kommer att ha möjlighet att verka i enlighet med utredarens förslag. 

Regionala investmentbolag m.m. 

I, propositionen ( 1991/92 :69) om privatisering av statligt ägda företag, 
m.m. behandlades bl.a. frågan om statens aktier i sex regionala invest
mentbolag, vilka tillskapats i regionalpolitiskt syfte. Vid beslut om för
säljning av statens aktieinnehav i dessa bolag är det enligt propositionen 
viktigt att se till att syftet med det statliga engagemanget inte går förlorat. 
Riksdagen anslöt sig till detta (bet. 1991/92:NUIO, rskr. 1991/92:92). 
I samband med privatiseringen av de regionala investmentbolagen har re
geringen funnit att det regionalpolitiska syftet i vissa full bäst skulle till
godoses genom att överföra statens tillgångar i dessa bolag till regionala 
stiftelser, som har till uppgift att på olika sätt främja utveckling av nä
ringslivet i regionen eller FoU-verksamhet. Regeringen bör därför be
myndigas att genomföra sådana överföringar. 

I enlighet med riksdagens nyligen fattade beslut om småföretagsutveck
ling (prop. 1993/94:40, bet.1993/94:NU11, rskr. 1993/94:80) skall 
överföring ske av statens aktier i Atle Förvaltnings AB och Bure Förvalt
nings AB till Industri- och nyföretagarfonden, det nya moderbolaget för 
de regionala utvecklingsfondema samt teknikbrostiftelserna. Efter dessa 
överföringar äger staten direkt ca 7 % av det totala antalet aktier i 
respektive bolag. Enligt regeringens mening bör statens ägarandel i 
bolagen reduceras. Regeringen bör därför nu bemyndigas att avyttra de 
aktier som inte överförts till annan genom riksdagens tidigare be
myndigande. 
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Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
l. godkänner den övergripande inriktningen för innovationsstödet i 

enlighet med vad regeringen har förordat, 
2. bemyndigar regeringen att i samband med privatisering av 

regionala investmentbolag överföra statens tillgångar i dessa 
bolag till regionala stiftelser, som verkar för näringslivsutveck
ling eller FoU-verksamhet, när detta bäst främjar det regionalpo
litiska syftet, 

3. bemyndigar regeringen att avyttra en andel av statens aktier i 
Atle Förvaltnings AB och Bure Förvaltnings AB motsvarande ca 
7% av respektive bolags samtliga aktier. 

A 1. Småföretagsutveckling 

1992/93 Utgift 
1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

194 663 965 
170 000 000 
164 000 000 

Reservation 139 650 940 

Anslaget disponeras för kostnader för dels de regionala utvecklings
fondemas verksamhet med infom1ation, rådgivning, utbildning och finan
siering riktad till små och medelstora företag, dels vissa centrala insatser 
för småföretagsutveckling vid J'.fUTEK, bl.a. inom områdena interna
tionalisering, nyetablering och industriell design. 

Närings- och teknikutvecklingsverket 

NUTEK föreslår i sin enkla anslagsframställning ett oförändrat anslag för 
budgetåret 1994/95. 

Regeringens överväganden 

Regeringen har i inledningen till denna bilaga, avsnittet Nyföretagande 
och tillväxtföretag, redogjort för synen på de små och medelstora företa
gens betydelse och för vikten av bl.a. generella åtgärder för att stimulera 
utvecklingen i denna företagsgrupp. Under litt. B. Närings- och teknik
utvecklingsverket lämnas en näm1are redogörelse för verksamhetsområdet 
Företagsutveckling inom NUTEK. 

Anslaget Småföretagsutveckling används till stor del för att finansiera 
insatser via de regionala utvecklingsfondema. Som tidigare nämnts har 
riksdagen nyligen beslutat om bl.a. en ny organisation rörande insatser 
för småföretagsutveckling (prop. 1993/94:40, bet. l 993/94:NU 11, rskr. 
1993/94:80). De nuvarande länsvisa utvecklingsfondema skall ersättas av 
regionala utvecklingsbolag. Statens ägande skall ske via ett centralt mo
derbolag, som får till uppgift att bl.a. samordna och fördela medel till de 
regionala bolagen för deras löpande verksamhet. NUTEK skall årligen 

Prop. 1993/94: 100 
Bil. 13 

26 



föra över resurser för ändamålet till moderbolaget från anslaget Småfö
retagsutveckling. Vidare skall moderbolaget förvalta de statligt ägda med
len för finansieringsverksamheten och avgöra hur medlen inom ett systern 
med regionala ramar skall fördelas över landet för att på bästa sätt bidra 
till att finansiera små och medelstora företag. 

Såväl NUTEK som moderbolaget får möjlighet att stimulera verksam
het hos privata organisationer som ger råd och information till nyföre
tagare. Som hittills skall NUTEK också ha uppgiften att bedriva och 
samordna vissa projekt på småföretagsområdet. Inom ramen för detta an
slag finansieras bl.a. Sveriges medverkan i EG:s småföretagsprogram och 
andra frågor som rör internationalisering samt projek."t angående industri
design, kvinnors företagande rn.m. 

En organisationskommitte har nyligen tillkallats för att förbereda den 
nya organisationen för företagsutvecklande insatser. Organisationskom
mitten skall bl.a. verka för att moderbolaget och de olika regionala bola
gen bildas med den strukrur och inriktning som framgår av statsmak
ternas beslut. Vidare avses organisationskommitten och det nya moderbo
laget ta upp överläggningar med övriga tänkbara ägare till de regionala 
bolagen, främst landstingen, om villkoren för deras medverkan. 

Inom ramen för den nya strukruren bör verksamheten bedrivas i un
gefär samma omfattning som för närvarande. Anslaget beräknas till 164 
miljoner kronor, varav huvuddelen bör användas för att finansiera de re
gionala utvecklingsbolagens verksamhet. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Småföretagsutveckling för budgetåret 1994/95 anvisar ett reserva
tionsanslag på 164 000 000 kr. 

A 2. Styrelsen för Sverigebilden 

1992/93 
1993/94 
1994/95 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

87 076 0441 

99 937 ()()() 
88 ()()() ()()() 

1 Anslaget Stöd till turism. 

Reservation 15 378 716 

Styrelsen för Sverigebilden inrättades den I juli 1992. Styrelsen har till 
uppgift att upphandla tjänster med inriktning på marknadsföring utom
lands av Sverige som turistland i syfte att öka turismen till Sverige. Sty
relsen skall vidare informera om Sveriges fördelar som investeringsland 
och ha ett övergripande ansvar för att lägga fast en strategi vad gäller in
formationsinsatsernas inriktning inom detta område. 

Förutom upphandling av informations- och marknadsföringstjänster 
skall Styrelsen för Sverigebilden bl.a. delta i långsiktig k-unskapsupp-
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byggnad genom att ombesörja erforderlig statistikproduktion avseende tu
rism och ansvara för internationella kontakter med avseende på turism, 
i den mån dessa inte faller under någon annan myndighets eller organisa
tions ansvarsområde. Styrelsen för Sverigebilden skall också upphandla 
tjänster i syfte att särskilt främja de handikappades behov av rekreation. 

Styrelsen för Sverigebilden 

Verksamheten vid Styrelsen för Sverigebilden påbörjades under hösten 
1992 genom bl.a. upphandling av informations- och marknadsförings
tjänster inom turistområdet. 

Styrelsen för Sverigebilden haI lämnat verksamhetsberättelse och års
redovisning bestående av balansräkning, resultaträkning, anslagsredovis
ning och finansieringsanalys. RRV:s revisionsberättelse innehåller dock 
en invändning, eftersom Styrelsen för Sverigebilden inte har upprättat en 
resultatredovisning enligt vad som menas i förordningen (1993:134) om 
myndigheters årsredovisning och anslagsfrarnställning. 

I sin anslagsfrarnställning har Styrelsen för Sverigebilden hemställt om 
ett anslag på totalt 130 miljoner kronor för budgetåret 1994/95. Av detta 
belopp avser 115 miljoner kronor turistfrämjande verksamhet. Ett höjt 
anslag behövs enligt styrelsen för att kompensera för dels kostnadsför
dyringar i Sverige och utlandet, dels effekterna av valutaförändringar. 15 
miljoner kronor avser projektet Invest in Sweden. 

Regeringens överväganden 

Sammanfattning 

övergripande mål 

Ett övergripande mål för Styrelsen för Sverigebilden är att bidra till 
spridandet av information om Sverige utomlands och bistå med 
sådana marknadsföringsinsatser som kommer svenskt näringsliv och 
då särskilt turistbranschen till godo. Styrelsen skall vidare ha ett 
huvudansvar för presentationen utomlands av Sverige som investe
ringsland. 

Resurser: 

Reservationsanslag 1994/95 88 000 000 kr 

Resultatbedömning 

Under våren 1993 meddelade regeringen Styrelsen för Sverigebilden sär
skilda direktiv för en fördjupad anslagsframställning för budgetåren 
1995/96 - l 997 /98. 
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Styrelsens årsredovisning innehåller ingen resultatredovisning. Efter
som styrelsen startade sin verksamhet under år 1992 torde resultatet av 
beslutade insatser till väsentlig del kunna avläsas först under innevarande 
år. Det är viktigt att styrelsen upprättar sådana rutiner att de långsiktiga 
resultateffekterna kan belysas. Ett sådant arbete har inletts. 

Den ekonomiska rapportering som har upprättats är tillfredsställande. 

Slutsatser 

Sammantaget innebär regeringens bedömning att de riktlinjer som lades 
fast i 1993 årS budgetproposition bör gälla även för budgetåret 1994/95. 

Vissa frågor rörande Sverigeinformationen utomlands har nyligen ut
retts och redovisats i betänkandet Svenska Bilder - Översyn av Sverige
informationen (Os 1993 :72). I betänkandet redovisas även förslag be
träffande verksamheten vid Styrelsen för Sverigebilden. Regeringen avser 
att under våren 1994 ta ställning till nämnda förslag. 

I enlighet med regeringens uppdrag skall Styrelsen för Sverigebilden 
lägga fram en övergripande strategi för informationsinsatser avseende 
Sverige som investeringsland. 

NUTEK:s slutrapport om skattereformens inverkan på turistbranschen 
på vissa turistorter har överlämnats till regeringen i juni 1993. 

Regeringen anser, i likhet med NUTEK, att såväl valutakursföränd
ringarna sorn nedsättningen av mervärdeskatten till 12 % på hotelltjänster, 
camping och persontransporter (inkl. skidliftar) innebär betydande 
stimulanser för turistnäringen. 

NUTEK pekar på behovet av kunskaps- och kompetenshöjning i turist
näringen. Styrelsen för Sverigebilden skall delta i långsiktig kunskaps
uppbyggnad inom turistområdet och följa utvecklingen i branschen bl.a. 
genom att ombesörja att erforderlig statistik produceras. Med anledning 
av NUTEK:s förslag avseende utbildningsverksamhet inriktad på bran
schen konstaterar regeringen att den utbildningsverksamhet som bedrivs 
inom småföretagsområdet, bl.a. av utvecklingsfondema, är tillgänglig 
även för turistbranschen. Ansvaret för en branschanpassad utbildning, 
som går utöver nämnda företagsekonomiska utbildning, bör ligga på 
näringen själv. Regeringen har för avsikt att redovisa sitt ställnings
tagande till NUTEK:s förslag till infrastrukturinsatser inriktade på 
turistnäringen i stödområdena i samband med att förslag om regionalpoli
tikens framtida inriktning läggs fram. 

Anslaget är beräknat med hänsyn till det allvarliga statsfinansiella lä
get. I anslagsberäkningen ingår ett produktivitets- och effektivitetskrav 
om ca 3 % i enlighet med den princip som tillämpas generellt i årets bud
getförslag. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till StyreL~en för Sverigebilden för budgetåret 1994/95 anvisar ett re
servationsanslag på 88 000 000 kr. 

Prop. 1993/94: 100 
Bil. 13 

29 



A 3. Avgifter till vissa internationella organisationer 

1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

4 638 000 
7 020 0001 

1Avgifter till COST och Eureka anvisas innevarande budgetår under anslaget F 13. 
Avgifter till vissa internationella FoU-mganisationer och är upptaget till 
I 994 000 kr. 

Anslaget disponeras för avgifter för Sveriges deltagande i vissa inter
nationella organ. 

För budgetåret 1994/95 beräknar regeringen medel enligt följande. 

Internationella byrån för mått och vikt (BIPM) och 
Internationella organisationen för legal metrologi (OIML) 

Europeiska organisationen för provning och kontroll 
(EITTC) 

Organisationen för intellektuell äganderätt (WIPO) 

Internationella bly- och zinkstudi.egruppen (ILZSG), 
Internationella nickelstudiegruppen (INSG), 
Internationella kopparstudiegruppen (ICSG) och 
Internationella tennstudiegruppen (ITSG) 

Eureka 

COST 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 

1994/95 

982 000 

50 000 

3 290 000 

4fiO 000 

698 000 

1540000 

till Avgifter till vissa internationella organisationer för budgetåret 
1994/95 anvisar ett ramanslag på 7 020 000 kr. 
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A 4. Kostnader för omstrukturering av vissa statligt ägda 
företag, m. m. 

1992/93 Utgift 
1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

6 010 893 1 

l ()()() 
l ()()() 

1 Kostnaderna för omstrukturerings- och försäljningsaktiviteter m.m. uppgick till 
6 010 893 kr. Utöver detta har anslaget belastats med 4 miljarder kronor. I 
samband med utskiftning IN tillgångarna i Förvaltningsaktiebolaget Fortia i 
likvidation uppkom en skatteskuld baserad på skillnaden mellan det bokförda värdet 
och marknadsvärdet IN tillgångarna. Fortia saknade likvida medel för att 
genomföra skatteinbetalningen eftersom tillgångarna till största delen bestod IN 

aktier. Denna skatteskuld beräknades till 4 miljarder kronor och har för Fortias 
räkning inbetalats till staten såsom preliminär skatt. Transaktionen har sålunda inte 
påverkat budgetsaldot trots att den har belastat detta anslag. 

Anslaget disponeras för kostnader för omstrukturering av vissa statligt 
ägda företag, m.m. 

Riksdagen beslöt i december 1991 (prop. 1991192:69, bet. 
1991/92:NU10, rskr. 1991/92:92) 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 kapitalinsat
ser 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 
försäljningsaktiviteter 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 statsbud
geten för budgetåret 199 l /92 och på statsbudgeten för budgetåren 
1992/93 och 1993/94 under tolfte huvudtiteln för respektive år att anvisa 
ett förslagsanslag på l 000 kr. Ett förslagsanslag på l 000 kr bör anvisas 
även för budgetåret 1994/95. I enlighet med riksdagens beslut och vad 
som anmäldes 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. 

Anslaget avser i första hand de företag som framgår av bilaga till pro
positionen (1991/92:69) om privatisering av statligt ägda företag, m.m. 
Riksdagen har dock i särskilda beslut bemyndigat regeringen att sälja 
andra företag såsom t.ex. Nordbanken. Anslaget bör kunna utnyttjas även 
för dessa företag. För riksdagens kännedom anmäls att anslaget under 
innevarande budgetår utnyttjats för kostnader i samband med försäljning 
av aktier i andra bolag än de som nämnts i ovan angivna proposition. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Kostnader för omstrukturering av vissa statligt ägda företag, 
m.m. för budgetåret 1994/95 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr. 
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A 5. Täckande av eventuella. förluster i anledning av Statens 
vattenfallsverks borgensförbindelser, m. m. 

l 992/93 Utgift 
1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

1 ()()() 
l ()()() 

Anslaget disponeras för kostnader för eventuella förluster i samband 
med infriandet av borgensförbindelser som ställts ut genom Statens 
vattenfallsverk. Från anslaget betalas även utgifter för att fullgöra 
skyldigheter som avser riksgäldslån och statslån som har upptagits av 
Statens vattenfallsverk och vid årsskiftet 1991/92 övertagits av Vattenfall 
AB. Från anslaget betalas vidar1~ utgifter för staten som kan uppstå i 
samband med skadestånd eller liknande för ansvar mot tredje man till 
följd av verksamhet i Statens vattenfallsverks rörelse. 

Regeringens överväganden 

Anslaget inrättades i samband med riksdagens beslut (prop. 1990/91: 87, 
bet. 1990/9l:NU38, rskr. 1990/91:318) att överföra verksamheten vid 
Statens vattenfallsverk med vissa undantag till ett av staten ägt aktiebolag 
vid årsskiftet 1991/1992. 

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 överförs till Vattenfall AB. 
Vattenfall AB skall ersätta staten för dess kostnader vid ett eventuellt 
infriande. 

Regeringen har vidare med stöd av riksdagens beslut bemyndigat 
Riksgäldskontoret att under en övergångsperiod förvalta Vattenfall AB:s 
riksgäldslån. Dessa lån har tagits upp av Statens vattenfallsverk och har 
vid årsskiftet 1991192 övertagits av Vattenfall AB. Regeringen har med 
stöd av riksdagens beslut bemyndigat Riksgäldskontoret 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 
Riksgäldskontorets utlåning till Vattenfall AB förutses inte under 
budgetåret 1992/93. Anslaget bör föras upp med ett formellt belopp på 
l ()()()kr. 

Förslag till ri)Gdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
att till Täckande av eventuella förluster i anledning av Statens 
vattenfallsverks borgensförbindelser, m. m. för budgetåret 1994/95 
anvisar ett förslagsanslag på l 000 kr. 
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A 6. Täckande av förluster vid viss garantigivning, m.m. 

1992/93 Utgift 
1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

4 519 793 
5 000 000 
4 000 000 

Anslaget disponeras för att: 
l. infria statliga garantier enligt förordningen (1978:507) om industri

garantilån m.m. (upphävd 1987:424), 
2. infria statliga strukturgarantier, särskilda strukturgarantier för textil

och konfektionsindustrierna samt särskilda strukturgarantier för ma
nuell glasindustri som har lämnats enligt förordningen (1981 :661) om 
strukturgarantier m.m. (upphävd 1985:434), 

3. 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). 

Tidigare har även kostnader till följd av vissa andra typer av garantier 
betalats med medel från detta anslag. Inom ramen för dessa andra stöd
system kvarstår nu inga lånegarantier. 

Regeringens överväganden 

Några nya åtaganden som kan leda till utbetalningar från detta anslag 
görs inte längre. Anslaget för budgetåret 1994/95 beräknas till 4 miljoner 
kronor. 

Förslag till I"OOdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till TäckLznde av .förluster vid viss garantigivning, m.m. för budgetåret 
1994/95 anvisar ett förslagsanslag på 4 000 000 kr. 

A 7. Räntestöd m.m. till varvsindustrin 

1992/93 Utgift 
1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

131 367 338 
100 000 000 
50 000 000 

Våren 1989 beslöt riksdagen (prop. 1988/89: 100 bil. 14, bet. 
l 988/89:NU22, rskr. 1988/89: 177) att avskaffa dåvarande räntestöd till 
varvsindustrin fr.o.m. den 1 januari 1990. Fram till detta datum kunde 
räntestöd utgå till såväl inhemska beställare som vid export. Även kredit
garantier upphörde som stödform vid detta datum. I stället skulle s.k. 
kontantstöd kunna utgå under perioden 1990-1992 för order som teckna-

3 Riksdagen 199319./. I sam/. Nr 100 Bilaga 13 
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des före utgången av år 1992. Ansökning om sådant stöd skulle ha kom- Prop. 1993/94: 100 
mit in till NUTEK före den 15 januari 1993. Därefter upphörde även Bil. 13 
denna stödform. 

Kostnaderna budgetåret 1994/95 och de närmast kommande budgetåren 
hänför 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 beviljat ränte- och kon
tantstöd till 50 miljoner kronor för budgetåret 1994/95. 

Ett förslagsanslag om 50 miljoner kronor för räntestöd m.m. till varvs
industrin bör föras upp på statsbudgeten för budgetåret 1994/95. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Räntestöd m. m. till varvsindustrin för budgetåret 1994/95 anvisar 
ett förslagsanslag på 50 000 COO kr. 

A 8. Medel till AB Göta kanalbolag för upprustning och 
drift av kanalen 

1992/93 Utgift 
1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

15 000 000 
15 000 000 
\S 000 000 

Anslaget disponeras för kostnader i samband med upprustning och drift 
av Göta kanal. 

I samband med riksdagens beslut våren 1992 om riktlinjer för 
överföring av verksamheten vid Domänverket till aktiebolagsform (prop. 
1991/92:134, bet. 199l/92:NU33, rskr. 1991/92:351) behandlades även 
det framtida ansvaret för AB Göta kanalbolag. Riksdagen ansåg att det 
är en statlig angelägenhet att ansvara för att Göta kanal i framtiden rustas 
upp och drivs så att kanalens värden som ett kulturhistoriskt byggnads
verk och ett attraktivt turistmål kan vidmakthållas. Staten skall därför 
även i fortsättningen äga AB Göta kanalbolag där kanalbolaget och 
kanalfastigheten skall vara en sammanhållen enhet. Finansieringen av 
kanalens upprustning skall tillförsäkras genom statsmakternas försorg. 
Riksdagens beslut innebar också att den skogsmark omfattande ca 3 800 
ha som ägs av kanalbolaget skulle överföras till Domän AB. 

Efter riksdagsbeslutet om Domänverkets bolagisering har förvaltningen 
av aktierna i AB Göta kanalbolag överförts från Domänverket till 
Kammarkollegiet. Fr.o.m. den 1 juli 1992 är Näringsdepartementet 
huvudman för AB Göta kanalbolag. 
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I propositionen (1992/93:51) om medel till AB Göta kanalbolag för Prop. 1993/94:100 
upprustning och drift av kanalen budgetåret 1992/93 har närmare Bil. 13 
beskrivits kanalbolaget och kanalen samt hittillsvarande och kommande 
upprustningsbehov av kanalen. I propositionen föreslog regeringen att 
riksdagen skulle anvisa ett reservationsanslag på 15 miljoner kronor för 
upprustning och drift av kanalen budgetåret 1992/93. Fr.o.m. budgetåret 
1993/94 har motsvarande medel anvisats genom anslag i budgetpro-
positionen. Totalt har sålunda riksdagen anvisat 30 miljoner kronor för 
upprustning och drift av kanalen budgetåren 1992/93 - 1993/94. 

AB Göta kanalbolag har i en skrivelse den l oktober 1993 begärt att 
ett anslag för upprustning och drift av kanalen uppförs med 15 miljoner 
kronor för budgetåret 1994/95. 

Även för budgetåret 1994/95 bedöms 15 miljoner kronor vara 
tillräckligt för att klara av nödvändig upprustning och drift av kanalen 
inför säsongen 1995. 

AB Göta kanalbolags skogsmarksinnehav har alltsedan kanalens 
tillkomst utgjort en tillgång i bolaget. Avkastningen från skogsmarken har 
årligen bidragit med ett par miljoner kronor för att delvis täcka kost
naderna för driften av kanalen. I syfte att även i fortsättningen bidra med 
att täcka del av driftskostnaderna och underlätta finansieringen av 
upprustningen av kanalen bör därför skogsmarksinnehavet kvarstanna i 
kanalbolaget och inte överföras till Domän AB. Den tillgång som 
skogsmarksinnehavet utgör för kanalbolaget bör kunna medföra att den 
statliga finansieringen av upprustningen av kanalen kraftigt kan reduceras 
fr. o. m. budgetåret 1996/97. 

Mot bakgrund av ovan anförda föreslås - med ändring av riksdagens 
beslut i denna del - att AB Göta kanalbolags skogsmarksinnehav skall 
kvarstanna i bolaget. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
1. till Medel till AB Göta kana/bolag för upprustning och drift av 

kanalen för budgetåret 1994/95 anvisar ett reservationsanslag 
på 15 000 000 kr, 

2. godkänner att den skogsmark som ägs av AB Göta kanalbolag 
kvarstannar i bolagets ägo. 
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B. Närings- och teknikutvecklingsverket 

Närings- och teknikutvecklingsverket (NUTEK) bildades den l juli 1991 
och är 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 s.om 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, 
- företagsutveckJing, 
- regional utveckling, 
- energiförsörjning och energianvändning. 

Därutöver finns en administrativ enhet och en infonnationsenhet. 
NUTEK:s verksamhet finansieras med anslag under Jordbruks

Arbetsmarknads- Kultur- och Näringsdepartementens huvudtitlar. 
Anslagen till täckande av förvaltnings- och utredningskostnader m.m. i 
NUTEK hör i sin helhet till Näringsdepartementets område. 

Medel för de olika verksamhetsområdena anvisas innevarande budgetår 
under följande anslag: 

Gemensamt 
Näringsdepanementet, tolfte huvudtiteln 
B l. Närings- och teknikutvecklingsverket: 
Förvaltningskostnader 

Utredningar och utvärderingar 
Näringsdepanementet, tolfte huvudtiteln 
B 2. Närings- och teknikutveckJingsverket: 
Utredningar 

168 913 ()()() 

7 500 ()()() 

Prop. 1993/94: 100 
Bil. 13 
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Teknisk forskning och utveckling 
Näringsdepartementet, tolfte huvudtiteln 
F l . Teknisk forskning och utveckling 
F 2. Informationsteknologi 
F 7. Europeiskt forsknings- och utvecklingssamarbete 
F 9. Energiforskning 
B 11. Särskilda insatser inom industriforskningssystemet 
Jordbruksdepartementet, nionde huvudtiteln 
J l. Bioenergiforskning 

Företagsutveckling 
Näringsdepartementet, tolfte huvudtiteln 
B 5. Småföretagsutveckling 
B 7. Täckande av förluster vid viss garantigivning, m.m. 
B 8. Räntestöd m.m. till varvsindustrin 
Kulturdepartementet, elfte huvudtiteln 
B 2:5 Information, utveckling m.m. för hantverkare 

Regional utveckling 
Arbetsmarknadsdepartementet, tionde huvudtiteln 

560 700 ()()() 
358 ()()() ()()() 

211()()()0001 

99 ()()() ()()() 
10 ()()() ()()() 

63 958 ()()() 
I 302 658 000 

168 ()()() ()()() 
5 ()()() ()()() 

100 ()()() ()()() 

500 000 
273 ()()() ()()() 

D l. Lokaliseringsbidrag m.m. 350 000 000 
D 5. Sysselsättningsbidrag 200 000 000 
D 6. Särskilda regionalpolitiska infrastrukturåtgärder m.m. 20 000 000 
D 10. Transportstöd 300 300 000 
D 11. Lokaliseringslån 1 000 

Energiförsörining. energianvändning 
Näringsdepartementet, tolfte huvudtiteln 
E l. Drift av beredskapslager 
E 2. Beredskapslagring och industriella åtgärder 
E 3. Särskilda kostnader för lagring av olja, 
motorbensin m.m. 
E 4. Åtgärder inom delfunktionen Elkraft 
E 5. Täckande av förluster i anledning av statliga 
garantier inom energiområdet 
E 6. Vissa åtgärder för effektivare användning av energi 
E 7. Insatser för ny energiteknik 
E 8. Bidrag till Energiteknikfonden 
E 9. Åtgärder för energieffektivisering m.m. i 
bl.a. Östeuropa och Baltikum 
E 10. Insatser för utbyggnad av fjärrvärmenäten 
Jordbruksdepartementet, nionde huvudtiteln 
J 2. Bidrag för ny energiteknik 

870 301 000 

330 ll8 ()()() 
10 054 000 

1 000 
63 946 ()()() 

1 ()()() 
100 ()()() 000 
225 ()()() ()()() 
72 000 0002 

95 000 000 
50 000 000 

200 000 000 
1 146 120 000 

1Regeringen har i tilläggsbudget för budget11ret 1993/94 föreslagit att ytterligare 

80 000 000 kr tillförs anslaget. 
2Enligt regeringsbeslut 1991-06-20 om disposition av medel ur Energiteknikfonden. 

Prop. 1993/94:100 
Bil. 13 
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I sin enkla anslagsframställning menar NUTEK att de övergripande mål 
som gäller för verksamheten och de mål som lades fast för verksamhets
områdena Utredningar och utvärderingar, Teknisk forskning och 
utveckling, Företagsutveckling, Regional utveckling samt Energiförsörj
ning och energianvändning, i regeringens fördjupade prövning, är på väg 
att uppnås. 

NUTEK anser att inriktningen på verksamheten bör ligga fast, eftersom 
de hittillsvarande resultaten kan bedömas vara sådana att korrigeringar 
ej ter sig nödvändiga. 

När NUTEK bildades fanns verksamhetsmål och resultatmått endast i 
begränsad omfattning. Verket har dock successivt initierat ett antal pro
jekt med syfte att främst utveckla och konkretisera verksamhetsmål och 
resultatmått. Arbetet har under år 1993 resulterat i strategier för de olika 
verksamhetsområdena. NUTEK:s utvecklingsarbete fortgår, särskilt med 
sikte på kommande resultatredovisning i verkets årsredovisning. 

Den årliga redovisningen av de resultat som har uppnåtts genom de 
energipolitiska programmen för omställning och utveckling av energi
systemet lämnas under littera E. Energi. I samband därmed redovisas 
även regeringens ställningstaganden i fråga om dessa program. 

Verksamhetsområde Utvärderingar och utredningar 

Det övergripande målet för verksamhetsområdet Utredningar och 
utvärderingar är att tillgodose i första hand regeringens och riksdagens 
behov av underlag i form av kvalificerade utredningar, utvärderingar och 
analyser. Behovet av underlag för NUTEK:s egna arbete skall även 
tillgodoses. NUTEK delar in utredningsverksamheten i fyra områden: 
strukturpolitik, teknikpolitik, energipolitik och regionalpolitik. Ut
redningsverksamheten är uppdelad på basverksamhet och särskilda 
utredningar. 

I basverksamheten ingår löpande utredningar och återkommande 
rapportering, dvs. uppgifter som beräknas återkomma under flera år. Till 
detta hör att upparbeta och vidmakthålla en god kompetens i fråga om 
ekonomisk teori, analysmetoder och J.amskaper om näringslivet. 

Utöver basverksamheten skall NUTEK genomföra särskilda ut
redningar på uppdrag av regeringen, NUTEK och andra beställare. 
Dessa utredningar skall betalas av kunden. Detta gäller även upp
följningar och utvärderingar av NUTEK:s egna åtgärdsprogram, vilka 
bör finansieras inom ramen för medel som anvisats för programmen. 

Prop. 1993/94: 100 
Bil. 13 
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Regeringens överväganden 

Sammanfattning 

Övergripande mål 

Det har inte funnits skäl att förändra de övergripande mål som 
gäller för NUTEK:s utredningsverksamhet för treårsperioden 
1993/94 - 1995/96. 

Resurser: 

Följande medel föreslås för verksamhetsområdet under reserva
tionsanslaget 
B 2. Utredningar 19 350 000 kr 

Övrigt: 

Inriktningen av utredningsverksamheten under budgetåret 1994/95 
anges närmare i den utredningsplan för NUTEK som fastställs av 
regeringen. 

Resultatbedömning 

Under budgetåret 1992/93 har flera viktiga bidrag lämnats som underlag 
till regeringens arbete, bl.a. analyser för den s.k. Lindbeckskommissio
nen och för Långtidsutredningen 1994, en studie av europaintegrationens 
konsekvenser för tjänstenäringarna, årlig utvärdering av progranunen för 
omställning och utveckling av det svenska energisystemet, en under
sökning av elmarknaderna i Europa, utredningar på ellagstiftningsområdet 
samt analyser i samband med Affärsverket svenska kraftnäts utredning 
om en kraftbörs i Sverige. Bland publikationer som vänder sig till en 
bredare allmänhet kan nämnas årsrapporten "Svenskt näringsliv och 
näringspolitik" som också kommit ut i en engelsk upplaga samt "Energi
läget 1992". 

Vidare har NUTEK bedrivit en omfattande utvärdering av olika 
regionalpolitiska stödformer vilken är ett av underlagen för den regional
politiska proposition som regeringen kommer att förelägga riksdagen. 

Utredningsverksamheten har i allt väsentligt bedrivits på ett ändamåls
enligt sätt och ett tillfredsställande resultat har uppnåtts. 

Från budgetåret 1993/94 är NUTEK:s utredningsverksamhet (NUTEK
Analys) en egen resultatenhet, för vilken målet är en självfinansierings
grad på 25%. 

Som ett instrument för resultatuppföljning skall NUTEK årligen göra 
en särskild verksamhetsberättelse för utredningsarbetet. Av denna skall 
framgå i vilken utsträckning åtagandena i utredningsplanen har ge
nomförts, om utredningar har utförts åt andra än Näringsdepartementet, 
Arbetsmarknadsdepartementet och NUTEK, liksom intäkter och 

Prop. 1993/94:100 
Bil. 13 
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kostnader för sådan verksamhet samt resultat av samråd och samarbete 
med övriga myndigheter och organisationer på det näringspolitiska 
området. 

Slutsatser 

De riktlinjer som lades fast i 1993 års budgetproposition bör gälla även 
för budgetåret 1994/95. 

Emellertid tillkommer fr.o.m. budgetåret 1994/95 vissa uppgifter. För 
det första skall NUfEK svara för den löpande uppföljningen av stöd till 
näringslivet inom ramen för olika internationella avtal som rört.ex. EES, 
EFfA och GATT. EES-avtalet ställer krav på insyn i tillämpningen av 
befintliga stödprogram, vilket är nödvändigt för att EFfA:s över
vakningsmyndighet ska kunna se till att avtalets regler om statsstöd 
efterlevs. Regeringen har genom ändring i förordningen (1988:764) om 
statligt stöd till näringslivet bemyndigat NUfEK att svara för denna 
rapportering och att samordna rapporteringen i förväg av stöd inom 
ramen för befintliga program. 

Vidare blir NUfEK i enlighet med riksdagens beslut om ansvar för den 
officiella statistiken fr.o.m. budgetåret 1994/95 beställarmyndighet för 
viss officiell statistik, nännare bestämt statistik på energiområdet samt 
statistik över utlandsägda företag, nyetableringar, konkurser och 
offentliga ackord samt statistik om informationsteknologi. Medel för 
produktion av dessa statistikprodukter, som innevarande budgetår anvisas 
över anslaget Övriga utredningar under sjunde huvudtiteln, föreslås 
budgetåret 1994/95 anvisas över NUTEK:s utredningsanslag. 

Utredningsmedlen skall finansiera basverksamheten, bl.a. löpande 
utredningar och årligen återkommande rapportering. Övriga utredningar 
görs på uppdrag av Näringsdepartementet, Arbetsmarknadsdepartementet, 
NUfEK och andra beställare och bör betalas av kunden. Detta bör även 
gälla uppföljningar och utvärderingar av NUfEK:s egna verksam
hetsprogram, vilka bör finansieras inom ramen för de medel som anvisats 
för programmen. Verket bör i ökad utsträckning samfinansiera utred
ningsprojekt med andra institut. 

Verksamhetsområde Företagsutveckling 

Målet för verksamhetsområdet Företagsutveckling vid NUfEK är att 
underlätta och stimulera företagsetablering och tillväxt i små och 
medelstora företag. Det sker genom att dels komplettera marknaden vad 
avser information, rådgivning och finansiering, dels samla in och 
bearbeta uppgifter om företagssektorn inom ramen för NUfEK:s 
utredningsverksamhet. 

Prop. 1993/94: 100 
Bil. 13 
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Regeringens överväganden 

Sammanfattning 

Övergripande mål 

Det har inte funnits skäl att förändra de övergripande mål som 
gäller verksamhetsområdet Företagsutveckling för treårsperioden 
1993/94 - 1995/96. 

Resurser: 

Följande medel föreslås för verksamhetsområdet under reser
vationsanslaget 
A I. Småföretagsutveckling 164 000 000 kr 

Resultatbedömning 

Inom NUTEK pågår ett arbete med att ta fram underlag för resultatanalys 
i verkets kommande årsredovisning. Regeringen återkommer i 1995 års 
budgetproposition eftersom de tekniska förutsättningarna för en resultat
bedömning då föreligger bl.a. i form av NUTEK:s årsredovisning. 

Slutsatser 

Regeringen anser att de riktlinjer som lades fast i 1993 års budgetpro
position bör gälla även för budgetåret 1994/95. Riksdagen har nyligen 
fattat beslut om åtgärder som förändrar NUTEK:s arbete med bl.a. de 
operativa insatserna på småföretagsområdet (prop. 1993/94:40, bet. 
1993/94:NUI 1, rskr. 1993/94:80). De nuvarande utvecklingsfonderna 
skall ersättas av regionala utvecklingsbolag. Statens ägande skall ske via 
ett centralt moderbolag, som får till uppgift att bl.a. samordna och 
fördela medel till de regionala bolagen för deras löpande verksamhet. 
NUTEK skall årligen föra över resurser för ändamålet till moderbolaget 
från anslaget Småföretagsutveckling. Vidare skall moderbolaget förvalta 
medlen för finansieringsverksamheten och avgöra hur medlen inom ett 
system med regionala ramar skall fördelas över landet för att på bästa 
sätt bidra till att finansiera små och medelstora företag. 

Det innebär att NUTEK kommer att ha mer begränsade uppgifter på 
sistnämnda områden. Moderbolaget förutsätts dock samråda med NUTEK 
när det gäller de regionala bolagens verksamhet i stort. Vidare har 
NUTEK möjlighet att stimulera verksamhet hos privata organisationer 
som ger råd och infonnation till nyföretagare. 

Som hittills bör NUTEK ha kvar uppgiften att bedriva och samordna 
vissa projekt på småföretagsområdet. Det gäller bl.a. Sveriges medverkan 
i EG:s småföretagsprogram och andra frågor som rör internationalisering 
samt projekt angående teknikspridning, kvinnors företagande m.m. 

Prop. 1993/94: 100 
Bil. 13 
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Verksamhetsområde Regional utveckling 

Regeringen avser att i en särskild proposition våren 1994 redovisa förslag 
om regionalpoliken och i denna återkomma med riktlinjer för NUTEK:s 
roll inom regional utveckling. 

Verksamhetsområde Teknisk forskning och utveckling 

Målet för verksamhetsområdet Teknisk forskning och utveckling vid 
NUTEK är att bidra till att stärka det svenska näringslivets konkurrens
kraft och den svenska ekonomins attraktionskraft när det gäller industriell 
verksamhet samt att skapa kunskap och kompetens inom det teknikveten
skapliga området på universitet, högskolor samt i näringslivet för 
utvecklingen och omställningen av energisystemet i enlighet med de 
riktlinjer för energipolitiken som riksdagen har beslutat. 

NUTEK initierar och finansierar således projekt inom forskning och 
utveckling samt tillhandahåller tjänster och resurser som bidrar till 
näringslivets förnyelse och tillväxt samt energisystemets långsiktiga 
utveckling. 

Regeringens överväganden 

Sammanfattning 

Övergripande mål 

Det har inte funnits skäl till att förändra de övergripande målen 
som gäller för teknisk forskning och utveckling respektive energi
forskningsprogrammet för treårsperioden 1993/94 - 1995/96. 

Resurser: 

Medel föreslås för verksamhetsområdet under anslagen på tolfte 
huvudtiteln 
F 1. Teknisk forskning och utveckling 
F 2. Informationsteknologi 
F 7. Europeiskt FoU-samarbete 
F 8. Energiforskning 

samt under anslagen på nionde huvudtiteln 
J 1. Bioenergiforskning 

580 320 ()()() kr 
352 920 ()()() kr 
272 300 000 kr 

210 582 000 kr1 

7 4 697 000 kr1 

1NUTEK disponerar del av anslaget. Fördelningen av anslagsmedel på olika 
myndigheter och programorgan sker genom regleringsbrev. 
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Resultatbedömning 

Inom NUTEK pågår ett arbete med att utveckla ett system med resultat
mått som indikerar framgången hos olika FoU-program. Vissa resultat 
skall redovisas i den kommande årsredovisningen. 

Slutsatser 

Regeringen anser att teknisk forskning och utveckling är av grund
läggande betydelse för ökad produktivitet, förnyelse och tillväxt i 
näringslivet. Det är samtidigt viktigt att denna utveckling leder till 
miljövänliga produkter och processer. Genom sina insatser fyller NUTEK 
en viktig funktion i det medellånga och långa tidsperspektivet. 

De riktlinjer som lades fust i prop. ( 1992/93: 170) om forskning för 
kunskap och framsteg bör gälla även för budgetåret 1994/95. 

Verksamhetsområde Energiförsörjning och energianvändning 

Målet för verksamheten inom området Energiförsörjning och energian
vändning är att främja en säker, effektiv och miljövänlig tillförsel och 
användning av energi. 

På myndighetsnivå har NUTEK ansvaret för de energipolitiska 
programmen för omställning och utveckling av energisystemet. Inom 
NUTEK omfattar verksamheten insatser främst under verksamhetsom
rådena Energiförsörjning och energianvändning samt Teknisk forskning 
och utveckling. Vissa insatser görs också under verksamhetsområdet 
Utredningar och utvärderingar. Den årliga redovisningen av de energipo
litiska programmen lämnas under littera E. Energi i denna bilaga. 

Prop. 1993/94: l 00 
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Regeringens överväganden 

Sammanfattning 

Övergripande mål 

Det har inte funnits skäl till att förändra de övergripande mål som 
gäller för verksamhetsområdet Energiförsörjning och energian
vändning för treårsperioden 1993/94 - 1995/96. 

Resurser: 

Följande medel föreslås för ve:rksamhetsområdet under anslagen 
E 2. Beredskapslagring och industriella åtgärder 9 154 000 kr 
E 4. Åtgärder inom delfunktionen Elkraft 58 258 000 kr 
E 6. Vissa åtgärder för effektivare användning 

av energi 
E 9. Åtgärder för energieffektivisering m.m. 

i bl.a. Östeuropa och Baltikum 

Övrigt: 

1 ()() ()()() ()()() kr 

87 500 ()()()kr 

Förslag om medel till beredskapslagring av olja avses komma att 
läggas fram i särskild proposition våren 1994. 

Resultatbedömning 

Inom NUTEK pågår ett arbete me:d att ta fram underlag för resultatanalys 
i verkets kommande årsredovisning. Regeringen återkommer i 1995 års 
budgetproposition eftersom de tekniska förutsättningarna för en resultat
bedömning då föreligger bl.a. i fonn av NUTEK:s årsredovisning. 

Slutsatser 

Regeringen anser att de riktlinjer som lades fast i 1993 års budgetpro
position bör gälla även för budgetåret 1994/95. 

NUTEK är ansvarig myndighet för funktionen Energiförsörjning inom 
totalförsvarets civila del. Delar av verksamheten ses nu över på grundval 
bl.a. av de gällande riktlinjerna för totalförsvarets utveckling. Regeringen 
avser att under våren förelägga riksdagen förslag om beredskapslagringen 
av olja för krigs- och neutralitetssituationer. 

Regeringen avser att under våren förelägga riksdagen förslag om en 
förändrad ellagstiftning som medger en ökad konkurrens på elmarknaden. 
Förslagen kan komma att beröra NUTEK:s verksamhet inom området. 
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B 1. Närings- och teknikutvecklingsverket: Förvaltningskost
nader 

1992/93 Utgift 
1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

186 720 821 
168 913 ()()() 
164 190 ()()() 

Anslaget disponeras för löne- och övriga förvaltningskostnader samt 
lokal.kostnader vid NUTEK. 

Närings- och teknikutvecklingsverket 

I sin enkla anslagsframställning har NUTEK föreslagit en nivå om 
165 535 000 kr för detta anslag. Verket har i juli 1993 tecknat ett 
femårsavtal med dåvarande Byggnadsstyrelsen för de lokaler som myn
digheten tidigare har disponerat. Hyresavtalet innebär en mer kost
nadseffektiv lösning av verkets lokalförsörjning. 

Regeringens överväganden 

Sammanfattning 

Övergripande mål 

Det har inte funnits skäl att förändra de övergripande mål som 
gäller för treårsperioden 1993/94 - 1995/96. 

Resurser: 

Ramanslag 1994/95 164 190 ()()()kr 

Övrigt: 

Inkomster från avgifter för koncessionsärenden skall redovisas 
under inkomsttitel på statsbudgeten. Motsvarande utgifter täcks från 
ramanslaget. 

Resultatbedömning 

Inom NUTEK pågår ett arbete med att ta fram underlag för resultatanalys 
i verkets kommande årsredovisning. Regeringen återkommer i 1995 års 
budgetproposition eftersom de tekniska förutsättningarna för en resultat
bedömning då föreligger bl.a. i fonn av NUTEK:s årsredovisning. 
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Slutsatser 

Regeringen anser att de rih.'tlinjer som lades fast i 1993 års budgetpro
position bör gälla även för budgetåret 1994/95. 

NUTEK har under år 1993 bedrivit ett omfattande internt program
arbete avseende administrativ utveckling. Väl fungerande interna rutiner 
för bl.a. uppföljning av verksamheten är en förutsättning för att verket 
skall kunna utveckla resultatmått och resultatanalys. 

Utöver pris- och Iöneuppräkning har ett produktivitets- och effektivi
tetskrav om ca 3 % beräknats på anslaget, i enlighet med den princip som 
tillämpas generellt i årets budgetförslag. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Närings- och teknikutvecklingsverket: Förvaltningskostnader för 
budgetåret 1994/95 anvisar ett ramanslag på 164 190 000 kr. 

B 2. Närings- och teknikutvecklingsverket: Utredningar 

1992/93 Utgift 
1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

18 637 826 
7 500 000 

19 350 000 

Reservation 21 225 627 

Anslaget disponeras för kostnader (lönekostnader för experter och pro
jektanställda, reseersättningar, publikationstryck m.m.) för den del av 
NUTEK:s utredningsverksamhet som utgör basverksarnheten. I enlighet 
med det principbeslut riksdagen fattat om ansvar för den statliga 
statistiken (bet. l992/93:FiU7, rskr. 1992/93:122) har 12 071 000 kr 
beräknats under anslaget för statistik på energiområdet samt statistik över 
utlandsägda företag, nyetableringar, konkurser och offentliga ackord samt 
statistik och informationsteknologi i stället för under sjunde huvudtitelns 
anslag D 8. Statistiska centralbyrån: Statistik, register och prognoser. 
Regeringens överväganden avseende ansvarsfördelningen mellan 
Statistiska centralbyrån och andra myndigheter återfinns i Finans
departementets bilaga under anslaget D 8. Statistiska centralbyrån: 
Statistik, register och prognoser. 

Övriga utredningar bör uppdragsfinansieras. Basverksamhetens 
innehåll, inriktning och omfattning redovisas i NUTEK:s årliga ut
redningsplan som fastställs av regeringen. 
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Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Närings- och tekni/..--utvecklingsverket: Utredningar för budgetåret 
1994/95 anvisar ett reservationsanslag på 19 350 000 kr. 
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C. Teknologisk infrastruktur m.m. 

C 1. Patent- och registreringsverket 

1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

l CXIO 
l CXIO 

Patent- och registreringsverket (PRV) är central förvaltningsmyndighet 
för frågor om patent, varumärken, mönster, efternamn och förnamn samt 
för registrering av aktiebolag och filialer. Efter hand tar PRV också över 
ansvaret för registreringen av handelsbolag och ekonomiska föreningar 
från länsstyrelserna (prop. 1992/93, bet. 1992/93:LU10, rskr. 
1992/93:75). Denna överföring skall vara fullt genomförd senast den 
31december1994. PRV registrerar även kommunala vapen och utgivare 
av periodisk skrift samt tar emot anmälningar om vem som utsetts till 
utgivare av vissa radioprogram i trådsändningar m.m. PRV är inter
nationell myndighet enligt den internationella konventionen om patent
samarbete. 

Utom myndighetsuppgifter utför PRV uppdragstjänster inom sitt 
verksamhetsområde, t.ex. kartläggande undersökningar beträffande 
patent, patentinnehav, varumärken och mönster samt därmed samman
hängande utvecklingstendenser. 

Det övergripande målet för PRV:s verksamhet är att erbjuda en 
ändamålsenlig och kvalitativt högtstående service i immaterialrättsliga och 
associationsrättsliga frågor. 

PRV:s verksamhet är avgiftsfinansierad och skall med undantag av 
namnverksamheten ge full kostnadstäckning. Avgifterna är därutöver 
beräknade så att patent- och varumärkesavdelningarnas verksamheter 
skall ge ett överskott, som motsvarar kostnaden för Patentbesvärsrättens 
verksamhet. Detta överskott minskat med underskottet i namnverksam
heten redovisas på statsbudgetens inkomstsida under inkomsttiteln 2529 
Avgifter vid Patent- och registreringsverket. 

Patent- och registreringsverket 

I sin årsredovisning för budgetåret 1992/93 har PRV med sina verksam
hetsgrenar som indelningsgrund redovisat följande beträffande de fyra 
produktionsavdelningamas verksamhetsmål och verksamhetsutveckling. 

Patentavdelningen erbjuder näringslivet en ändamålsenlig, konkurrens
kraftig och kvalitativt högtstående service i patentfrågor. Antalet in
kommande nationella patentärenden per år har stadigt minskat sedan 
Europeiska patentverket började sin verksamhet år 1978, medan de 
internationella ökat varje år. Under år 1992 skedde dock en vändning be
träffande nationella patentärenden. Ökningen håller i sig även under år 
1993. Arbetsproduktiviteten uttryckt som antalet expedierade ärenden per 
personår har varierat något under de senaste fyra åren. Kostnadspro
duktiviteten har under samma period visat en långsam men stadig 
förbättring. 
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Varumärkesavdelningen utför, utgående från kundernas krav på snabb 
handläggning och hög kvalitet, tjänster beträffande varumärken, mönster 
och namn. Antalet oavgjorda nya varumärkesansökningar har minskat till 
följd av särskilda arbetsinsatser. Antalet avgjorda varumärkesärenden per 
personår har ökat från 195 för budgetåret 1989/90 till 349 för 1992/93. 
Även kostnadsproduktiviteten har förbättrats kraftigt under sanuna period 
om än med en utplaning under det sista året. Verksamheterna vad gäller 
mönster och namn har i jämförelse inte undergått samma förändringar. 

Uppdragsavdelningen erbjuder näringsliv och övriga intressenter en 
heltäckande informations- och konsultservice inom det immaterialrättsliga 
området, särskilt inom patent-, varumärkes- och mönsterområdena. Det 
industriella rättsskyddet som strategisk resurs har diskuterats livligare än 
tidigare inom näringslivet. Detta har tillsanunans med den rådande låg
konjunkturen medfört ett ökat intresse för verksamheten. Nya kundkate
gorier har tillkommit och efterfrågan på avdelningens tjänster har ökat. 

Bolagsavdelningen utför tjänster inom sitt verksamhetsområde - regi
strering av företag, ekonomiska föreningar m.m. - utifrån kundernas 
berättigade krav på och önskemål om snabbhet och kvalitet. Med undan
tag av semesterperioden har målet om i genomsnitt högst två veckors 
handläggningstid kunnat uppnås för bolagsärenden. Totalt har antalet 
registreringsärenden ökat från föregående år, men antalet nybildnings
ärenden har minskat med knappt 10 % . Den 1 januari 1993 började en 
överföring län för län av länsstyrelsernas handels- och föreningsregister 
till bolagsavdelningen. Avdelningen har under året inte uppnått full kost
nadstäckning. Orsaken är dels lägre intäkter till följd av minskad efter
frågan på registreringsbevis, dels särskilda kostnader för uppbyggnaden 
av handels- och föreningsregistret. 

RRV:s revisionsberättelse för PRV innehåller inga invändningar. 
I sin enkla anslags.framställning för budgetåret 1994/95 föreslår PRV 

att verksamhetens inriktning skall vara oförändrad jämfört med inne
varande år. 

Den största förväntade förändringen i verksamhetsvolymen redovisar 
PRV för bolagsavdelningen. Övertagandet av länsstyrelsernas handels
och föreningsregister fortsätter och skall således vara slutfört före 
utgången av år 1994. Vidare finns beslut (prop. 1993/94:43, bet. 
1993/94:LU7, rskr. 1993/94:54) om att PRV från tingsrätterna skall 
överta ansvaret för vissa likvidationsbeslut enligt 13 kap. 4 § aktiebolags
lagen (1975: 1385). Denna ändring skall gälla fr.o.m. den 1 april 1994. 
Slutligen väntas den av aktiebolagskommitten föreslagna höjningen av det 
lägsta aktiekapitalet för aktiebolag från 50 000 kr till 100 000 kr träda i 
kraft den 1 januari 1995, vilket skulle resultera i en stor mängd ärenden. 

PRV framhåller den ökande strategiska betydelsen av patent och 
patentskydd. För att sprida kunskap om dessa förhållanden har PRV i 
samarbete med Ingenjörsvetenskapsakademien låtit genomföra en 
vetenskaplig undersökning, där man bl.a. jämför svenska och japanska 
företag och deras patentverksamhet. Resultatet visar bl.a. att svenska 
företags patentering har en swg tillväxt i internationell jämförelse. Mot 
denna bakgrund avser PRV att genomföra en kampanj beträffande 
patentens strategiska betydelse med svenska industriföretag och deras 
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ledningar som målgrupp. 
För sin totala verksamhet redovisar PRV följande resultatöversikt. 

Budgetår 1992/93 1993/94 1994/95 
Utfall Budget Beräknat 

Intäkter tkr 314 687 347 846 385 565 
Kostnader tkr 326 453 350 758 372 691 
Verksamhetens utfall tkr - 11 767 - 2 912 + 12 874 
Finansiellt netto tkr 6 039 

Årets resultat - 5 728 

Vid slutet av budgetåret 1992/93 var PRV:s verkskapital 25 780 000 
kr mot 31 680 000 kr året innan. 

Regeringens överväganden 

Sammanfattning 

övergripande mål 

De övergripande mål som gäller för PRV:s verksamhet för 
perioden 1992/93 - 1994/95 bör ligga fast. Regeringen har den 
3 juni 1993 beslutat att de övergripande mål och verksamhetsmål 
som gällt för perioden 1992/93 - 1994/95 skall utsträckas till att 
omfatta även budgetåret 1995/96. 

Resurser: 

Anslag 1994/95 1 000 kr 

Resultatbedömning 

PRV:s årsredovisning visar att verksamheten bedrivs med en sådan 
inriktning att de uppsatta målen kan nås. De mått på arbets- och kost
nadsproduktivitet som PRV använder har gett en god utgångspunkt i 
arbetet mot ökad effektivitet och förbättrad kvalitet. Trots det negativa 
ekonomiska resultatet under budgetåret 1992/93 har PRV en sund eko
nomi. Anslagsårets beräknade positiva resultat, som bygger på att 
aktiebolagskommittens förslag träder i kraft den 1 januari 1995, 
förstärker ytterligare denna bild. 

Regeringen konstaterar att RRV inte haft några invändningar i 
revisionsberättelsen avseende PRV. 

Regeringen delar PRV:s bedömning beträffande den ökande strategiska 
betydelsen av patent och noterar med tillfredsställelse de åtgärder som 
PRV vidtar för att aktivera den svenska industrin på detta område. 
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Slutsatser 

Sammantaget innebär bedömningen att de riktlinjer som lades fast i 1992 
års budgetproposition bör gälla även för budgetåren 1994/95 och 1995/96 
med de ändringar och tillägg som kan följa av utökade uppgifter för 
PRV. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Patent- och registreringsverket för budgetåret 1994/95 anvisar ett 
anslag på l 000 kr. 

C 2. Patentbesvärsrätten 

1992/93 Utgift 
1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

9 791 342 
10 300 ()()() 
10 610 ()()() 

Patentbesvärsrätten (PBR) är en fristående förvaltningsdomstol. 
Verksamheten regleras genom lagen (1977:729) om Patentbesvärsrätten. 
Det övergripande målet för PBR är att pröva överklaganden av beslut 
meddelade av Patent- och registreringsverket enligt vad som föreskrivs 
i patentlagen (1967:837) eller med stöd därav utfärdade bestämmelser 
samt i mönsterskyddslagen (1970:485), varumärkeslagen (1960:644), 
namnlagen (1982:670) och lagen (1991: 1559) med föreskrifter på tryck
frihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden. Som verk
samhetsmål gäller att överklaganden i patentärenden skall avgöras inom 
en genomsnittlig handläggningstid på 1,5 år och att övriga överklagnings
ärenden skall avgöras i sådan omfattning att antalet oavgjorda mål inte 
ökar. 

I ett betänkande (Ds 1993:34) från Justitiedepartementet om special
domstolarna i framtiden föreslås bl.a. att PBR skall upphöra som fri
stående förvaltningsdomstol den 1 juli 1995 och att dess uppgifter skall 
föras över till Länsrätten i Stockholm. Frågan bereds inom regerings
kansliet. 

Patentbesvärsrätten 

I sin årsredovisning för budgetåret 1992/93 noterar PBR att verksamhets
målen i den fördjupade anslagsframställningen från år 1991 är oförändra
de. För patentmålen anger PBR rimliga behandlingstider, rättssäkerhet 
och samklang med internationell praxis som de viktigaste delfrågorna i 
detta sammanhang. 
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Antalet patentmål har minskat under en lång följd av år, främst till 
följd av att Sverige år 1978 tillträdde den europeiska patentkonventionen. 
PBR redovisar en negativ produktivitetsutveckling under redovisnings
året, vilken förklaras av dels en underbemanning vad gäller tekniska 
ledamöter, dels att PBR samtidigt varit ovanligt hårt belastad som remiss
instans i lagstiftningsfrågor. 

Övriga besvärsmål består till 85 % av varumärkesmål. För hela mål
gruppen har antalet inkommande mål mer än fördubblats sedan budget
året 1989/90. Trots väsentligt ökad produktion har antalet oavgjorda mål 
inom detta område ökat. Samtidigt har emellertid såväl arbets- som kost
nadsproduk1:iviteten också ökat. 

RRV:s revisionsberättelse för PBR innehåller inga invändningar. 
I sin enkla anslagsframställning redovisar PBR att medelbehandlings

tiden för patentmål beräknas bli 1,6 år för budgetåret 1993/94 och l, 1 
år för 1994/95. På övriga onu-åden räknar PBR med liten ökning av 
antalet oavslutade mål under 1993/94, varefter antalet bedöms minska 
under 1994/95. Medelbehandlingstiden för dessa mål väntas då ha 
minskat till strax under ett år. 

Vid sin planering har PBR u~gått från att dess verksamhet skall fortgå 
i oförändrad form även efter den 1 juli 1995. Om det beslutas att PBR 
skall upphöra som fristående förvaltningsdomstol bedömer dock PBR att 
därtill hörande frågor om planering m.m. måste prioriteras i PBR:s 
arbete under budgetåret 1994/95 . 

Regeringens överväganden 

Sammanfattning 

Övergripande mål 

Det har inte funnits skäl att förändra de övergripande mål som 
gäller för treårsperioden 1992/93 - 1994/95. 

Resurser: 

Ramanslag 1994/95 10 610 ()()()kr 

Resultatbedömning 

PBR:s årsredovisning visar an verksamheten bedrivs på sådant sätt att de 
uppsatta målen bör kunna nås under anslagsåret. Genom de använda 
effektivitetsmåtten bör det vara möjligt att utläsa resultatet av åtgärder, 
som syftar till rationalisering av verksamheten. Fortsatta svängningar, 
som kan inträffa i tillströmningen av ärenden, ställer dock särskilda krav 
på förmåga till anpassning och omfördelning av resurser. 

Regeringen konstaterar att RRV inte haft några invändningar i sin 
revisionsberättelse för PBR. 
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Slutsatser 

Sammantaget innebär bedömningen att de riktlinjer som lades fast i 1992 
års budgetproposition bör gälla även för budgetåret 1994/95. 

Regeringen beräknar anslaget efter pris- och löneomräkning, till 
10 610 ()()() kr. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Patentbesvärsrätten för budgetåret 1994/95 anvisar ett ramanslag 
på 10 610 ()()() kr. 

C 3. Bidrag till Standardiseringskommissionen 

1992/93 Utgift 
1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

43 356 ()()() 
39 328 ()()() 
33 964 ()()() 

Från anslaget utgår bidrag till standardiseringen för att med Standardi
seringskommissionen i Sverige (SIS) som centralorgan tillsammans med 
nio fackorgan verka för svensk standardisering nationellt, europeiskt och 
globalt. 

De övergripande målen för bidraget är att standardiseringsverksam
heten skall bidra till att öppna marknader, höja produktiviteten och 
konkurrenskraften hos svenskt näringsliv samt bidra till att statens 
specifika ansvar när det gäller medborgarnas skydd för liv, hälsa, miljö 
och egendom tillgodoses. 

SIS skall som centralorgan verka för att den svenska standardiserings
organisationen utvecklas så att den utgör en kompetent, flexibel och 
rationell resurs för deltagande i framför allt globalt och europeiskt 
standardiseringsarbete. 

Standardiseringskommissionen 

SIS har ansökt om bidrag med 49 325 000 kr. Medelsbehovet har 
beräknats med hänsyn till att bidraget utgör 50 % av samtliga intressen
ters budgeterade kontantbidrag till SIS och fackorganen för budgetåret 
1994/95. Detta innebär 43 ,3 miljoner kronor inklusive en justeringspost 
beroende på skillnad mellan budgeterat och faktiskt intressentbidrag 
avseende budgetåret 1992/93. Därutöver har SIS begärt 6 miljoner 
kronor för standardiseringsprojekt avseende säkerhet, infrastruktur, 
arbet<;miljö, konsumentprodukter och miljö samt allmänt grundläggande 
standardiseringsuppgifter av stor betydelse för hela samhället. 

SIS har redovisat olika åtgärder för att bidra till en ändan1ålsenlig 
prioritering av arbetet med de standarder som anknyter till EG-direktiv 
och där EG och EFfA lämnat parallella uppdrag till de europeiska 
standardiseringsorganen. Vidare har SIS i redovisningen av svenska 
aktörers kompetens, deras möjlighet att ta ansvar för sekretariat samt 
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möjligheterna till allsidigt deltagande pekat på att svenska aktörers 
kompetens väl kan mäta sig med kompetensen hos delegater från andra 
länder. De svenska representanterna håller hög nivå vad gäller teknisk 
kompetens, språk.kunskaper och förhandlingsvana i en jämförelse med 
europeiska kolleger. Vidare konstateras att svenska myndigheter hittills 
prioriterat sina resurser till egna personal- och resekostnader och inte till 
administrativa kostnader för sekretariatsåtagande. Sekretariatsåtagande 
anses ge en strategisk fördel i internationellt standardiseringsarbete. SIS 
pekar på att vissa nya intressenter har viljan att delta men saknar den 
ekonomiska förmågan att delta fUllt ut. 

Nuvarande .finansieringsmodell 

För närvarande beräknas anslaget enligt principen 50 % av vad närings
livet, kommuner, landsting, affärsverk och statliga myndigheter med 
uppdragsfinansierad verksamhet beräknas satsa på standardiseringen 
sanuna 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. 

Anslaget för innevarande budgetår på 39,3 miljoner kronor har 
fördelats enligt följande: 
- 3 miljoner kronor till arbetsmiljörelaterade standardiseringsprojekt, 
- 2 miljoner kronor till konsumentrelaterade standardiseringsprojekt, 
- 34,3 miljoner kronor till industrirelaterade standardiseringsprojekt. 

De arbetsmiljö- och konsumentrelaterade medlen fördelas av de två 
särskilda råden för dessa frågor inom SIS. De medel som avsatts till 
industrirelaterade projekt skall i princip fördelas till de projekt som 
näringslivet, kommuner, landsting, affärsverk och statliga myndigheter 
med uppdragsfinansierad verksamhet prioriterat. Därvid skall beaktas att 
standardiseringsverksamheten skall bidra till bättre säkerhet, arbetsmiljö, 
konsumentskydd och miljöskydd. Inriktningen skall vidare vara att 
hänsyn till miljökonsekvenser skall tas inom all standardisering. Inom 
SIS finns en särskild policygrupp för miljöfrågor bestående av företrädare 
för bl.a. näringslivet och myndigheter. Denna policygrupp har givits 
möjlighet att fördela 0,5 miljoner kronor till miljörelaterade standardise
ringsprojekt. 

Utredning om standardiseringes organisation och arbetssätt 

Sedan våren 1993 pågår en översyn av organisationen för standardi
seringen i Sverige. Sveriges Industriförbund har på begäran av SIS 
styrelse tillsatt en styrgrupp från näringslivet och staten som under 
januari 1994 presenterar förslag till nödvändiga förändringar. 

Styrgruppens förslag bygger i korthet på en ökad decentralisering samt 
enklare och tydligare uppgiftsförddning byggd på ömsesidigt ansvar i 
avtal. Nya styrelser i SIS och fackorganen skall presentera rationalise
ringsprogram som skall leda till besparingar på 20-35 miljoner kronor 
per år. Förslagen förutses att behandlas i SIS och fackorganens be-
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slutande organ med siktet inställt på ny organistion från och med den l 
juli 1994. 

Regeringens överväganden 

Sammanfattning 

Övergripande mål 

Det har inte funnits skäl att ändra de övergripande mål som gäller 
för bidrag till standardiseringen. 

Resurser: 

Bidragsanslag 1994/95 33 964 ()()()kr 

Övrigt: 

I avvaktan på en analys av den förutsedda organisationsförändring
en inom standardiseringen bör bidraget till SIS prövas endast för 
ett år och verksamheten genomföras med de övergripande mål som 
angivits för verksamheten. 

Resultatbedömning 

Underlag saknas för att kunna göra en bedömning av effektiviteten i 
verksamheten. Regeringen återkommer i 1995 års budgetproposition, då 
de tekniska förutsättningarna för en sådan prövning bör föreligga bl.a. 
genom en redovisning av organisationsförändring och resultat inom den 
svenska standardiseringsorganisationen. 

Slutsatser 

Regeringen anser att de riktlinjer som lades fast i 1993 års budget
proposition bör gälla även för budgetåret 1994/95. 

Sverige har genom EFfA/EG-samarbetet och EES-avtalet förbundit sig 
att harmonisera tekniska regler och standarder inom Europa-samarbetet. 
Utarbetande och harmonisering av standarder både globalt och europeiskt 
sker genom standardiseringsorganen i Sverige, dvs. via SIS och fack
organen. SIS och fackorganen har skyldighet att behandla, rösta på och 
fastställa all europastandard som svensk standard samt hålla den 
tillgänglig. Denna skyldighet gäller oberoende av finansieringsformer och 
finansieringsbidrag. 

De mål och den ambitionsnivå som anges för de svenska standardise
ringsorganen, och de resultat som uppnås, är dock till viss del beroende 
av prioriteringar och medelstilldelning från svenska intressenter. SIS har 
som centralorgan ansvar för att den svenska standardiseringsorganisation-
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en utvecklas så att den utgör en väl fungerande resurs för svenska 
intressenters deltagande i det internationella standardiseringsarbetet. 

Den omorganisation som väntas för standardiseringen i Sverige leder 
till att formerna för statens roll och finansiering av standardiseringsorga
nisationen bör analyseras med syftet att öka möjligheterna till en mer 
effektiv resultatstyrning. 

Analys av effekterna av den nya organisationen för statens roll och 
finansiering 

Standardiseringsverksamheten har genom sin roll i genomförandet av 
EG:s inre marknad givits stor betydelse för offentlig reglering genom att 
EG i sina produktdirektiv anger de övergripande säkerhetsmålen och 
överlämnar till de europeiska standardiseringsorganen att utarbeta de 
tekniska specifikationer som skall överensstämma med dessa säkerhets
mål. Den huvudsakliga kanalen för svenska myndigheter att påverka 
utformningen av dessa standarder går via den svenska standardiseringsor
ganisationen. Förvaltningsmyndigheterna skall inom sina respektive 
ansvarsområden och ramar prioritera ekonomiskt bidrag och teknisk 
experunedverkan i standardiseringsarbetet. Det tekniska standardise
ringsarbetet bygger på frivilligt deltagande från intressenterna och 
konsensusbeslut vilket bl.a. ställer stora krav på saklighet, objektivitet 
och öppenhet. Detta måste den svenska standardiseringsorganisationen 
möta med att agera professionellt, enhetligt, kostnadseffektivt och med 
stor lyhördhet för bl.a. nya aktörers behov och intresse. 

Regeringen har för avsikt att under våren 1994 aktivt följa utveck
lingen av den nya organisationen för standardiseringen i Sverige och låta 
analysera vilka effekter detta fii.r för statens roll och finansiering. 
Berörda intressenter inom framför allt statens ansvarsområde kommer att 
involveras i detta arbete. Regeringen avser att återkomma till riksdagen 
beträffande finansieringsmodellen för bidraget till den svenska standardi
seringsorganisationen inför budgetåret 1995/96. 

Anslaget beräknas enligt nuvarande finansieringsmodell till 38,9 
miljoner kronor, inklusive en justeringspost på 2, 7 miljoner kronor. 
Regeringen vill, för att understryka betydelsen av att standardiseringens 
intressenter når resultat i sina rationaliseringssträvanden, föreslå en 
minskning av bidraget med ca 5 miljoner kronor. Denna minskning är 
avsedd för den del av bidraget till standardiseringen som avser 
industrirelaterade standardiseringsprojekt och bör leda till att standardise
ringsorganisationen trimmas och samordnas för uppgiften att vara en god 
plattform för svenska aktörer i det internationella standardiseringsarbetet. 
Mot bakgrund härav bör anslaget fastställas till 33,9 miljoner kronor. 
Den fördelning av medel på olika standardiseringsprojekt som gäller för 
innevarande budgetår bör även gälla för budgetåret 1994/95. Det bör 
ankomma på regeringen att besluta om detta. Därvid skall särskilt beaktas 
att standardiseringsverksamheten skall bidra till bättre säkerhet, arbets
miljö, konsumentskydd och miljöskydd. 
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Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Bidrag till Standardiseringskommissionen för budgetåret 1994/95 
anvisar ett anslag på 33 964 000 kr. 

C 4. Styrelsen för teknisk ackreditering: Myndighetsverk
samhet 

1992/93 Utgift 
1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

11 859 585 
lO 892 ()()() 
13 566 ()()() 

Reservation 2 369 6971 

1Reservationsanslaget Styrelsen för teknisk ackreditering: Myndighetsverksamhet. 

Styrelsen för teknisk ackreditering (SWEDAC) är central förvaltnings
myndighet för teknisk kontroll och mätteknik. Dessutom har SWEDAC 
vissa uppgifter beträffande handeln med ädelmetallarbeten och den legala 
metrologin. Det övergripande målet för SWEDAC är att verka för att den 
omställning som det svenska systemet för teknisk kontroll står inför, 
genomförs så kostnadseffektivt som möjligt utan att eftersträvade 
säkerhetsnivåer efterges, samtidigt som de krav som Europaintegrationen 
ställer tillgodoses. 

Styrelsen för teknisk ackreditering 

SWEDAC har i sin årsredovisning i de delar som avser resultatredovis
ningen redovisat myndighetsverksamheten i verksamhetsområdena 
nationellt arbete och internationellt arbete. Strukturen överensstämmer i 
princip med den som redovisades i den fördjupade anslagsframställ
ningen. 

Som verksamhetsmål för det nationella arbetet har följande lagts fast. 
SWEDAC skall i samråd med berörda myndigheter bereda ansökningar 

från organ som önskar anmälas för uppgifter i samband med bedömning 
av överensstämmelse enligt bestämmelser som gäller inom EES. Normalt 
bör - under förutsättning att organen i fråga uppfyller ställda krav -
SWEDAC:s handläggning kunna slutföras inom tre månader från 
ansökan. Målet för SWEDAC:s verksamhet med tillsyn av riksmätplatser 
är att främja och utveckla en effektiv mätplatsorganisation. 

Verksarnhetsmålet för det internationella arbetet är att delta i in
ternationellt samarbete och därvid aktivt ta del i arbetet med att utveckla 
system som underlättar internationella erkännanden av bedömningar av 
överensstämmelse samt verka för internationellt erkännande av svenska 
organs provningar och certifieringar. 

Resultatredovisningen visar att verksamheten under budgetåret 1992/93 
anpassats och bedrivits så att verksamhetsmålen kan uppnås. Verksam
heten har i hög grad präglats av förberedelser inför ikraftträdandet av 
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EES-avtalet. Genom att tidpunkten för ikraftträdandet förskjutits har det 
varit möjligt att sprida förberedelserna inför arbetet med anmälda organ 
över en längre tid. Detta innebär att SWEDAC hunnit göra preliminära 
bedömningar av anmälda organ innan EES-avtalets ikraftträdande. 

SWEDAC har under budgetåret varit starkt engagerat internationellt 
i uppbyggnaden av ett europeiskt system för ömsesidigt godtagande av 
provning, mätning, kontroll och certifiering. 

SWEDAC anser att det ekonomiska resultatet i verksamheten är 
tillfredsställande. De ekonomiska resurser som anvisats under anslaget får 
disponeras för dels myndighetsuppgifter, dels teckning av underskott i 
SWEDAC:s uppdragsverksamhet under ett uppbyggnadsskede. Av 
anslagets 12, l miljoner kronor har 9,4 miljoner kronor disponerats för 
att täcka kostnader i myndighetsverksamheten, 2,0 miljoner kronor för 
att täcka underskott i uppdragsverksamheten samt 0,7 miljoner kronor för 
att redovisa ett överskott i uppdragsverksamheten. 

I sin enkla anslagsframställning påpekar SWEDAC att det anslag som 
ställts till förfogande för budgetåret 1993/94 väsentligt understiger vad 
som angetts i den fördjupade anslagsframställningen. SWEDAC 
förutsätter att anslaget korrigeras och att myndighetsverksamheten för 
budgetåret 1994/95 skall bedrivas i den omfattning som föreslogs i den 
fördjupade anslagsframställningen. Mot bakgrund av detta hemställer 
SWEDAC om ett ramanslag på 11 miljoner kronor för budgetåret 
1994/95. 

Regeringens överväganden 

Sammanfattning 

Övergripande mål 

Det har inte funnits skäl till att förändra det övergripande mål som 
gäller för treårsperioden 1992/93 - 1994195. 

Resurser: 

Ramanslag 1994/95 13 566 000 kr 

Övrigt: 

Under anslaget har 2,3 miljoner kronor beräknats för nya uppgifter 
inom marknadskontroll m.m., vilket regeringen avser att under 
våren 1994 återkomma till under våren 1994. 

Resultatbedömning 

SWEDAC:s årsredovisning visar att verksamheten bedrivs med en sådan 
inriktning att de uppsatta målen kan nås. Det är dock inte möjligt att 
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ännu dra några slutsatser om de effekter som SWEDAC:s verksamhet 
kommer att få. Anledningen är att det svenska systemet för teknisk 
kontroll fortfarande är under omställning, vilket starkt påverkar 
SWEDAC:s verksamhet. Under budgetåret 1993/94 har SWEDAC börjat 
verka som central förvaltningsmyndighet för dels handeln med ädelme
tallarbeten, dels den legala metrologin. 

SWEDAC:s ekonomiska resultat visar att myndigheten har klarat att 
rationalisera sin verksamhet enligt de förutsättningar som gavs för 
budgetåret 1992/93. 

Regeringen konstaterar att RRV inte haft några invändningar i 
revisionsberättelsen. Regeringen instänuner i RRV:s rekommendation att 
SWEDAC bör göra en mer komplett resultatredovisning. 

I särskilda direktiv för den fördjupade anslagsframställningen för bud
getåren 1995/96 - 1997/98 har regeringen uppdragit åt SWEDAC att 
analysera verksamhetens resultat vad gäller såväl prestationer som 
effekter. Resultaten bör ställas i relation till utnyttjade resurser. 
SWEDAC har vidare fått i uppdrag att föreslå vilka resultatmått som bör 
utvecklas och användas under de närmaste åren. 

Slutsatser 

Sammantaget innebär regeringens bedömning att de riktlinjer som lades 
fast i 1992 års budgetproposition bör gälla även för budgetåret 1994/95. 
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. 

Resultatredovisningen i årsredovisningen för budgetåret 1993/94 skall 
innehålla sådan resultatinformation att nyckeltal, produktivitetsmått, 
volymangivelser och jämförelsesiffror med tidigare år avseende såväl 
myndighetsverksamheten som uppdragsverksamheten ingår i underlaget. 
Verksamhetens resultat bör analyseras vad gäller såväl prestationer som 
effekter. 

Regeringen kommer under våren 1994 att förelägga riksdagen en 
proposition om marknadskontroll. Förslagen kan komma att påverka 
SWEDAC:s verksamhet. Med marknadskontroll avses övervakning av de 
produkter som finns på marknaden och ingripanden när dessa inte 
uppfyller ställda krav på säkerhet eller i övrigt inte är säkra. Under 
anslaget har 2,3 miljoner kronor beräknats för nya uppgifter inom 
marknadskontroll m.m. 

Regeringen beräknar anslaget för SWEDAC:s myndighetsverksamhet 
till 13 566 000 kr efter pris- och löneomräkning. 
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Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Styrelsen för teknisk ackreditering: Myndighetsverksamhet för 
budgetåret 1994/95 anvisar ett ramanslag på 13 566 000 kr. 

C 5. Styrelsen för teknisk ackreditering: Uppdragsverksam
het 

1992/93 Utgift 
1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

25 764 ()()() 
1 ()()() 
1 ()()() 

Under detta anslag redovisas intäkter och kostnader för SWEDAC:s 
uppdragsverksamhet. 

Styrelsen för teknisk ackreditering 

SWEDAC har i sin årsredovisning i de delar som avser resultatredovis
ningen redovisat uppdragsverksamheten i verksamhetsområdena 
ackreditering av laboratorier, av certifieringsorgan och av kontrollorgan 
samt tillsynsverksamhet. Strukturen överensstämmer i princip med den 
som redovisades i den fördjupade anslagsframställningen. 

Som verksamhetsmål för ackrediteringsverksamheten har följande lagts 
fast. 

Målet är att fortsätta utvecklingen och uppbyggnaden av ackredite
ringsverksamheten, så att denna kan svara mot de behov som uppkommer 
till följd av Europaintegrationen och en övergång till öppna system i 
nationella kontrollordningar. 

Normalt bör - under förutsättning att organen i fråga uppfyller kraven 
för ackreditering - SWEDAC kunna meddela beslut om ackreditering 
inom tre månader efter ansökan. 

Resultatkravet är att det svenska ackrediteringssystemet skall utformas 
enligt internationella normer så att internationell acceptans av svenska 
provningar och certifieringar uppnås samtidigt som de kostnader som 
ackrediteringen medför för de berörda organen inte får överstiga 
motsvarande kostnader i andra länder. 

Resultatredovisningen visar att målen för ackrediteringsverksamheten 
uppnåtts för certifieringsorgan och kontrollorgan. Dock föreligger 
svårigheter avseende laboratorieverksamheten. Orsakerna är dels kon
junkturnedgången, dels att teknikområdet visat sig vara mer komplext än 
väntat och dels förskjutningen av EES-avtalets ikraftträdande. 

De tillsynsinsatser som förutsetts för budgetåret har genomförts. 
SWEDAC menar att det ekonomiska resultatet i uppdragsverksamheten 

är tillfredsställande. Uppdragsintäktema har under budgetåret ökat med 
9 miljoner kronor eller 68 % . Självfinansieringsgraden, dvs. den andel 
av kostnaderna som täcks av intäki:er från kunder, har därmed ökat med 
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9 % från föregående budgetår till 92 % . SWEDAC framhåller att detta 
är en mycket hög självfinansieringsgrad i internationell jämförelse. 

I sin enkla anslagsframställning hemställer SWEDAC om ett för
slagsanslag på l 000 kr för uppdragsverksamheten under budgetåret 
1994/95. 

Regeringens överväganden 

Sammanfattning 

Övergripande mål 

Det har inte funnits skäl till att förändra det övergripande mål som 
gäller för treårsperioden 1992/93 - 1994/95. 

Resurser: 

Anslag 1994/95 l ()()()kr 

Resultatbedömning 

SWEDAC:s årsredovisning visar att uppdragsverksarnheten bedrivs med 
en sådan inriktning att de uppsatta målen kan nås. Uppdragsverksamheten 
har ökat i volym, men har trots detta givit ett underskott på 2,0 miljoner 
kronor. Underskottet har täckts av medel från dåvarande anslaget G 4. 
Styrelsen för teknisk ackreditering: Myndighetsverksamhet. Av anslaget 
har därutöver 0,7 miljoner kronor använts för att redovisa överskott i 
uppdragsverksarnheten. 

Regeringen konstaterar att RRV inte haft några invändningar i 
revisionsberättelsen avseende uppdragsverksamheten. Regeringen 
instämmer i RRV:s rekommendation att SWEDAC bör lämna en mer 
komplett resultatredovisning. 

Slutsatser 

Regeringen är medveten om att uppdragsverksamheten inte har uppnått 
full kostnadstäckning. I särskilda direktiv för styrelsens fördjupade 
anslagsframställning för budgetåren 1995196 - 1997 /98 har regeringen 
uppdragit åt SWEDAC att senast till den l april 1994 bl.a. göra en 
jämförande studie av hur andra europeiska ackrediteringsorgan finans
ierar sin verksamhet. Regeringen kommer att ta ställning till om full 
kostnadstäckning skall vara ett krav, efter det att SWEDAC lämnat sin 
studie om andra europeiska ackrediteringsorgan. 
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Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Styrelsen för teknisk ackreditering: Uppdragsverksamhet för bud
getåret 1994/95 anvisar ett anslag på l 000 kr. 

C 6. Styrelsen för teknisk ackreditering: Bidrag till riksmät
platsverksamhet 

1992/93 Utgift 
1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

7 706 641 
8 800 000 
8 400 000 

Reservation l 497 368 

Anslaget disponeras för bidrag till verksamheten vid riksmätplatsema. 
Dessa är Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB, Flygtekniska 
försöksanstalten, Telia Research AB, Statens strålskyddsinstitut och FFV 
Metech AB. Av bidraget används cirka två tredjedelar till att täcka 
riksmätplatsemas kostnader för att kalibrera riksnormalema mot de 
internationella normalerna och för att kalibrera de normaler som används 
i praktiken mot riksnormalema. Resterande medel används till investering 
i och underhåll av normaler och mätutrustningar. 

Styrelsen för teknisk ackreditering 

SWEDAC har i sin enkla ans/agsframställning hemställt om att det för 
kommande budgetår anvisas ett reservationsanslag om 9 150 000 kr, 
vilket innebär en uppräkning med 4 % med hänsyn till prisutvecklingen 
jämfört med innevarande budgetår. 

SWEDAC har anmält sin avsikt att upprätta långtidskontrakt mellan 
staten och de bolag som riksmätplatsema tillhör. Kontrakten skall 
långsiktigt reglera det ekonomiska förhållandet mellan SWEDAC och 
riksmätplatsema. 

Regeringens överväganden 

Med hänsyn till det statsfinansiella läget är regeringen inte beredd att 
tillstyrka en uppräkning av anslaget. Regeringen beräknar anslaget för 
budgetåret 1994/95 till 8 400 000 kr. Ett produktivitets- och effektivitets
krav om ca 3 % har beräknats på anslaget i enlighet med den princip 
som tillämpas generellt i årets budgetförslag. 

Enligt regeringens mening är det en fördel om SWEDAC tecknar 
långsiktiga avtal med riksmätplatsema. För att få ett enhetligt system, bör 
långsiktiga avtal tecknas med samtliga riksmätplatser, dvs. även med dem 
som inte ägs av bolag. Fördelen med avtal är dels att de garanterar 
långsiktighet i den svenska normaliehållningen, dels att SWEDAC kan 
avtala om redovisning och uppföljning av riksmätplatsemas verksamhet. 
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Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Styrelsen.för teknisk ackreditering: Bidrag till riksmätplatsverksam
het för budgetåret 1994/95 anvisar ett reservationsanslag på 8 400 000 
kr. 

C 7. Bidrag till provnings- och mätteknisk FoU, m.m. 

1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

51 772 ()()() 
48 950 000 

Anslaget disponeras för bidrag till teknisk forskning och utveckling av 
mät- och provningsteknik, normaliehållning samt därtill anknuten standar
disering och rådgivning. 

Uppgifterna fullgörs av det sedan den l juli 1993 statligt helägda 
bolaget Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB (SP) tidigare 
Statens provningsanstalt (prop.1992/93:239, bet.1992/93:NU32, rskr. 
1992/93:384). 

SP skall i detta sammanhang utföra följande tjänster 
- forskning och utveckling inom mät- och provningsteknik syftande till 

generell och tillämpad utveckling av mätmetodik och provningsme
toder, 

- utarbetande av harmoniserade mät- och provningsmetoder, normalt 
inom ramen för det internationella och europeiska standardiserings
arbetet, 

- rådgivning till myndigheter i deras föreskrivande verksamhet speciellt 
vad gäller mät- och provningsteknik, 

- internationellt samarbete inom mät- och provningsteknik och FoU, 
- normaliehållning innefattande etablerande och upprätthållande av 

nationella normaler och säkerställande av den internationella spåJbar
heten. 

Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB 

SP har i sin ansökan om bidrag bedömt medelsbehovet till 54 308 000 
kr. Medlen prioriteras mot internationellt samarbete, näm1are samverkan 
med högskolor och små och medelstora företag samt mot de utpekade 
teknikområdena yttre miljö, informationsteknik, grundläggande mättek
nik, materialteknik och transportsäkerhet. 
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Regeringens överväganden 

Sammanfattning 

Övergripande mål 

SP skall genom effektiv projekthantering och internationellt sam
arbete utveckla tvärtekniska projekt över branschgränser, forsk
ningsdiscipliner och teknikområden. SP skall vidare aktivt med
verka till att FoU-resultat överförs i industriella tillämpningar med 
särskild inriktning på små och medelstora företag samt stärka mät
och provningsteknikens betydelse för FoU-processen genom 
samverkan med NUTEK, andra forskningsråd och sektorsorgan 
samt industri och högskola. 

Resurser: 

Reservationsanslag 1994/95 48 950 000 kr 

Resultatbedömning 

Regeringen bedömer SP som ett kompetent och effektivt FoU-organ inom 
sitt område. Bolagsfonnen bör ge SP möjligheter till ytterligare ut
veckling och effektivisering av verksamheten. 

Slutsatser 

I det europeiska integrationsarbetet är mätteknik och provning med 
forskning och utveckling prioriterade områden. Som den dominerande 
nationella resursen för FoU inom området provning och mätteknik är SP 
en betydelsefull länk i bl.a. teknikspridning, standardiseringsarbete och 
kvalitetssäkring för aktörer inom näringslivet, myndigheter och organisa
tioner. 

Enligt EG:s byggproduktdirektiv får bl.a. produkter som överensstäm
mer med ett europeiskt tekniskt godkännande förses med EG-märket. 
Europeiska tekniska godkännanden meddelas inom EG av härför utsedda 
godkännandeorgan i enlighet med riktlinjer som tagits fram av organens 
samarbetsorganisation European Organization for Technical Approvals 
(EITTA). Enligt EES-avtalet får godkännandeorgan från EFTA-staterna 
inte vara medlemmar av EITTA. De får däremot medverka i EITTA:s 
arbete på teknisk nivå. För att europeiska tekniska godkännanden skall 
kunna utfärdas inom EFTA, krävs att ett EFTA-organ bildas enligt 
samma regler som gäller för EOI'A. Ett sådant organ, Association for 
Technical Approval bodies on Construction Products (ATAC), är nu 
under bildande. 

SP ansvarar för och samordnar svensk medverkan i EOfA. SP har 
överlåtit uppgifterna vad gäller godkännande och certifiering till ett 
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dotterbolag, Svenskt Byggodkännande AB (SBG), och den 16 december Prop. 1993/94: 100 
1993 utsåg regeringen SBG att vara godkännandeorgan enligt EES- Bil. 13 
avtalets och byggprodul'tdirektivets regler. 

Verksamheten inom EOfA och ATAC är resp. kommer att vara av 
betydelse för den svenska byggindustrins effektivitet och internationella 
konkurrenskraft. Verksamhetens roll i det europeiska harmoniserings
arbetet bör också understrykas. Regeringen föreslår därför ett bidrag till 
verksamheten med tekniska godkännanden avseende byggområdet inom 
EES på 400 000 kr för budgetåret 1994/95. Beloppet är en engångsan
visning. Regeringen avser att till budgetåret 1995/96 återkomma i frågan 
om eventuella framtida bidrag till verksamheten. 

Regeringen beräknar bidraget till provnings- och mätteknisk FoU, 
m.m. för budgetåret 1994/95 till 48 950 000 kr. Av detta belopp avser 
400 000 kr bidrag till verksamheten med tekniska godkännanden avse
ende byggområdet inom EES. Utöver pris- och löneuppräkning har ett 
produktivitets- och effektivitetskrav om 3 % beräknats i enlighet med den 
princip som tillämpas generellt i årets budgetförslag. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Bidrag till provnings- och mätteknisk FoU, m.m. för budgetåret 
1994/95 anvisar ett reservationsanslag på 48 950 000 kr. 

C 8. Elsäkerhetsverket 

1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

44 592 ()()() 
39 651 ()()() 

I enlighet med riksdagens beslut hösten 1992 (prop.1992/93 :21, bet. 
1992/93:NU5, rskr. 1992/93:34) inrättades en ny myndighet, Elsäker
hetsverket, på elsäkerhetsområdet den 1 januari 1993. I Elsäkerhetsverket 
ingår de delar av NUTEK som tidigare ansvarat för elsäkerhetsområdet. 
Den tidigare regionala tillsynsorganisationen, Statens elektriska in
spektion, utgör vidare en del av den nya elsäkerhetsmyndigheten. 
Elsäkerhetsverket är förvaltningsmyndighet för tekniska säkerhetsfrågor 
på elområdet. 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. 

Inkomster hos Elsäkerhetsverket, som redovisas på statsbudgetens 
inkomstsida under inkomsttiteln 2552 Övriga offentligrättsliga avgifter, 
beräknas till ca 43 miljoner kronor för nästa budgetår. 

Elsäkerhetsverket skall inkomma med en fördjupad anslagsfram
ställning senast den l april 1994 för treårsperioden 1995/96 - 1997/98. 
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Regeringen har i beslut medgivit att Elsäkerhetsverket befrias från 
skyldigheten att lämna årsredovisning för första halvåret 1993. 

I sin enkla anslagsframställning anför verket bl.a. att arbetet har 
påbörjats med att ta fram en fördjupad anslagsframställning och att i det 
arbetet ingår att göra en djupare analys av verksamheten. Mot den 
bakgrunden föreslår verket inga större förändringar av verksamheten för 
budgetåret 1994/95. Inom området marknadskontroll av elmateriel räknar 
dock verket med ökade insatser. Elsäkerhetsverket föreslår att 
45 000 000 kr anvisas för verksamheten under anslaget Elsäkerhetsverket 
för budgetåret 1994/95. 

Regeringens överväganden 

Sammanfattning 

övergripande mål 

Det har inte funnits skäl att förändra de övergripande mål som 
gäller för budgetåret 1993/94. 

Resurser: 

Ramanslag 1994/95 39 651 ()()()kr 

Övrigt: 

Avgifterna som tas ut för Elsäkerhetsverkets verksamhet skall 
redovisas under inkomsttitel på statsbudgeten. Motsvarande utgifter 
täcks från ramanslaget. 

Resultatbedömning 

Regeringen delar Elsäkerhetsverkets bedömningar vad gäller de hittills
varande erfarenheterna av verksamheten. 

Slutsatser 

Regeringens bedömning är att verksamheten inom myndigheten under det 
kommande budgetåret bör bedrivas enligt de riktlinjer som lades fast i 
1993 års budgetproposition. 

I anslutning till insatserna skall verket följa den internationella 
utvecklingen samt främja svenskt deltagande i internationellt samarbete 
inom sitt verksamhetsområde. 

För genomförande av nämnda insatser skall verket samverka med 
berörda myndigheter samt med näringslivs-, arbetstagar- och intresseor
ganisationer. Elsäkerhetsverket fullgör de uppgifter som tillsynsmän över 
elektriska starkströmsanläggningar och elektrisk materiel har enligt lag 
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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. 

EES-avtalet medför att Sverige frångår obligatorisk förhandskontroll 
som utförs av tredjepartsorgan. Avtalet medför vidare att Sverige 
kommer att avskaffa registreringssystemet för elektrisk materiel. I 
enlighet med riksdagens beslut våren 1993 om ändring i lagen (1902:71 
s. 1), innefattande vissa bestämmelser om elektriska anläggningar och 
regeringens beslut i september 1993 om förordning (1993: 1068) om 
elektrisk materiel upphör skyldigheten att registrera elektrisk materiel. 
Mot bl.a. denna bakgrund har vissa besparingar beräknats under anslaget. 

Fr.o.m. budgetåret 1993/94 infördes en avgiftsfinansiering av 
verksamheten i form av en elabonnentavgift. I enlighet med förordning 
(1993:560) om elabonnentavgift skall elabonnenter årligen efter debite
ring inbetala elabonnentavgiften till elleverantören. Intäkterna från 
elabonnentavgifterna tillförs inkomsttitel. 

För budgetåret 1994/95 beräknas medelsbehovet för Elsäkerhetsverket 
till 39 651 000 kr. Utöver pris- och löneomräkning har ett produktivitets
och effektivitetskrav om 3 % beräknats på anslaget i enlighet med den 
princip som tillämpas generellt i årets budgetförslag. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Elsäkerhetsverket för budgetåret 1994/95 anvisar ett ramanslag 
på 39 651 ()()() kr. 

C 9. Sprängämnes inspektionen 

1992/93 Utgift 
1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

13 562 297 
14 964 ()()() 
15 499 ()()() 

Sprängämnesinspeh.-tionen (SÄI) är central förvaltningsmyndighet för 
frågor som rör brandfarliga och explosiva varor. Det övergripande målet 
för verksamheten är att förebygga att personer och egendom kommer till 
skada vid hantering av sådana varor. 

Inkomster hos SÄI, som redovisas på statsbudgetens inkomstsida under 
inkomsttiteln 2552 Övriga offentligrättsliga avgifter, beräknas till ca 
15 miljoner kronor för nästa budgetår (innevarande budgetår 14,5 miljo
ner kronor). 
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Sprängäninesinspektionen 

SÄI har i sin årsredovisning i de delar som avser resultatredovisningen 
redovisat verksamheten i verksamhetsområdena regelarbete, tillsyn, 
tillståndsfrågor, förlagsverksamhet, utredningsarbete samt extern 
utbildning. Strukturen överensstämmer i huvudsak med den som 
redovisades i den fördjupade anslagsframställningen. Verksa.mhetsmål 
och resultatkrav har lagts fast. 

Resultatredovisningen indikerar att de fastlagda målen och resultat
kraven i allt väsentligt har klarats. SÄI menar att de avvikelser som finns 
inte är av den arten och omfattningen att särskilda åtgärder behöver 
vidtas. SÄI påpekar att av de särskilda studier som skett av icke 
föranmäld tillsyn, ca 4 % av resurserna inom tillsynsområdet, framgår 
att inspektionen bör överväga att prioritera komplicerade anläggningar. 
Vad gäller tillsynsområdet påpekar inspektionen att uppföljningssystemet 
skall utvecklas ytterligare till nästa års resultatredovisning. Detta gäller 
även förlagsverksamheten, som SÄI har ansvar för sedan nyåret 1993. 

SÄI menar att det ekonomiska resultatet i verksamheten är till
fredsställande. Kostnaderna för verksamheten har hållits under den 
budgeterade ramen, vilket ytterligare förbättrat likviditeten. Inspektionen 
påpekar att avgiftsintäk1:erna för budgetåret 1992/93 minskat med ca 
2,6 miljoner kronor jämfört med föregående budgetår. Minskningen 
beror på att SÄI inför övergången till ramanslag den 1 juli 1993 genom 
nedsättning av avgiftsuttaget för första halvåret 1993 strävat efter att 
uppnå ett ackumulerat nollresultat. Detta har dock av olika skäl inte 
lyckats utan det ackumulerade överskottet uppgår till ca 3,6 miljoner 
kronor. Räntenettot blev 347 000 kr. 

RRV redovisar inga invändningar i sin revisionsberättelse. 
I sin enkla anslagsframställning menar SÄI utan att hänvisa till 

resultaten i årsredovisningen att inriktningen på verksamheten bör ligga 
fast under budgetåret 1994/95 . 

SÄI föreslår i sin enkla anslagsframställning att anslaget fastställs i 
enlighet med fastlagd resursram. Inspektionen redovisar ett utökat 
resursbehov vad gäller medel för deltagande i det europeiska standardise
ringsarbetet till följd av ett av EG våren 1993 antaget direktiv om 
explosiva varor ( + 200 000 kr). 
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Regeringens överväganden 

Sammanfattning 

Övergripande mål 

De övergripande må1 som gäller för perioden 1991/92 - 1994/95 
bör ligga fust. Regeringen har den 27 maj 1993 beslutat att de 
övergripande mål och verksamhetsmål som gällt för perioden 
1991/92 - 1994/95 utsträcks till att omfatta även budgetåret 
1995196. 

Resurser: 

Ramanslag 1994/95 

Planerings ram: 

1994/95 
15 499 000 kr 

Resultatbedömning 

15 499 000 kr 

1995/96 
15 499 000 kr 

SÄI:s årsredovisning visar enligt regeringens mening att verksamheten 
bedrivs med sådan inriktning att de uppsatta målen och kraven i allt 
väsentligt kan nås. Det har emellertid ännu inte varit möjligt att göra en 
totalbedömning av effektiviteten av verksamheten, eftersom underlaget 
för sådan prövning inte kommer att vara komplett förrän till budgetåret 
1994/95. 

SÄI:s ekonomiska resultat är tillfredsställande. Kostnaderna för 
verksamheten har hållits under den av regeringen budgeterade ramen. 
Räntenettot var klart positivt mot att det under tidigare budgetår har varit 
negativt eller i närheten av noll. 

Regeringen konstaterar att RRV inte anfört några invändningar i 
revisionsberättelsen avseende SÄI. 

Slutsatser 

Sammantaget innebär regeringens bedömning att de riktlinjer som lades 
fast i 199 l års budgetproposition bör gälla även för budgetåren 1994/95 
och 1995/96. Anslaget bör efter vissa tekniska justeringar fastställas i 
enlighet med den planeringsram som beräknades i 1993 års budget
proposition. Regeringen beräknar anslaget till 15 499 000 kr efter pris
och löneomräkning. 

Under budgetåret 1993/94 har SÄI infört en kontinuerlig tidredovis
ning samtidigt som alla de gemensamma kostnaderna fördelas på den 
operativa verksamheten. Härigenom skapas förutsättningar för in
spektionen att i årsredovisningen för 1993/94 års verksamhet redovisa 
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effektiviteten i sitt interna arbete genom att relatera alla prestationer till 
kostnader, som bl.a. kan anges i form av nyckeltal som produktivitets
mått för hela och delar av verksamheten. 

Regeringen anser att resultatuppföljningen bör utvecklas i enlighet med 
de planer som SÄI redovisat så att åtgärder och insatser inom olika 
verksamhetsgrenar så långt möjligt kan kopplas till de mål och krav som 
angetts. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Sprängämnesinspektionen för budgetåret 1994/95 anvisar ett ram
anslag på 15 499 000 kr. 

C 10. Sveriges geologiska undersökning: Geologisk under
sökningsverksamhet m.m. 

1992/93 Utgift 
1993/93 Anslag 
1994/95 Förslag 

123 975 777 
130 354 000 
130 680 000 

Reservation 1 1 085 928 

1Reservationsanslaget Sveriges geologiska undersökning: Geologisk kartering m.m. 
från budgetåret 1990/91. 

Sveriges geologiska undersökning (SGU) är central förvaltningsmyn
dighet för frågor om landets geologiska beskaffenhet och mineral
hantering. Det övergripande målet för SGU:s verksamhet är att under
söka, dokumentera och beskriva Sveriges geologi för att tillhandahålla 
geologisk information som behövs särskilt inom områdena miljö och 
hälsa, fysisk planering och hushållning med naturresurser, naturresurs
försörjning, jord- och skogsbruk och totalförsvar samt att marknadsföra 
denna information. 

SGU är chefsmyndighet för Bergsstaten, som är regional förvaltnings
myndighet för frågor om landets mineralhantering. Målet för Bergsstatens 
verksamhet är att möjliggöra eftersökande och utvinning av främst 
malmer, att förhindra misshushållning med våra mineralresurser samt att 
förebygga att personer och egendom kommer till skada vid gruvdrift. 

Inkomster vid SGU och Bergsstaten, som redovisas på statsbudgetens 
inkomstsida under inkomsttiteln 2528 Avgifter vid Bergsstaten, beräknas 
till 3,0 miljoner kronor för nä5ta budgetår (innevarande budgetår 3,4 
miljoner kronor). 

Sveriges geologiska undersökning 

SGU har i sin årsredovisning i de delar som avser resultatredovisningen 
redovisat verksamheten i verk.<.amhetsområdena geologisk undersök
ningsverksamhet, utökad undersökningsverksamhet i Västerbottens och 
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Norrbottens län, myndighetsverksamhet inkl. Bergsstaten, mineralin
formationskontor i Malå, intäktsfinansierad verksamhet samt forskning 
och utveckling. Med undantag för under budgetåret 1992/93 nytillkom
mande verksamheter överensstämmer strukturen i allt väsentligt med den 
som redovisades i den fördjupade anslagsframställningen. 

Som verksamhetsmål för den anslagsfinansierade verksamheten exkl. 
stöd till geovetenskaplig forskning har följande lagts fast. 

De långsiktiga målen för den regionala systematiska undersök
ningsverksamheten innebär att modem information anpassad till 
samhällets olika behov inom skilda regioner skall finnas tillgänglig för 
75 % av Sveriges landyta år 2020. För de prospekteringsintressanta 
delarna av Västerbottens och Norrbottens län skall informationen finnas 
år 2010. För de flygbaserade geofysiska undersökningarna skall 75 %
målet uppnås år 2002. Informationen om de lösa avlagringarna på hela 
den svenska kontinentalsockeln skall finnas tillgänglig år 2050. 

Som mål för den intäktsfinansierade verksamheten gäller att den skall 
ökas med 15 % under treårsperioden fram t.o.m. budgetåret 1993/94. 
Denna verksamhet skall bedrivas med full kostnadstäckning. 

I fråga om Bergsstatens verksamhet gäller att införandet av den nya 
minerallagstiftningen skall prioriteras och att tillsynsverksamheten skall 
hållas på en fortsatt hög nivå. 

Resultatredovisningen visar att verksamheten under budgetåret 1992/93 
anpassats och bedrivits på ett sådant sätt att de långsiktiga verksamhets
målen och de övriga målen kan uppnås. 

Vad gäller den geologiska undersökningsverksamheten har dock i flera 
fall årsmålen inte kunnat uppnås fullt ut. Detta beror i huvudsak på att 
vissa program på grund av senarelagd nyrekrytering inte haft möjlighet 
art disponera personal i den omfattning som planerats. Senareläggningen 
orsakades av de minskade anslagen till SGU:s verksamhet som aviserades 
i 1993 års budgetproposition. SGU valde då att avvakta med nyrekryte
ring till dess det klarlagts att de nödvändiga kostnadsminskningarna 
kunde uppnås. Det ledde till att de ekonomiska resurser som anvisats till 
verksamheten inte helt förbrukats. Eftersläpningen i den geologiska 
undersökningsverksamheten beräknas hämtas in under budgetåret 
1993/94. Det uppstår därigenom, påpekar SGU, inga avvikelser i 
förhållande till de uppställda långsiktiga målen. 

SGU påpekar vidare att de av statsmakterna våren 1992 beslutade nya 
eller utökade verksamheterna, dvs. uppbyggnad och drift av ett mineral
informationskontor i Malå samt ökad undersökningsverksamhet i de 
prospekteringsintressanta områdena i Västerbottens och Norrbottens län, 
har satts i gång och bedrivits i förutsatt omfattning. 

Investeringar i system och utrustning för den maringeologiska 
verksamheten togs under året i full produktion. Det innebär att undersök
ningstakten ökade med en faktor tre jämfört med läget före investeringar
na. 

SGU anser att det ekonomiska resultatet i verksamheten är till
fredsställande. Den anslagsfinansierade verksamheten har av skäl som 
nyss nämnts inte helt förbrukat de ekonomiska resurser som anvisats till 
verksan1heten. Anslagssparandet uppgår till 17 miljoner kronor, vilket 
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utgör 19 % av det tilldelade ramanslaget. Därutöver finns under ett s.k. 
äldreanslag en reservation på l, 1 miljoner kronor, avseende ännu ej 
ianspråktagna engångsanvisade medel för två särskilda ändamål. Vidare 
har den intäktsfinansierade verksamhetens omsättning ökat till 13,6 
miljoner kronor och överskottet efter finansnetto uppgår till 0,4 miljoner 
kronor. Den ökade volymen har lett till högre bidrag till täckning av 
gemensamma kostnader. Det balanserade överskottet från uppdragsverk
samheten är 2,4 miljoner kronor. SGU har vidare tagit upp lån i 
Riksgäldskontoret för finansiering av investeringar i anläggningstillgångar 
till ett sammanlagt belopp av 36, l miljoner kronor. RRV redovisar inga 
invändningar i sin revisionsberättelse. 

I sin enkla anslags.framställning redovisar SGU regeringens uppdrag 
om översyn av de gällande långsiktiga verksamhetsmålen med anledning 
av riksdagens beslut våren 1993 om minskade ekonomiska ramar för 
verksamheten. Med utgångspunkt i redovisningen hemställer SGU i första 
hand om ytterligare 11,5 miljoner kronor per år för att kunna bibehålla 
fastställda målår för undersökningsverksamheten och i andra hand om att 
målåren ändras till 2004 för flyggeofysisk undersökning, till 2025 för 
geologisk undersökning till lands och till 2060 för maringeologisk 
undersökning. SGU anser att det inte är möjligt att öka produktiviteten 
utöver gällande krav på 1,5 % per år. 

SGU menar att inriktningen av verksamheten i övrigt bör ligga fast. 
SGU tar vidare i sin enkla anslagsframställning upp ett antal frågor 

som enligt verket inte lämpligen kan anstå till nästa fördjupade anslags
framställning. Bland annat föreslår SGU efter samråd med berörda 
myndigheter förändrad finansiering av två verksamheter, nämligen för 
regionala inventeringar av naturgrus och alternativa material, främst 
krossberg ( +2 miljoner kronor från täktavgifter) samt för verkets 
medverkan med redovisning av blockmark på Lantmäteriverkets nya 
topografiska karta T5 ( + l miljon kronor från Försvarsdepartementets 
huvudtitel). SGU redovisar ett utökat medelsbehov på sammanlagt 10,7 
miljoner kronor för budgetåret 1994/95 för de nya eller utökade 
verksamheterna digitalisering av moderna men manuellt framställda 
kartor, marin berggrundsgeologisk undersökning, prospekteringsinriktad 
malmgeologisk forskning, åtgärder mot kvalitetsproblem vid enskild 
vattenförsörjning och borrkärnearkivet. 

Med utgångspunkt i regeringens uppdrag att se över verksamheten 
inom Bergsstaten konstaterar SGU att Bergsstaten i dag har en väl 
fungerande organisation och finns lokaliserad i orter som ger bästa 
tillgänglighet för kunderna. Den totala arbetsbelastningen förväntas 
minska något under kommande år även om den fulla effekten av den nya 
minerallagen ännu inte kan överblickas fullständigt. Personalen kommer 
därför att reduceras något under budgetåret 1993/94. SGU:s slutsats är 
att det inte finns skäl att ändra Bergsstatens organisation och lokalisering. 
För Bergsstatens verksamhet föreslår SGU att medel anvisas i enlighet 
med gällande riktlinjer. 

SGU redovisar slutligen regeringens uppdrag om förutsättningarna för 
och konsekvenserna av en snabbare undersökningsverksamhet i de 
prospekteringsintressanta områdena i Västerbottens och Norrbottens län 
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genom att ändra målåret från 2010 till 2002. Detta kräver ett resurstill
skott av 16 miljoner kronor per år för att SGU:s övriga verksamhet inte 
skall påverkas. En tidigareläggning utan denna ökade ram är inte möjlig 
utan att konsekvenserna för den av statsmakterna prioriterade undersök
ningsverksamheten i de befolkningstäta områdena skulle bli förödande. 
SGU påpekar att all övrig verksamhet avseende berggrund och jordarter 
i övriga Sverige skulle behöva läggas ned under perioden. 

Regeringens överväganden 

Sammanfattning 

ÖWrgripande mål 

De övergripande mål som gäller för perioden 1991192 - 1994/95 
bör ligga fast utom såvitt avser de långsiktiga verksamhetsmålen 
för flyggeofysisk undersökning, geologisk undersökning till lands 
och maringeologisk undersökning. Målåren för dem bör ändras till 
2004, 2025 resp. 2060. Regeringen har den 10 juni 1993 beslutat 
att de övergripande mål och verksamhetsmål som gällt för perioden 
199 l/92 - 1994/95 utsträcks till att omfatta även budgetåret 
1995/96. 

Resurser: 

Ramanslag 1994/95 130 680 000 kr 

Planeringsram: 

1994/95 1995/96 
130 680 000 kr 130 680 000 kr 

Resultatbedömning 

SGU:s resultatredovisning visar att verksamheten bedrivs med en sådan 
inriktning att de uppsatta målen kan nås. Statsmakterna beslutade våren 
1992 om en ökad undersökningsverksamhet i de prospekteringsintressanta 
områdena i Västerbottens och Norrbottens län samt om uppbyggnad av 
ett mineralinformationskontor i Malå. Båda dessa verksamheter har satts 
i gång och bedrivs i förutsatt omfattning. SGU:s ekonomiska resultat 
visar att myndigheten väl klarat att rationalisera sin verksamhet enligt de 
förutsättningar som getts. Uppdragsverksamheten har trots en fortsatt 
svag marknad ökat i volym och gett ett visst överskott. Den ökade 
volymen har bidragit till en högre täckning av gemensamma kostnader. 

Regeringen konstaterar att RRV inte haft några invändningar i 
revisionsberättelsen avseende SGU. 

Prop. 1993/94:100 
Bil. 13 

73 



Slutsatser 

Sammantaget innebär regeringens bedömning att de riktlinjer som lades 
fast i 1991 års budgetproposition och som kompletterades av riksdagen 
våren 1992 bör, efter justering av vissa av de långsiktiga verksamhets
målen, gälla även för budgetåren 1994/95 och 1995/96. Den justering av 
gällande långsiktiga verksamhetsmål som behöver göras har sin grund i 
riksdagens beslut våren 1993 om minskade ekonomiska ramar för SGU. 
Med utgångspunkt i SGU: s förslag till anpassning bör enligt regeringen 
balansen mellan verksamhetsmål och resurstilldelning återställas genom 
en justering av tre av de långsiktiga verksamhetsmålen så att målåren 
ändras till 2004 för ftyggeofysisk undersökning (f.n. 2002), till 2025 för 
geologisk undersökning till lands (f.n. 2020) och till 2060 för maringeo
logisk undersökning (f.n. 2050). Den föreslagna ändringen av verksam
hetsmålen ger enligt regeringens bedömning också utrymme för vissa 
besparingar. 

Regeringen delar SGU:s uppfattning att det för närvarande inte finns 
skäl att förändra Bergsstatens organisation och lokalisering. Frågan bör 
tas upp till övervägande efter några års ytterligare tillämpning av den nya 
minerallagen (1991:45). Lagen trädde i kraft den l juli 1992 och den 
ändrades på ett antal väsentliga punkter den 1 juli 1993 ( 1993 :690). 

Regeringen föreslår att 130 680 000 kr anvisas för budgetåret 1994/95 
för SGU:s och Bergsstatens verksamhet. Förslaget har beräknats med 
utgångspunkt i ett besparingskrav på 3 % , vilket till stor del motsvaras 
av det utrymme som skapas genom den ovan föreslagna ändringen av tre 
långsiktiga verksamhets mål. Vidare innehåller förslaget en överföring av 
ytterligare 1 miljon kronor från Försvarsdepartementets huvudtitel för 
SGU:s medverkan i den nya topografiska kartan T5. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
1. godkänner att de långsiktiga målen för verksamheten inom 

Sveriges geologiska undersöknings ansvarsområde ändras 
enlighet med vad regeringen förordat, 

2. till Sveriges geologiska undersöf..7ling: Geologisk undersöknings
verksamhet m. m. för budgetåret 1994/95 anvisar ett ramanslag på 
130 680 ()()() kr. 
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C 11. Sveriges geologiska undersökning: Geovetenskaplig 
forskning 

1992/93 Utgift 
1993/84 Anslag 
1994195 Förslag 

4 833 894 
5 ()()() ()()() 
4 880 ()()() 

Reservation 154 983 

Anslaget disponeras av Sveriges geologiska undersökning (SGU) för 
att främja och stödja riktad geovetenskaplig grundforskning och tillämpad 
forskning. 

Sveriges geologiska undersökning 

I sin årsredovisning konstaterar SGU att stöd till riktad geovetenskaplig 
grundforskning och tillämpad forskning nu har lämnats i två och ett halvt 
år. Genom stödet har förutsättningarna för att ta till vara den kunskaps
potential som genereras vid universitet och högskolor väsentligt för
bättrats. Stödet har givit SGU möjligheter att systematiskt och långsiktigt 
bygga upp kunskap och kompetens av betydelse för användning av 
geologisk information i det svenska samhället. Medlen används för sådan 
forskning som SGU identifierar behoven av och som kan anses vara av 
vikt för SGU:s verksamhet. 

De flesta projekt som hittills har fått stöd är fleråriga. Merparten av 
projekten kommer att slutrapporteras först under budgetåret 1993/94, 
vilket ger underlag till utvärdering av forskningens betydelse för SGU:s 
verksamhet. 

SGU föreslår i sin enkla anslags.framställning att medel till geoveten
skaplig forskning anvisas i enlighet med den av riksdagen våren 1993 
antagna treårsplanen för forskning. 

Regeringens överväganden 

Regeringen är medveten om att det ännu är för tidigt att göra en 
redovisning av hittills gjorda satsningar som i kvantitativa och kvalitativa 
termer beskriver uppnådda resultat. Regeringen avser, som framhölls i 
propositionen (prop. 1992/93: 170 avsnitt 12) om forskning för kunskap 
och framsteg, uppdra åt SGU att under år 1995 redovisa en utvärdering 
av gjorda satsningar. 

Riksdagen har vid behandlingen av nämnda forskningsproposition (bet. 
1992/93:NU30, rskr. 1992/93:399) lagt fast riktlinjer för resursramar 
inom anslaget. Regeringen beräknar i enlighet med dessa riktlinjer och 
efter pris- och löneuppräkning samt ett produktivitets- och elfektivitets
krav om 3 % i enlighet med den princip som tillämpas generellt i årets 
budgetförslag anslaget för budgetåret 1994/95 till 4 880 000 kr. 
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Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Sveriges geologiska undersökning: Geovetenskaplig forskning för 
budgetåret 1994/95 anvisar ett reservationsanslag på 4 880 000 kr. 

C 12. Bidrag till Fonden för fukt- och mögelskador 

1992/93 Utgift 70 000 000 
1993/94 Anslag 70 000 000 
1994/95 Förslag 70 000 000 

Anslaget disponeras för bidrag till Fonden för fukt- och mögelskador. 
Fonden förvaltas av Kammarkollegiet som, efter beslut av fondens 
styrelse, ombesörjer utbetalning av medel från fonden. 

Fondens medel disponeras för sådana bidrag till enskilda som följer av 
förordningen (1993:712) om den statliga fonden för fukt- och mögelska
dor 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 - 1993/94 meddelas 
inom en ram av 435 miljoner kronor. 

Kammarkollegiet tillhandahåller sedan den l juli 1993 kansliresurser 
för beredning och föredragning av ärenden åt den statliga fonden. 

Fonden för fukt- och mögelskaclor 

Den 31 juli 1993 hade totalt 4 523 ärenden kommit in till fonden. För 
avgörande i småhusskadenämnden har totalt 605 ärenden inkommit och 
avslutats. Av de till fonden inkomna ärendena har 3 615 avgjorts slutligt 
och lett till positivt beslut om bidrag i l 888 ärenden till en kostnad av 
305 miljoner kronor inklusive mervärdeskatt. Beslutsramen bedöms 
beträffande delvis avgjorda ärenden, dvs. sådana där anbud ännu inte 
kommit in, belastas med ca 30 miljoner kronor. Antalet ärenden där 
beslut ännu inte meddelats uppgår till ca 780. 

Under budgetåret 1992/93 har beslut om bidrag till reparationskost
nader i enskilda småhus fattats till ett belopp av ca 37 miljoner kronor, 
vilket innebär ett genomsnittligt belopp om ca 126 000 kronor per hus. 
Till detta skall i varje enskilt ärende med positivt beslut läggas konsult
kostnader för utredning av skadan, upphandling, besiktning m.m. 

Fondstyrelsen bedömer att beslutsvolymen under budgetåret l 993/94 
kommer att uppgå till ca 75 miljoner kronor. Beträffande budgetåret 
1994/95 bedömer styrelsen att ärendevolymen blir oförändrad, att 
genomsnittsåtagandena i bifallsärendena minskar och att något fler 
ärenden än tidigare kommer att avskrivas efter utredning och upphandling 
samt att beslutsramen kommer alt belastas med ca 82 miljoner kronor. 
Detta innebär att beslutsramen bör vidgas med 70 miljoner kronor till 
505 miljoner kronor. 

Prop. 1993/94: l 00 
Bil. 13 

76 



Behovet av medel för utbetalning av beslutade bidrag, tekniska Prop. 1993/94: 100 
utredningar, besiktningar, kanslikostnader m.m. bedömer fondstyrelsen Bil. 13 
till sammanlagt 100 miljoner kronor under budgetåret 1994/95. 

Regeringens överväganden 

Antalet ansökningar om bidrag till åtgärder för att avhjälpa fukt- och 
mögelskador i småhus ligger fortfarande på en hög nivå. Riksdagen har 
medgett att sammanlagt 435 miljoner kronor tas i anspråk för bidrag till 
fonden. Vid ingången av budgetåret 1993/94 fanns ett tillgängligt 
utrymme för beslut på ca 87 miljoner kronor. Regeringen bedömer med 
hänsyn till förväntad nivå på bidragsbeloppen per hus, att ramen för 
beslut om bidrag bör vidgas med 25 miljoner kronor. 

Behovet av medel för utbetalning under budgetåret 1994/95 beräknas 
till 70 miljoner kronor. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
1. medger att ramen för bidrag till Fonden för fukt- och mögelska

dor vidgas till 460 miljoner kronor, 
2. till Bidrag till Fonden för fukt- och mögelskador för budgetåret 

1994/95 anvisar ett förslagsanslag på 70 000 000 kr. 

C 13. Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder 

1992/93 Utgift 
1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

9 714 000 
20 000 000 
20 000 000 

Anslaget disponeras av Boverket för bidrag till åtgärder mot radon i 
bostäder 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 hälsoskydds
synpunkt. 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 
radongashalten 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 (SSI) bedömer numera att den genom
snittliga F-faktom i Sverige är 0,4. EG:s rekommendationer på området 
anges som radongashalt. 
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Boverket 

Bidragsgivningen i dess nuvarande form infördes den l juli 1988. 
Hittills, t.o.m. den 30 juni 1992, har bidrag lämnats till totalt 3 700 
egnahem till ett sammanlagt bidragsbelopp om ca 41,9 miljoner kronor. 
I 45 % av bidragsärendena har maximalt bidragsbelopp beviljats, dvs. 
15 000 kr. Vanligen vidtas olika slag av ventilationsåtgärder för att 
komma till rätta med radon. 

Under hela budgetåret 1992/93 beviljades 867 bidrag till ett samman
lagt belopp av 9,4 miljoner kronor. Den i förra årets anslagsframställning 
förväntade ökningen av bidragsverksamheten har inte inträffat. Boverket 
föreslår nya metoder för att komma till rätta med radonproblemen i våra 
bostäder. 

Boverkets förslag till förändring av insatserna för att komma till rätta 
med radon omfattar alla bostäder med radondotterhalter över 200 Bq/m3 
(motsvarar radongashalt på 400 Bq/m3) i såväl hyres- och bostadsrättshus 
som egnahem och avser en kraftigt förstärkt information. 

Information erfordras riktad till allmänheten om 
- de hälsorisker som är förknippade med radon, 
- var riskområdena finns, 
- vilka saneringsåtgärder som kan vidtas samt kostnader. 

Information riktad speciellt till potentiella bostadsköpare för att de 
skall kräva uppgifter om eventuell radonförekomst i fastigheter. 

I förra årets budgetproposition (prop. 1992/93:100, bil.13 s. 123) 
redovisades huvuddragen i en lägesrapport om arbetet med radon som de 
ansvariga myndigheterna m.fl. utarbetat, dvs. SSI, Boverket, Socialsty
relsen, Arbetarskyddsstyrelsen samt Kommunförbundet. Rapporten, 
Radon 1993, har överlämnats till regeringen samt ett åtgärds program för 
arbetet mot radon utarbetat av SSI. Materialet har remissbehandlats och 
ärendet bereds för närvarande i de olika berörda departementen. 

Regeringens överväganden 

Sverige var det första land som uppmärksammade problemet med radon 
i vanliga bostäder. I arbetet mot radon har under årens lopp ingått, 
förutom statligt ekonomiskt stöd och forskning, information till allmän
heten, myndigheter, konsulter m.fl. Samhällets totala kostnader i arbetet 
med radon uppskattas sedan slutet av 1970-talet ha uppgått till närmare 
900 miljoner kronor. 

Statligt ekonomiskt stöd till att komma till rätta med radonproblem i 
bostäder har funnits sedan år 1980. Boverket konstaterar i sin anslags
framställning att bidraget till åtgärder i egnahem inte efterfrågas i någon 
större omfattning, trots att erforderliga åtgärder fortfarande i många hus 
ännu inte vidtagits. Boverket menar därför att upplysning om hälsorisker 
m.m. bör lämnas till allmänheten. 

Mycket tyder på att åtgärder mot radon i flertalet fall inte i första hand 
är ett ekonomiskt problem. Många åtgärder för att komma till rätta med 
radon är enkla och betingar en liten kostnad. Åtgärder är ofta motiverade 
också av andra skäl, främst för att få en bättre ventilation i bostäderna. 
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Förklaringen till det låga intresset hos fastighetsägarna att vidta åtgärder 
i sina hus, i varje fall mätt i antalet bidragsansökningar, torde bl.a. vara 
oro för en sänkning av marknadsvärdet. Av detta skäl finns det all 
anledning anta att åtgärder mot radon vidtas i samband med andra 
reparations- och ombyggnadsarbeten. Vidare är radon inte synligt och har 
ingen lukt. Det bedöms ta mellan 15 och 40 år av radonexponering för 
att riskera att utveckla lungcancer. 

Kommunerna har en central roll i arbetet med radon. Ett omfattande 
arbete har utförts i kommunerna med mätning i byggnader samt 
upprättande av radonriskkartor. Radonriskkartor har framställts i 187 
kommuner motsvarande 65 % av landets yta. Vidare har kommunerna 
ansvaret för den fysiska planeringen. Radonriskkartor är ett underlag för 
denna planering. Kartorna utgör en sammanställning och tolkning av 
befintlig information i form av geologiska kartor, fiygmätningar, vissa 
markmätningar m.m. Utförda radonmätningar kan visa på områden med 
särskilda problem. Vanligen behövs dock kompletterande fåltmätningar 
av radonhalter m.m. Radonriskkartorna används också för att visa vilka 
områden i kommunen som är aktuella för spårning av befintliga 
radonhus. Kommunerna har också att enligt hälsoskyddslagen bevaka 
frågor om sanitär olägenhet i byggnader. Kommunerna deltar i den 
nuvarande bidragsgivningen till åtgärder mot radon. Bidraget lämnas med 
visst belopp till kostnader för åtgärder som kommunen funnit nödvändiga 
för att inte gällande gränsvärden skall överskridas. Det är betydelsefullt 
att om kommunernas systematiska arbete med radon liksom planer för 
detta kommer till fastighetsägarnas kännedom. 

De uppskattningar av hälsorisker vid exponering för radon som redovi
sats hittills har varit behäftade med osäkerhet. Våren 1993 presenterades 
resultatet av en mycket omfattande nationell radonepidemiologisk 
undersökning utförd av Institutet för miljömedicin. Syftet med studien var 
bl.a. att klarlägga sambanden mellan radonexponering och lungcancer. 
Undersökningen har omfattat ca l 400 lungcancerfall i 109 av landets 
kommuner. Totalt har i ca 9 000 bostäder radonhalten uppmätts. Cirka 
15 % av lungcancerfallen i den studerade gruppen beräknas vara radon
betingade, vilket innebär att ca 400 cancerfall årligen kan förväntas i den 
svenska befolkningen. Beräkningen torde, enligt undersökningen, utgöra 
en viss underskattning. 

En viss spridning i riskuppskattningen kan noteras mellan experterna 
i de olika undersökningar och bedömningar som utförts. Risktalen ligger 
mellan 300 (svenska cancerkommitten år 1984) och 900 (SSI år 1993) 
lungcancerfall per år. Expertbedömningar pågår alltjämt av hittills redo
visade riskuppskattningar. 

Boverket har, som redovisats, i sin anslagsframställning föreslagit att 
omfattande informationsinsatser riktade till fastighetsägare och boende 
bör genomföras. Informationen skulle gälla hälsorisker, var riskområden 
finns samt lämpliga sancringsåtgärder. Dessa informationsinsatser måste 
dock anses i huvudsak ligga inom ansvariga myndigheters normala 
arbetsuppgifter samt vara en viktig uppgift för berörda intresseorganisa
tioner. Vad gäller riskområden torde kommunerna på lämpligt sätt 
behöva sprida kunskap om upprättade radonriskkartor. Information om 
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saneringsåtgärder har utarbetats av SSI, Boverket, Socialstyrelsen och 
Byggforskningsrådet gemensamt. Insamling och spridning av exempel på 
goda tekniska och kostnadseffektiva saneringsåtgärder bör ingå som en 
del i det normala arbetet med uppföljning av effekterna av radonbidraget. 

Det måste dock, enligt regeringens mening, också betonas att fastig
hetsägarna har ett ansvar för att bostäderna är fullt brukbara som 
bostäder. Vid boende i enfamiljshus har vuxna ett ansvar för och 
självklart intresse av att barnen får en så bra omvårdnad och uppväxt
miljö som möjligt. Boverket menar att radonmätningar bör göras i 
samband med funktionskontrollen av ventilationssystemen i hyres- och 
bostadsrättshus. Det kan noteras att fungerande ventilationssystem i sig 
kan råda bot mot radon främst från byggnadsmaterial. Det måste anses 
praktiskt att i samband med tekniska ingrepp av olika slag i en byggnad 
klarlägga radonsituationen. Initiativet att så sker bör ligga hos fastig
hetsägaren. 

Sammantaget bedömer regeringen att bidragsverksamheten inte spelat 
ut sin roll. Information från myndigheter m. fl. om nya riskuppskatt
ningar, radonriskområden m.m. måste bedömas leda till en större 
motivation att vidta åtgärder mot radon. Behovet av bidragsmedel 
bedöms till oförändrat 20 miljoner kronor under nästa budgetår. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder för budgetåret 1994/95 
anvisar ett förslagsanslag på 20 000 000 kr. 
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D. Marknads- och konkurrensfrågor 

D 1. Marknadsdomstolen 

1992/93 Utgift 
1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

4 451 000 
6 046 000 
6 175 000 

Marknadsdomstolen handlägger ärenden enligt konkurrenslagen 
(1993 :20), marknadsförings lagen ( 1975: 1418), konsumentkreditlagen 
(1992:830), lagen (1978:763) med vissa bestämmelser om marknads
föring av alkoholdrycker, tobakslagen (1993:581), konsumentförsäk
ringslagen (1980:38), lagen (1971: 112) om avtalsvillkor i konsumentför
hållanden, lagen (1984:292) om avtalsvillkor mellan näringsidkare, 
produktsäkerhetslagen ( 1988: 1604), prisinformationslagen ( 1991:601) 
samt lagen (1992: 138) om tillämpning av avtal mellan Sverige, Norge 
och EEG om civil luftfart. 

Det övergripande målet för Marknadsdomstolen är att på ett rättssäkert 
sätt och inom rintlig tid avgöra de mål och ärenden som den har att 
handlägga samt att leda rättsutvecklingen och främja en enhetlig rätts
tillämpning inom det marknadsrättsliga området. 

Marknads domstolen 

I sin enkla anslagsframställning konstaterar Marknadsdomstolen att några 
väsentligt ändrade förhållanden som påverkar inriktningen av verksam
heten eller prövningen av det ramanslag som domstolen erhållit inte 
föreligger. 

Regeringens överväganden 

Sammanfattning 

Övergripande mål 

Det har inte funnits skäl till att förändra det övergripande mål som 
gäller för treårsperioden 1993/94 - 1995/96. 

Resurser: 

Ramanslag 1994/95 6 175 000 kr 

6 Riksdagen 1993194. I .mm/. Nr /00 Bilaga 13 
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Resultatbedömning 

Marknadsdomstolen skall enligt övergångsbestämmelserna till förord
ningen (1993: 134) om myndigheters årsredovisning och anslagsfram
ställning lämna årsredovisning med resultatredovisning första gången år 
1994. 

Slutsatser 

Regeringen anser att de riktlinjer som lades fast i 1993 års budget
proposition bör gälla även för budgetåret 1994/95. 

Regeringen beräknar anslaget efter pris- och löneomräkning till 
6 175 ()()()kr. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Marknadsdomstolen för budgetåret 1994/95 anvisar ett ramanslag 
på 6 175 ()()()kr 

D 2. Konkurrensverket 

1992/93 Utgift 
1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

59 484 000 
60 548 000 
59 900 000 

Konkurrensverket är en central förvaltningsmyndighet för konkurrens
frågor. 

Det övergripande målet för Konkurrensverket är att verka för en 
effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet till nytta för kon
sumenterna. 

Konkurrensverket 

Konkurrensverket har i sin årsredovisning i de delar som avser resultat
redovisningen redovisat verksamheten inom respektive verksamhetsgren; 
att tillämpa konkurrenslagen, föreslå avregleringar, effektivisera den of
fentliga sektorn, sprida kunskap om konkurrenslagen samt stimulera 
forskningen på konkurrensområdet. 

I årsredovisningen finns en överskådlig redovisning av varje verksam
hetsgren och principiellt viktigare ärenden som avgjorts eller behandlats 
under året utifrån de mål som satts upp. Slutprestationerna har redovi
sats i såväl kvantitativa som balitativa termer och den utnyttjade tiden 
och den nedlagda kostnaden har angetts för varje verksamhetsgren liksom 
för utbildning/utveckling och administration. Produktivitetsmåttet som an
vänds visar att den genomsnittliga handläggningstiden av ett ärende enligt 
gamla konkurrenslagen var 137 dagar och kostnaden för slutprestationen 

Prop. 1993/94: 100 
Bil. 13 

82 



var 37 000 kr. Genomsnittskostnaden för ett remissvar har beräknats till 
14 000 kr. 

Vidare har Konkurrensverket under det gångna verksamhetsåret slut
fört alla ärenden från Näringsfrihetsombudsmannen (NO) och Statens 
pris- och konkurrensverk (SPK). En viktig del av arbetet har vidare 
varit att bygga upp en intern kompetens för att säkerställa en rättsäker, 
likformig och snabb behandling av ärenden enligt nya konkurrenslagen 
samt informera olika målgrupper om lagen, dess innehåll och konse
kvenser i god tid innan den trädde i kraft. Konkurrensverket har även 
lämnat förslag till avreglering till regeringen samt föreslagit konkurrens
lösningar på det kommunala området. 

Verksamhetsresultatet har inte kunnat relateras bakåt i tiden då det är 
myndighetens första verksamhetsår som redovisas. I arbetet med att be
döma effekt och kvalitet har Konkurrensverket tillsammans med SIFO 
utvecklat en metod för att mäta kunskaper och attityder bland de 
viktigare intressentgrupperna som berörs av den nya konkurrenslagen. 
Undersökningen visade på en allmän positiv inställning till lagen även om 
det fanns brister när det gällde kännedom och kunskap om lagen. Särskilt 
gruppen företag med mindre än 200 anställda hade dålig kännedom om 
den nya lagstiftningen vilket har medfört riktade informationsinsatser från 
Konkurrensverket. Avsikten är att utvärderingar skall göras regelbun
det. Även de interna attityderna har utvärderats. 

RRV anser i sin kommentar till årsredovisningen att den är ett 
överskådligt beslutsunderlag som i huvudsak är kortfattat och kon
centrerat och RRV ser positivt på den centrala roll som framtagandet av 
årsredovisning har fått. 

I sin enkla anslagsframställning konstaterar Konkurrensverket att 
verksamheten inriktats, dimensionerats och organiserats för att i första 
hand k"Unna tillämpa den nya svenska konkurrenslagen som trädde i kraft 
den 1 juli 1993. Konkurrensverket är också den behöriga svenska 
myndigheten på konkurrensområdet när EES-avtalet träder i kraft. 
Riksdagen har under våren 1993 även beslutat om en treårsram för 
främjande av forskning på konkurrensområdet samt tillsatt ett råd för 
konkurrensfrågor. Då några erfarenheter från ovannämnda områden ännu 
inte har vunnits anser Konkurrensverket att det inte finns någon anled
ning att föreslå någon ändring av verksamhetsinriktning och planerings
rarn för myndigheten för budgetåret 1994/95. 

Prop. 1993/94: l 00 
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Regeringens överväganden 

Sammanfattning 

övergripande mål 

Det har inte funnits skäl till att förändra det övergripande mål som 
gäller för treårsperioden 1993/94 - 1995/96. 

Resurser: 

Ramanslag 1994/95 59 900 ()()()kr 

Resultatbedömning 

Konkurrensverket har i sin årsredovisning på ett överskådligt sätt beskri
vit resultatet av verksamhetens olika delar och har försökt att skapa ett 
system för att mäta och följa upp resursinsatser på olika områden. 
Konkurrensverket har vidare utvecklat en metod att genom åter
kommande utvärderingar försöka värdera hur de viktigaste intressenterna 
uppfattar verksamheten. Regeringen anser liksom RRV att Kon
kurrensverkets årsredovisning ger en god bild av verksamheten och delar 
Konkurrensverkets bedömning att det är viktigt att fortsätta att 
vidareutveckla metoderna för mål- och kvalitetsuppföljning. RRV har 
även lämnat vissa förslag på utvecklingsmöjligheter av årsredovisningen. 

Slutsatser 

Regeringen anser att de riktlinjer som lades fast i 1993 års 
budgetproposition bör gälla även för budgetåret 1994/95. Verksamheten 
är inriktad och dimensionerad för att i första hand kunna tillämpa den 
nya svenska konkurrenslagen och det som ankommer på Konkurrens
verket som behörig svensk myndighet på konkurrensområdet när EES
avtalet träder i kraft. Då det ännu inte finns några erfarenheter från 
ovannämnda områden anser rege1ingen i likhet med Konkurrensverket att 
det inte finns någon anledning att föreslå någon ändring av verksam
hetsinriktning och planeringsram för myndigheten för budgetåret 1994/ 
95. Den nya konkurrenslagen kan medföra en viss initial ärende
anhopning. Det kan i det uppkomna läget bli nödvändigt för Kon
kurrensverket att använda en betydande del av sina resurser för 
tillämpningen av konkurrenslagen. Förutom de resurser som krävs för en 
snabb ärendehandläggning är informationen och dialogen med företag, 
branschföreningar och media av stor vikt för att klargöra lagens effekter 
för företagen. Som framhölls redan i föregående års budgetproposition 
är det angeläget att det under planeringsperioden råder balans mellan 
verkets olika huvudarbetsuppgifter. Regeringen bedömer att Konkurrens
verkets nuvarande dimensionering är tillräcklig. Utöver pris- och löneom
räkning har ett produktivitets- och effektivitetskrav om ca 3 % beräknats 

Prop. 1993/94:100 
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på anslaget i enlighet med den princip som tillämpats generellt i årets 
budgetförslag. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Konkurrensverket för budgetåret 1994/95 anvisar ett ramanslag på 
59 900 000 kr. 

D 3. Konkurrensforskning 

l993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

6 000 000 
5 850 000 

Anslaget disponeras av Konkurrensverket för att främja och stödja 
forskningen inom konkurrensområdet. 

Det övergripande målet för konkurrensforskningen är att ge kunskap 
om olika marknaders funktionssätt, effekter av konkurrensbegränsningar 
samt verkningarna av olika konkurrenspolitiska medel. 

Den offentliga sektorns problem bör särskilt uppmärksammas. Medlen 
får i övrigt användas av Konkurrensverket för anordnande av seminarier 
och för infonnationsinsatser på konkurrensområdet. 

I sin enkla anslagsframställning konstaterar Konkurrensverket att några 
erfarenheter ännu inte vunnits när det gäller att främja forskningen på 
konkurrensområdet. Några väsentligt ändrade förhållanden som påverkar 
inriktningen av verksamheten eller prövningen av det ramanslag som 
anvisats föreligger inte. 

Regeringens överväganden 

Sammanfattning 

Övergripande mål 

Det har inte funnits skäl till att förändra de mål som gäller för 
treårsperioden 1993/94 - 1995/96. 

Resurser: 

Reservationsanslag 1994/95 5 850 000 kr 

Prop. 1993/94: 100 
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Resultatbedömning 

Konkurrensverket skall senast den 15 april 1994 till regeringen lämna en 
redovisning av verkets stöd till och främjandet av konkurrensforskningen 
under planeringsperioden samt ange hur en uppföljning av denna verk
samhet bör kunna ske. 

Slutsats 

Regeringen anser att de riktlinjer som lades fast i propos1tlonen 
1992/93: 170 om forskning för kunskap och framsteg bör gälla även för 
budgetåret 1994/95. Utöver pris·· och löneomräkning har ett produktivi
tetskrav om ca 3 % beräknats på anslaget i enlighet med den princip som 
tillämpats generellt i årets budgetförslag. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Konkurrensforskning för budgetåret 1994/95 anvisar ett reserva
tionsanslag på 5 850 000 kr. 

Prop. 1993/94:100 
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E. Energi 

1 Redovisning av de energipolitiska programmens 
resultat, m.m. 

1.1 Bakgrund 

Riksdagen beslutade år 199 l om riktlinjer för energipolitiken (prop. 
1990/91:88, bet. l990/9l:NU40, rskr. 1990/91:373). Enligt riktlinjerna 
måste omställningen av energisystemet, vid sidan om säkerhetskraven, 
ske med hänsyn till behovet av elektrisk kraft för upprätthållande av 
sysselsättning och välfärd. När kämkraftsavvecklingen 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. 

Riksdagens beslut innefattade bl.a. särskilda program för omställningen 
och utvecklingen av energisystemet. Från den 1 juli 1991 kan stöd enligt 
förordningen (1991: 1099) om vissa investeringar inom energiområdet 
lämnas för investeringar i kraftvärmeproduktion med biobränslen och för 
att säkerställa en fortsatt användning av biobränslen i befintliga kraftvär
meverk. Vidare kan stöd lämnas för investeringar i vindkraftverk och 
anläggningar för utnyttjande av solvärme. För stödsystemet anvisades 
totalt l 300 miljoner kronor att fördelas över en femårsperiod. Stödsyste
met handhas i huvudsak av NUTEK. Boverket ansvarar för stöd till 
investeringar i solvärmeanläggningar för bostäder. Riksdagen har sedan 
år 1991 beslutat om vissa mindre förändringar i programmen. Föränd
ringarna redovisas i avsnitt 1.3. 

Riksdagens beslut om riktlinjer för energipolitiken innefattar även ett 
program för effektivare användning av energi. Programmet innehåller 
bl.a. stöd enligt förordningen (1988:806) om statligt stöd till utveckling, 
upphandling och introduktion av energieffektiv teknik. Stödsystemet 
trädde i kraft den l juli 1991 och avsåg ursprungligen en femårsperiod. 
Riksdagen har sedan beslutat om en förlängning av programmet med två 
år t.o.m. budgetåret 1997/98 inom en oförändrad anslagsrarn på 750 
miljoner kronor (prop. 1992/93:100 bil. 13, bet. l992/93:NU28, rskr. 
1992/93:362). 

Vidare disponerar NUTEK totalt 200 miljoner kronor under en 
femårsperiod 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 
disponerar därutöver 10 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. 

Enligt beslut av regeringen inrättades ett energianvändningsråd den l 
juli 1991. Rådets uppgift är att svara för samordningen av sektormyndig
hetemas verksamhet för energieffektivisering. I Energianvändningsrådet 
ingår företrädare för NUTEK, Konsumentverket, Statens naturvårdsverk, 
Boverket, Kommunikationsforskningsberedningen (KFB) och Statens råd 
för byggnadsforskning (BFR). 

Prop. 1993/94: 100 
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Prograrrunen för omställning och utveckling av energisystemet Prop. 1993/94: 100 
innefattar också ett medelstillskott till Energiteknikfonden genom anslag Bil. 13 
på 110 miljoner kronor per år under fem år. Därutöver tillförs fonden, 
liksom tidigare, medel som mot:.-varar 10 kronor per kubikmeter olja av 
skatten på olja. Dessa medel beräknades t.o.m. budgetåret 1992/93 
utifrån den allmänna energiskatten på olja. Fr.o.m. budgetåret 1993/94 
tillförs fonden i stället ett belopp som motsvarar 10 kronor per kubik-
meter olja av koldioxidskatten på oljeprodukter (prop. 1992/93: 100 bil. 
13, bet. 1992/93:NU28, rskr. 1992/93:362). 

Ett viktigt inslag i 199 t 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 årligen 
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 energipolitis
ka prograrrunen fortlöpande följs upp och utvärderas. 

NUTEK har regeringens uppdrag att utvärdera programmen för 
omställning och utveckling av energisystemet m.m. samt att årligen 
redovisa resultatet av utvärderingen till regeringen. NUTEK:s redovis
ning Energirapport 1993 (NUTEK B 1993:6) överlämna.des den 1 
september 1993. Rapporten har remissbehandlats. En remissammanställ
ning finns tillgänglig i Näringsdepartementet (dnr 1570/93, 1672/93 samt 
1718/93). 

Energianvändningsrådet har inkommit med rapporten Utvärdering av 
programmet för effektivare energianvändning. Vidare har rådet inkommit 
med rapporten Redovisning av sektormyndigheternas verksamhet inom 
energihushållningsprogrammet och rapporten Rapportering av över
läggningar med större lokalförvaltare. Även dessa rapporter har 
remissbehandlats. En remissammanställningar finns tillgängliga i Närings
departementet (dnr 1570/93, 1672/93 samt 1718/93). 

Regeringen uppdrog den 26 november 1992 åt NUTEK att samman
ställa och redovisa resultaten av de utvärderingar som har gjorts av de 
statliga energipolitiska insatserna samt att utifrån de gjorda utvärderingar
na ge en samlad bedömning av insatserna. NUTEK inkom i april 1993 
med rapporten Utvärderingar av svensk energipolitik 1975 - 1993. 

Riksdagen beslutade våren 1993 om åtgärder mot klimatpåverkan, 
innefattande bl.a. vissa klimatpolitiska insatser inom energiområdet 
(prop. 1992/93:179 bil. 4, bet. 1992/93:NU28, rskr. 1992/93:362). 
Enligt beslutet skall de svenska insatserna koncentreras till två områden: 
forskning, utveckling och demonstration av energieffektiv teknik och 
teknik för att utnyttja förnybara energikällor i Sverige samt energieffek
tivisering och övergång till förnybara energikällor i Baltikum, Polen och 
övriga Östeuropa. 

Det klimatpolitiska beslutet innefattade inom Näringsdepartementets 
verksamhetsområde bl.a. ett program för energietfektiviseringsåtgärder 
och ökat utnyttjande av förnybara energislag i Baltikum och Östeuropa. 
Insatserna skall enligt beslutet pågå under en längre tid. För budgetåret 88 
1993/94 anvisades 95 miljoner kronor. 



Vidare innefattade det klimatpolitiska beslutet ett tidsbegränsat Prop. 1993/94: 100 
investeringsstöd för anslutning av mindre block- och gruppcentraler samt Bil. 13 
småhus till befintliga fjärrvärmenät. För stödsystemet, som enligt beslutet 
skall vara i kraft under budgetåret 1993/94, anvisades 50 miljoner 
kronor. För utveckling och teknikupphandling av miljöanpassade fordon 
och drivmedel anvisades 15 miljoner kronor. Medlen tillfördes Energi-
teknikfonden. 

1.2 NUTEK:s redovisning Energirapport 1993 

l.2.1 Inledning 

I Energirapport 1993 redovisar NUTEK den aktuella energisituationen i 
Sverige och en bedömning av utvecklingen till år 2005. Vidare redovisas 
det aktuella läget på elmarknaden i Sverige och bedömningar av bl.a. 
elanvändningens, elproduktionens och elkostnadernas utveckling. Därtill 
redovisas resultatet av insatserna inom de energipolitiska programmen 
samt förslag till förändringar av dessa program. 

1.2.2 Den svenska energiförsörjningen 

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 transportsektorn 
har dock oljeanvändningen ökat. Transportsektorns andel av landets 
oljeanvändning uppgår för närvarande till ca 50%. I början av 1980-talet 
var motsvarande andel endast ca 25 % . Denna ökning beror dels på 
transportsektorns expansion, dels på att oljeanvändningen avsevärt 
minskat i övriga sektorer. 

Prognos.förutsättningar 

NUTEK har i Energirapport 1993 valt att arbeta med ett hög- och ett 
lågalternativ för att markera den osäkerhet som alltid finns i samband 
med framtidsbedömningar. NUTEK:s högalternativ innebär att BNP
tillväxten uppgår till 2, 7% per år och tillväxttakten i industriproduktionen 
till 3 ,0 % per år för perioden 1993 till år 2005. Lågalternativet innebär 
en tillväxt av 0,7% respektive l,l % per år. NUTEK räknar vidare med 
att den privata konsumtionen ökar med 3,0% per år i det höga 
alternativet och 1,7% i det låga alternativet. Här kan nämnas som 
jämförelse att den faktiska tillväxten under 1980-talet var för BNP 1,8 % 
per år och för industriproduktionen 1,9% per år. 

Enligt NUTEK:s bedömning blir utvecklingen på olje- och kolmarkna
den relativt lugn på längre sikt. 

För den totala energianvändningen inom industrin antas att det är 
främst industriproduktionens volymmässiga utveckling som är avgörande. 
Också den tekniska utvecklingen påverkar industrins energianvändning. 
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Ny och mer energisnål teknik kommer in via ny- och reinvesteringar. 
NUTEK bedömer att den tota.la energianvändningen för 

inrikestransporter ökar långsammare än den antagna BNP-utvecklingen. 
En spontan övergång från dagens bensin och diesel till alternativa 
drivmedel, inom den prognosticerade framtiden, är enligt NUTEK ytterst 
osannolik. 

För sektorn bostäder, service m.m. antas energiförbrukningen sjunka 
med 0,3 till 0,4% per år. En konvertering från bränslepanna till elkom
bipanna leder till ökad användning av elvänne. 

Flera remissinstanser lämnar synpunkter på NUTEK:s prognosmeto
dik. Konjunkturinstitutet framhåller att ett lägre högalternativ skulle ha 
varit mer relevant mot bakgrund av den hittills mycket svaga utveck
lingen i svensk ekonomi under 1990-ta.let samt prognoserna om måttlig 
tillväxt de allra nännaste åren. Vidare borde känslighetsanalyser för 
prognosen med avseende på olika relativa priser för energislagen ha 
gjorts. Även Elverksföreningen efterlyser känslighetsanalyser eftersom en 
betydande del av marknaden kan växla mellan olika energislag. BFR 
ifrågasätter om elanvändningen kommer att öka i den omfattning som 
NUTEK prognosticerat. Affiirsverket svenska kraftnät anser bl.a. att 
effektbalansen bör analyseras mer ingående mot bakgrund av erfaren
heten av köldperioden 1986/87 i kombination med tillfälligt avställda 
kärnkraftverk. Störningar i kärnkraftsproduktionen på kontinenten kan 
skapa problem för elförsörjningen i hela Europa. 
Ingenjörsvetenskapsakademien (T1t4) menar däremot att det bör finnas en 
beredskap för att den verkliga energianvändningen år 2005 överstiger 
NUTEK:s prognos. Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) och Svenska 
Bioenergi.föreningen ifrågasätter fossilbränsleanvändningen inom 
elsektorn och rekommenderar förändringar av energiskattesystemet. 

Ttllförsel 

Utvecklingen av energitillförseln framgår av följande tabell. I tabellen 
redovisas även NUTEK:s prognos för år 2005. I fallet med hög ekono
misk tillväxt väntas bränslenas andel av den totala tillförseln öka från 67 
till 69%. Det är främst tillförseln av oljor samt biobränslen och torv som 
bedöms öka. Även i alternativet med låg ekonomisk tillväxt väntas 
bränslenas andel öka, men i en något långsammare takt. 

Prop. 1993/94: l 00 
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Energitillförsel år 1970, 1980, 1991 och 1992 samt prognos för år 2005 Prop. 1993/94: 100 
(TWh) Bil. 13 

Energislag 1970 1980 1991 1992 2005 2005 
låg hög 

Olja 350 285 188 186 193 211 
Naturgas 0 0 7 8 12 13 
Kol/Koks 18 19 28 27 30 33 
Biobränslen 1 43 48 71 71 85 94 
Vattenkraft 41 59 64 75 I I Kärnkraft 0 26 77 63 
Spillvärme och 153 2 159 2 

värmepumpar 8 8 

I I Nettoimport av el 4 -1 -2 

Summa tillförsel 457 439 442 436 473 511 

1 Inkl. torv och avfall 
2 Elproduktion och elanvändning redovisas nedan 
Källa: NUTEK och Värmeverksföreningen 
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Energianvändning 

NUTEK:s bedömning av energianvändningens utveckling framgår av 
följande tabell. 

Energianvändning år 1970, 1980, 1991 och 1992 samt prognos för år 
2005 (TWh) 

Användarkategori 1970 1980 1991 1992 2005 2005 
låg hög 

Industri 154 148 135 132 149 169 
Transporter 56 68 83 85 91 101 
Bostäder, service m.m. 165 165 152 151 154 159 

Total slutlig inhemsk 
energianvändning 375 380 370 368 394 429 

Utrikes sjöfart och 
energi för icke 
energiändamål 33 25 31 29 79 I 83 I 

Förluster 49 34 41 39 

Summa 457 439 442 436 473 511 

1 inkl. förlust.er 
Källa: NUTEK 

Industrins energianvändning är knuten till den ekonomiska aktiviteten. 
Mellan åren 1991 till 1992 minskade industrins användning med ca 
2,5 % . Användningen av koks ökade, vilket enligt NUTEK kan hänföras 
till den ökade aktiviteten inom järn- och stålverken. Användningen av kol 
minskade med ca 10% till följd av den minskade produktionen inom jord
och stenindustrin. Användningen av olja har fortsatt att minska under år 
1992. 

Transportsektorns användning sjönk under år l 99 l men ökade med 
4,7% under år 1992. Den kraftiga ökningen under år 1992 har NUTEK 
analyserat och funnit till stora delar skenbar. De aviserade skattehöj
ningarna på bensin och dieselolja under sommaren och hösten medförde 
en omfattande lageruppbyggnad. Med hänsyn till denna anser NUTEK 
att den faktiska ökningen uppgår till ca 2 % . 

Sektorn bostäder, service m.m. minskade sin energianvändning något 
mellan åren 1991 och 1992. NUfEK påpekar dock att det inom denna 
sektor finns stora statistiska osäkerheter. Det föreligger stora skillnader 
mellan leverans- och användarstatistik. 
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I alternativet med hög ekonomisk tillväxt bedömer NUTEK att Prop. 1993/94: l 00 
energianvändningen kommer att öka med 61 TWh fram till år 2005. I Bil. 13 
fu.llet med låg ekonomisk tillväxt bedöms användningen öka med 26 
TWh. 

Elproduktion och elanvändning 

Elproduktion och elanvändning under perioden samt prognos för år 2005 
redovisas i följande tabeller. 

Elproduktion exkJ. egenförbrukning år 1970, 1980, 1991 och 1992 samt 
prognos för år 2005 (TWh) 

1970 1980 1991 1992 2005 2005 
låg hög 

Vattenkraft 41 58 62 73 64 64 
Kärnkraft 25 74 61 72 72 
Konventionell 
värmekraft 
Ind.rnottryck 3 3 4 4 

Kraftvärme 5 I 10 I 3 4 8 10 
Kondenskraft 13 2 I 2 02 12 22 32 

Gasturbin/Dieselkraft 0 0 0 0 

Netto elproduktion 59 94 142 141 151 154 
Nettoimport av el 4 I -1 -2 3 9 

1 Inkl. ind. mottryck 
2 Inkl. gasturbin/dieselkraft 
Källa: NUTEK, Kraftsam och Värmeverksföreningen 
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Elanvändning år 1970, 1980, 1991 och 1992 samt prognos för år 2005 
(TWh) 

Användarkategori 1970 1980 1991 1992 2005 2005 
låg hög 

Industri 33 40 51 49 55 60 
Transporter 2 2 2 2 3 3 
Bostäder, service m.m. 22 43 68 68 80 83 
Fjärrvärme, m.m. l l 11 10 5 6 
Distributions förluster 6 8 9 10 11 11 

Total användning 63 95 141 138 154 163 
varav avkoppl.bara 
el pannor 8 8 

Källa: NUTEK, Kraftsam 

Elförsörjningen 

Elproduktionen i Sverige baseras på vattenkraft, kärnkraft och bio
bränsle- eller fossilbränsleeldad värmekraft. Vattenkraften och kärnkraf
ten svarar normalt för över 90% av elproduktionen. 

Handeln med elenergi har under år 1992 varit större än år 1991. 
Elutbytet med grannländerna uppgick till ca 20 TWh, en ökning med ca 
6 TWh. Större delen av importen utgjordes av norsk vattenkraft. 
Nettoutbyte för Sverige blev en export på drygt 2 TWh. Hittills har 
handeln med el inom Norden präglats av tillfälliga kraftutbyten mellan 
kraftföretagen inom ramen för samarbetsorganisationen Nordel och av 
avtal mellan kraftföretag om leveranser av fast kraft. Den pågående 
omstruktureringen av elmarknaderna väntas leda till att också andra 
aktörer deltar i utbytet. 

Elproduktionen i Sverige uppgick år 1992 till ca 141 TWh varav 
vattenkraften svarade för ca 73 TWh och kärnkraften för ca 61 TWh. 
Vattenkraften svarade således för över 50% av produktionen detta år. ÅI 
1992 blev ett utpräglat våtå.r med större tillrinning än normalt. 
ElproduJ...1:ionen från kraftvärme och mottryckskraft ökade med 10% 
under året till ca 6,8 TWh. 

Även om andelen vindkraft i elproduktionssystemet fördubblades 
mellan åren 1991 och 1992 till 0,03 TWh utgör den endast ca 0,2 
promille av Sveriges elproduktion. 

Prop. 1993/94: l 00 
Bil. 13 

94 



Elproduktionssystemets utveckling 

Den följande redovisningen bygger på NUTEK:s Energirapport 1993. 
Vattenkraftens totala installerade effekt uppgick vid årsskiftet 1992/93 

till ca 16 400 MW. Vattenkraftsproduktionen för år 1992 uppgick till 
72,7 TWh. Under ett normalt år produceras ca 63,5 TWh. Under torrår 
eller våtår kan produktionen minska respektive öka med ca 10 TWh. 
Under extrema fall kan variationen vara större. Beräkning av 
normalårsproduktion baseras på ett medelvärde av den åriliga 
vattentillrinningen under perioden 1950 - 1990. 

Det finns enligt NUTEK:s bedömning en ekonomisk utbyggnadspoten
tial på ca 27 TWh. Därtill kommer små vattenkraftverk vars tekniskt 
ekonomiska potential beräknas uppgå till ca 3 - 4 TWh. Emellertid finns 
större delen av potentialen inom områden som är skyddade från 
vattekraftsutbyggnad. Av den återstående potentialen för stora kraftverk, 
ca 6 TWh, är hälften upptagen i den s.k. vattenkraftsplanen. Av planens 
projekt har ca l TWh inte kunnat genomföras av miljöskäl. Riksdagen 
har vidare beslutat att undanta ytterligare älvar och älvsträckor från 
utbyggnad med en potential om ca l TWh (prop. 1992/93:80, bet. 
1992/93:BoU7, rskr. 1992/93:214). Regeringen har även beslutat att 
tillsätta en utredning för att pröva om även andra älvar och älvsträckor 
bör undantas enligt naturresurslagen. Den totala vattenkraftsproduktionen 
förutses öka endast marginellt, eftersom samtidigt befintliga 
vattenkraftverk omprövas enligt vattenlagen. 

NUTEK bedömer därför att den totala vattenkraftsproduktionen under 
ett normalår uppgår till ca 64 TWh år 2005. 

För kärnkraftsproduktionen bedömer NUTEK att något kärnkrafts
aggregat eventuellt kan ha kortare teknisk-ekonomisk livslängd än till år 
2005. Å andra sidan kan energiuttaget från de återstående aggregaten 
ökas genom olika åtgärder. Energibortfallet kommer även att minska om 
kraftslag med högre rörlig kostnad introduceras i kraftsystemet. Ringhals 
ånggeneratorbyte ger vidare ett energitillskott. Sammantaget gör 
NUTEK bedömningen att produktionsfönnågan i kärnkraftverken 
kommer att ligga på nivån 72 TWh år 2005. 

Den befintliga kapaciteten i de kommunala kraftvärmeverken uppgår 
till ca l 700 MW varav ca hälften baseras på fasta bränslen. Den teknis
ka energiproduktionspotentialen uppgår till 7 - 8 TWh och den ekono
miska till ca 6 TWh. Tidpunkten vid vilken ny kraftvärme kommer in i 
elproduktionssystemet beror på flera faktorer, däribland vänneunderlaget, 
elpriset och elanvändningens nivå. Likaså har beskattningen av kraft
värmen stor betydelse. NUTEK bedömer att utbyggnaden av kraftvärme 
fram till år 2005 skulle kLJnna öka med 8 - 11 TWh beroende på pro
gnosalternativ. Även i NUTEK:s lågalternativ beräknas alltså kraftvär
men ge ett väsentligt bidrag i kraftsystemet. 

I NUTEK:s bedömningar av energisystemets utveckling förutsätts att 
energibeskattningen inte förändras under perioden. 

Regeringen tillsatte i mars 1993 en interdepartemental arbetsgrupp för 
att se över kraftvärmebeskattningen. En delrapport överlämnades till 
regeringen i oktober och arbetsgruppens slutrapport överlämnas inom 
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kort till regeringen. Riksdagen beslutade i december 1993 (bet. 1993/94: 
SkU18, rskr. 1993/94:52) att första steget i återinförandet av den 
allmänna energiskatten i k.raftvänneproduktion skall skjutas upp till den 
l juli 1994 i avvaktan på arbetsgruppens förslag i slutrapporten. 

Den befintliga industriella mottrycksk.raften har en potential på 6,5 a 
7 TWh, varav hälften utnyttjades under 1992. Tekniska och ekonomiska 
skäl begränsar elproduktionen. Enligt NUTEK väntas en liten utbyggnad 
fram till år 2005. I energibalansen för år 2005 uppskattas det industriella 
mottrycket till 4,4 TWh vilket är en ökning med ca l TWh jämfört med 
dagens produktionsnivå. 

Andelen vindkraft beräknas nästan tiofaldigas fram till år 2005. Trots 
detta kommer vindenergin i elproduk.'tionssystemet att få en endast 
marginell betydelse. Dess andel beräknas uppgå till mindre än 2 
promille. 

Totalt finns ca 3 200 MW installerad effekt i oljekondensk.raft främst 
i Karlshamn och Stenungsund. Den årliga produktionskapaciteten uppgår 
för närvarande till ca 22 TWh. Anläggningarna utnyttjas huvudsakligen 
som reservkapacitet i elproduktionssystemet. Fram till år 2005 bedömer 
NUTEK att vissa kondensanläggningar kan falla bort på grund av ålder. 
Någon ny utbyggnad räknar inte NUTEK med före 2005. I prognoserna 
för år 2005 utgör kondensk.raftproduktionen 2,2 - 2,6 TWh. 

NUTEK:s program för den totala elproduktionen och elanvändningen 
år 2005 innebär att produktionen inte täcker efterfrågan. Differensen 
uppgår till mellan 3 TWh i alternativet med låg ekonomisk tillväxt och 
9 TWh i alternativet med hög ekonomisk tillväxt. Enligt NUTEK är det 
omöjligt att ge ett klart svar på hur den ökade efterfrågan skall till
godoses. Elmarknadens organisation förändras både i Sverige och i 
grannländerna. Kraftbehovet kan tillgodoses både med import och med 
ytterligare utbyggnad inom landet. 

Klimatpolitiken och elproduktionssystemet 

Enligt Naturvårdsverkets uppskattningar var koldioxidutsläppen från 
elproduktionen år 1990 1,5 miljoner ton vilket motsvarar ca 5 % av 
Sveriges totala koldioxidutsläpp. Enligt NUTEK:s beräkningar har 
utsläppen av koldioxid från elproduktionen ökat med ca 0,8 miljoner ton 
mellan åren 1990 och 1992. Enligt NUTEK kommer koldioxidutsläppen 
år 2005 att öka i lågalternativet med ca 3,2 miljoner ton och i hög
alternativet med ca 3,6 miljoner ton jämfört med år 1990. Ökningen 
förklaras av en ökad användning av fossila bränslen. I dessa beräkningar 
har inte tagits hänsyn till det ytterligare kraftbehov som krävs för att 
täcka det prognosticerade underskottet i elbalansen. 

l .2.3 De energipolitiska programmen 

Inledning 

De energipolitiska programmen för omställning och utveckling av 
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energisystemet infördes den l juli 1991. NUTEK har i Energirapport 
1993 analyserat stödet till kraftvärmeproduktion med biobränslen samt 
stöden till vindkraft och solvärme. Dessutom har programmet för 
effektivare energianvändning utvärderats. Totalt förfogar dessa program 
över knappt 2,3 miljarder kronor under programperioden. 

Energiteknikfonden har inte utvärderats i årets rapport. NUTEK har 
aviserat en utvärdering av fonden i nästa års Energirapport. 

Programmet för effektivare energianvändning 

Medelsramen under programperioden för programmet för effektivare 
energianvändning är 965 miljoner kronor. NUTEK har inom ramen för 
programmet per den 30 juni 1993 beviljat 360 miljoner kronor i stöd till 
894 projekt. Verksamheten inom programmet syftar till att föra ut 
energieffektiv teknik på marknaden vilket huvudsakligen sker genom 
konkurrensneutral teknikupphandling och demonstration av produkter och 
processer. Programmet skall bidra till att marknadsintroduktionen av 
energieffektiva produkter tidigareläggs. NUTEK:s uppfattning är att 
staten genom programmet lyckats främja och påskynda utvecklingen och 
spridningen av energieffektiv teknik, åtminstone på de områden där 
förutsättningar och drivkrafter i övrigt verkar åt samma håll. På tre av 
de sex delområden som NUTEK har studerat bedöms denna positiva 
effekt helt klar. Det gäller högfrekvensdon i lysrör, självsläckande 
monitorer samt ventilation i flerbostadshus och lokaler. 

Remissinstanserna är överlag positiva. Naturvårdsverket anser att 
programmet bör fortsätta med nuvarande inriktning och att programmet 
är ett utomordentligt viktigt led i ansträngningarna att begränsa 
koldioxidutsläppen. Landstingsförbundet konstaterar att 
ramöverenskommelser träffats med ett flertal landsting vilket förbundet 
anser har lett till positiva effekter. Från förbundet vill man påpeka risken 
att utformningen av avtalen leder till en mer avancerad teknik i stället för 
att fokusera på drift och underhåll vilket ger större effekter på energian
vändningen. Svenska Bioenergi.föreningen påpekar att det är viktigt att 
intresset inte enbart fokuseras på eletfektivisering av apparater utan även 
på uppvärmningssystem. Knnkurrensverket framhåller att det är väsentligt 
att vidtagna åtgärder utformas konkurrensneutralt när myndigheter 
ingriper i marknadens funktion t.ex. genom teknikupphandling. Verket 
finner det positivt att sådana aspekter betonas i rapporten. /VA anför en 
avvikande åsikt om värdet av programmet. M rekommenderar att stödet 
avskaffas och resurserna överförs till mer grundläggande forskning och 
utveckling. 

Kraftvänneproduktion med biobränslen 

Medelsramen för programperioden är l 000 miljoner kronor. Intresset för 
stödet till kraftvärmeproduktion med biobränslen har varit stort. Vid tid
punkten för NUTEK:s rapportering hade beslut fattats om stöd med 
omkring 530 miljoner kronor. Därutöver fanns inneliggande ansökningar 
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om drygt 870 miljoner kronor. T.o.m. den 2 december 1993 har beslut 
om stöd fattats med 695 miljoner kronor. Dessutom är ett antal ärenden 
bordlagda, vilka tillsammans ger ett anspråk som överstiger den 
tillgängliga ramen med 120 miljoner kronor. 

NUTEK uppger i Energirapport 1993 att stödet har gett upphov till en 
ökad biobränsleanvändning på omkring l TWh per år. 

Sammanfattningsvis anser N1ITEK att investeringsstödet har haft 
begränsade effekter på bl.a. den tekniska utvecklingen och kommersia
liseringen av biobränsleeldad kraftvärme. Enligt NUTEK talar detta, 
liksom den för närvarande goda kraftbalansen, för att stödet bör avslutas 
i förtid eller att stödreglema i vart fall bör ändras. NUTEK påpekar 
dock att möjligheterna är begränsade att avveckla stödet eller vidta större 
förändringar, eftersom medlen inom kort kommer att ha förbrukats. 

NUTEK föreslår att en mindre del av investeringsmedlen förs över till 
energiforskningsanslaget för insatser inom kraftvärmeområdet. Vidare 
bör, enligt NUTEK, medel föras över till Energiteknikfonden om det 
skulle visa sig möjligt att begränsa investeringsstödet i mer betydande ut
sträckning. 

Flertalet rernissinstanser instämmer i NUTEK:s förslag att medel bör 
föras över från investeringsprogrammet till forskning och utveckling. 
Konkurrensverket påpekar t.ex. att stöd till tidigare led medför mindre 
risker för negativa effekter på konkurrensen. LRF, Svenska 
Trädbränsleforeningen och Folkkampanjen mot kärnkraft - kärnvapen 
anser dock att stödet skall behållas. Statens naturvårdsverk pekar på att 
investeringsstödet faktiskt har ökat användningen av biobränslen och 
bedömer, liksom Vänneverksforeningen, att stödet ändå snart kan ha 
intecknats. Svenska Bioenergifon~ningen anser att en överföring av medel 
från investeringsstödet till teknikutveckling måste förenas med en 
koldioxidbeskattning inom elsektom. 

Stöd till investeringar i vindkraftverk 

Efterfrågan på stödet till investeringar i vindkraftverk har varit för
hållandevis liten. Vid redovisningstillfället hade ansökningar motsvarande 
hälften av det anslagna beloppet kommit in. 

Drygt 70 vindkraftverk har erhållit stöd. Den installerade effekten 
uppgår till cirka 14 MW med en elproduktion på omkring 0,035 TWh 
per år. 

NUTEK bedömer att investeringsstödet har lett till investeringar i 
vindkraftverk som annars inte hade blivit av. Detta har ökat erfaren
heterna av vindkraft hos myndigheter och allmänhet. 

Enligt NUTEK är orsaken till den låga efterfrågan på stödet att den i 
dag etablerade tekniken är för dyr för svenska förhållanden. Den starka 
kraftbalansen i Sverige gör att ersättningen för kraft i nya anläggningar 
är relativt låg. 

NUTEK drar slutsatsen att marginalnyttan är liten av att bygga fler 
små och medelstora vindkraftverk. För att vindkraften på sikt skall bli 
intressant från elförsörjningssynpunkt måste en storskalig introduktion 
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ske, vilket förutsätter billigare och mer arealeffektiva verk. Det 
nuvarande investeringsstödet främjar enligt verket inte en sådan 
utveckling. 

NUTEK föreslår därför bl.a. att stödet förändras i syfte att underlätta 
en storskalig introduktion av vindkraft genom att 50 till 100 miljoner 
kronor förs över till Energiteknikfonden för utvecklingsinsatser som 
syftar till att få fram billigare och mer arealeffektiva aggregat. 

Vidare anser NUTEK att 5 miljoner kronor årligen skall överföras till 
energiforskningsanslaget och utnyttjas för vindkraftteknisk forskning. 
NUTEK föreslår även att verket skall få disponera medel från 
investeringsstödet för tekniska utvärderingar av anläggningar som har 
erhållit stöd. 

Flertalet remissinstanser, såsom Statskontoret, Konkurrensverket, M, 
Svenska Gas.föreningen, Kraftverks.föreningen och Nordic Windpower AB, 
delar NUTEK:s bedömning att medel bör föras över från investeringspro
grammet till teknikutveckling och forskning. Som skäl anges främst att 
detta skulle innebära en effektivare användning av statens resurser och 
att stöd i tidigare led inte snedvrider konkurrensen. LRF anser dock att 
den satsning som görs i dag, inte minst på små- och mellanskalig 
vindkraft, är tillfredsställande. 

Stöd till investeringar i solvänneanläggningar 

Solvärmestödet har bidragit till att omkring 11 000 kvadratmeter 
solfångare har installerats. Det motsvarar en årlig värmeproduktion på 
omkring 0,004 TWh. 

Intresset för stödet till solvärme i bostäder har varit stort. Vid 
redovisningstillfället hade bidrag på totalt 17 miljoner kronor beviljats. 

Däremot har intresset för stöd till stora solvärmeanläggningar varit 
ringa. Endast 160 000 kr hade betalats ut vid redovisningstillfället. 

NUTEK bedömer att solvärmetekniken har relativt långt kvar till 
lönsamhet. Endast solfångare för självbygge och för mer udda 
uppvärmningsändamål, såsom simbassänger, kan enligt verket förväntas 
nå lönsamhet utan större utvecklingsinsatser. 

De företag som tillverkar solfångare är förhållandevis små och utan 
egna utvecklingsresurser. Enligt NUTEK bidrar stödet därför inte till att 
föra utvecklingen framåt. Stödet har däremot stor betydelse för att vissa 
av de nuvarande tillverkarna skall överleva på marknaden. 

NUTEK anser att omkring 5 miljoner kronor per år under minst en 
femårsperiod bör avsättas för stöd till teknikutveckling avseende 
solvärme. Verket rekommenderar även att stödnivån· för solvärme i 

bostäder skall sänkas från högst 35 % till högst 25 % av investerings
kostnaden. 

Många remissinstanser, såsom Konkurrensverket, M, Svenska 
Elverks.föreningen och Svenska Gas.föreningen instämmer i stort i 
NUTEK:s rekommendationer. Boverket anser att NUTEK:s bedömning 
av solvärmens framtida möjligheter är väl pessimistisk. Boverket menar 
att NUTEK inte har redovisat några övertygande skäl för att sänka 
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stödnivån till 25%. Även Statens naturvårdsverk och Svenska So/energi
föreningen anser att det är olämpligt att sänka stödnivån. BFR anser att 
det behövs ytterligare medel för utvecklingsinsatser inom solvänneom
rådet. 

1.3 Regeringens överväganden 

1.3. 1 Utvecklingen inom elförsörjningsområdet 

Regeringens bedömning: Kraftbalansen under de kommande åren 
är stark. Under de två senaste åren har tillgängligheten i de 
svenska kärnkraftverken minskat. Huruvida detta är ett trendbrott 
eller ett tillfälligt fenomen är för tidigt att svara på. Elförsörjningen 
kommer framöver att tryggas inte enbart med nationella pro
duktionsanläggningar. En ökad internationell handel med el kan 
väntas och bör uppmuntras. 

Elanvändningen ökade kraftigt under första hälften av 1980-talet till följd 
av en ökande användning av el för uppvärmning av bostäder och 
industriella behov. Ökningen orsakades av bl.a. höjda priser på 
oljeprodukter och en aktiv oljeersättningspolitik. Under de senaste åren 
har ökningstakten avtagit och snarast stagnerat. Industrins elanvändning 
minskade år 1992 för tredje året i rad vilket sammanhänger med den låga 
ekonomiska aktiviteten i många branscher. Sannolikt minskade eller 
stagnerade även den temperaturkorrigerade elanvändningen inom bostä
der, service och samfårdsel under år 1992. Kraftbalansen är för 
närvarande stark vilket medför små incitament för kapacitetsutbyggnader. 
Detta läge väntas bestå under de närmaste åren. 

Sedan år 1990 har alltså läget inom elförsörjningen präglats av den 
internationella lågkonjunkturen och den mycket svåra ekonomiska 
situationen i Sverige. En viss återhämtning kan dock nu ses inom vissa 
branscher i industrin. 

NUTEK:s framtidsbedömningar baseras på två scenarier, ett lågal
ternativ och ett högalternativ. Högalternativet står för en gynnsam 
ekonomisk tillväxt med förhållandevis höga bränslepriser, snabb BNP
tillväxt, större industriproduktion etc. I det låga alternativet är den 
ekonomiska tillväxten svag. E1t prognosintervall belyser inverkan av 
alternativa prisutvecklingar och ekonomisk tillväxt. 

NUTEK:s prognos innebär en ökning till år 2005 av den prima 
elanvändningen inom industrin_ med 1 % per år i lågaltemativet och med 
2 % per år i högalternativet. Inom bostads- och servicesektorn innebär 
prognosen en ökning med 1,1 n:spektive 1,4% i genomsnitt. 

För bedömningar av energi- och elanvändningen är de grundläggande 
antagandena om bl.a. den · ekonomiska tillväxten och 
bränsleprisutvecklingen av avgörande betydelse för resultaten. Vi vill 
även understryka beroendeförhållandena mellan prognosens antaganden, 
metod och resultat. En sådan faktor som påverkar modellen är den svåra 
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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 givetvis prognosen över 
framtida elanvändning. NUTEK:s prognos måste naturligtvis tolkas med 
hänsyn tagen till detta. 

Under hösten 1992 var fem kämkraftsblock, Barsebäck l och 2, 
Oskarshamn l och 2 samt Ringhals 1, avställda på grund av brister i 
säkerhetssystemen. De fem reaktorerna svarar för ca 30 % av 
kärnkraftskapaciteten eller ca 10 % av landets totala 
elproduktionskapacitet. 

Tillfälliga ombyggnader genomfördes och samtliga block utom 
Oskarshamn l togs successivt i drift i början av år l 993. 

Under revisionen år 1993 har därefter permanenta ombyggnader 
genomförts. Oskarshamn I, det minsta av kämkraftsblocken, har dock 
ännu inte tagits i drift. Omfattande utredningar och prov pågår 
fortfarande och resultatet av dessa beräknas redovisas till sommaren 
1994. Det är därefter kraftföretagets uppgift att ta ställning till om det är 
ekonomiskt rimligt att göra ytterligare investeringar detta 
kämkraftsblock eller om andra åtgärder bör vidtas. 

I mitten av oktober 1993 var sex av tolv kämkraftsblock avställda och 
elförsörjningen försvårades tillfälligt i södra Sverige. Efter några veckor 
var samtliga reaktorer utom ett block i Barsebäck, Ringhals 2 samt det 
tidigare nämnda Oskarshamn l åter i drift. Det som inträffade visar att 
risken för störningar i elsystemet är relativt stor i landets södra del. 
Södra Sverige är beroende av överföring på stamnätet norrifrån, av 
förbindelserna med Danmark och av egna reservanläggningar. Över
föringskapaciteten på starnnätet kommer att höjas genom byggandet av 
en ny ledning på västkusten. Vidare pågår en utbyggnad av en för
bindelse mellan Skåne och Tyskland, Baltic Cable. 

De senaste två åren har alltså inneburit avbrott i utvecklingen mot en 
kontinuerligt förbättrad tillgänglighet i de svenska kämkraftsverken. Det 
är för tidigt att ge ett definitivt svar på frågan om detta är ett trendbrott 
eller en tillfällighet. Det råder därför osäkerhet beträffande kärnkraftspro
duktionens storlek under prognosperioden. 

Enligt NUTEK:s bedömning väntas utbyggnaden av kraftvärme öka 
med omkring 10 TWh fram till år 2005. Denna bedömning baseras på 
nuvarande energibeskattning. Arbetsgruppen om kraftvännebeskattning 
avser att inom kort överlämna sin slutrapport till regeringen. I arbets
gruppens uppdrag ingår att lämna förslag till de förändringar som är 
nödvändiga för att undanröja hinder för en ekonomiskt försvarbar 
utbyggnad av kraftvärme och användning av biobränslen, vilket 
medverkar till en omställning av energisystemet. 

Den framtida elförsörjningen kommer att tryggas inte enbart med ut
byggnad av nationella produktionsanläggningar. Den nordiska elproduk
tionen har en sammansättning som skapar goda förutsättningar för handel 
med el. Av 1992 års nordiska kraftproduk1ion var ungefär tre femtedelar 
vattenkraft och en femtedel kärnkraft. Den resterande delen var till större 
delen fossilbränslebaserad värmekraft. De rörliga produktionskostnaderna 
är i allmänhet lägst för vattenkraften och kärnkraften. En elmarknad som 
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möjliggör en omfattande internationell handel med elkraft leder till att de 
samlade produktionsresurserna kan utnyttjas bättre. Detta innebär bl.a. 
fördelar för miljön. 

I en internationalisering ligger också att beskattningen av 
elproduktionen i ett enskilt land inte kan utformas så att den väsentligt 
avviker från beskattningen i andra länder. En strävan bör därför vara att 
uppnå en internationell harmonisering av energibeskattningen. 

Vi ser stora fördelar med en utvidgad handel med el. Den pågående 
reformeringen av elmarknaden kommer att underlätta det internationella 
utbytet av elkraft. En fortsatt utbyggnad av utlandsförbindelserna och en 
integration av elsystemen i norra Europa kan förutses. Utlandsför
bindelserna till kontinenten torde dock inte få någon större betydelse för 
den svenska kraftbalansen under detta decennium. 

1.3.2 De energipolitiska progr.unmen 

Allmänna överväganden 

Regeringens bedömning: De energipolitiska programmen löper i 
stort sett som planerat och msultaten så här långt synes motsvara 
de mål som låg till grund för 1991 års energipolitiska beslut. 

De energipolitiska programmen har nu pågått under två och ett halvt år, 
dvs. hälften av den ursprungliga programperioden. När det gäller 
programmet för effektivare energianvändning, som har förlängts t.o.m. 
budgetåret 1997 /98, återstår störTe delen av programperioden. 

Genomförda utredningar visaI 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 energipolitiska beslut. 

Programmen avser emellertid i många full energiproduktionsanlägg
ningar med långa byggtider. När det gäller programmet för effektivare 
energianvändning har NUTEK bedömt att det är för tidigt att uppskatta 
hur mycket energi som sparats till följd av programmet. Det är bl.a. av 
dessa skäl inte möjligt att dra några helt säkra slutsatser avseende 
programmens resultat. 

NUTEK:s Energirapport 1993 visar att intresset är mycket stort för 
såväl stödsystemen för främjande av utveckling och introduktion av ny 
energiteknik som stöd inom ramen för energieffektiviseringsprogrammet. 
Däremot visar genomförda utredningar att investeringsstödens effekter 
vad avser den tekniska utvecklingen är begränsade. Regeringen vill här 
erima om att investeringsprogrammet infördes som ett styrmedel för att 
främja de förnybara energislagen och kraftvärmen i avvaktan på en 
internationell samordning av åtgärder mot koldioxidutsläpp från 
elproduktion. Syftet med investeringsstöden var således inte att åstadkom
ma en teknisk utveckling inom dessa områden. För detta ändamål finns 
andra styrmedel. Mer än hälften av de medel som anvisades av riksdagen 
i l 991 års energipolitiska beslui: är avsedda för teknikutveckling inom 
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energiområdet. Det gäller bl.a. Energiteknikfonden, programmet för 
effektivare användning av energi och programmet för främjande av 
biobränsleanvändningen. 

Regeringen kommer i det följande att föreslå vissa mindre förändringar 
i de energipolitiska programmen. Regeringens ställningstaganden 
avseende stödet till kraftvärmeproduktion med biobränslen redovisas i 
bilaga 10. 

Programmet för effektivare energianvändning 

Regeringens bedömning: Programmet för effektivare energian
vändning bör fortsätta med nuvarande omfattning och inriktning. 

En alltmer effektiv energianvändning och en ökad energihushållning är 
förutsättningar för att viktiga energi- och miljöpolitiska mål skall k1.mna 
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 energieffektiviseringsåtgärder. Programmet omfattar en total 
medelsram på 965 miljoner kronor. 

Teknikupphandling av energieffektiva produkter och processer är det 
dominerande inslaget i programmet. Sammanlagt har 750 miljoner kronor 
avsatts för detta stöd under en sjuårsperiod. NUTEK har lämnat stöd till 
upphandlingar inom ett antal produktområden, t.ex. vitvaror, belysning, 
fönster och datorskärmar. 

Regeringen anser att programmet bör fortsätta med nuvarande 
omfattning. I Energianvändningsrådets rapport Utvärdering av program
met för effektivare energianvändning påpekas att programmet uppfyller 
sina mål och att stödet har visat att det finns former för marknadspå
verkan som ger effekter även i fråga om produktutformning och 
fortlöpande aktörsbeteende. Rådet föreslår att programmet därför bör 
fortSätta enligt nuvarande inriktning och omfattning. 

Anslagsfrågan behandlas under anslaget E 6. Vissa åtgärder för 
effektivare användning av energi. 

Berörda sektom1yndigheter har ansvar för de statliga energieffektivise
ringsinsatsema inom sina områden. Härigenom kan åtgärder för att 
främja en god energihushållning integreras med andra åtgärder inom 
myndigheternas ansvarsområden. Samordningsansvaret för sektormyndig
heternas verksamhet för energieffektivisering vilar på NUTEK. 
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Stödet till investeringar i vindkraftverk 

Regeringens föTSlag: Mede\ förs över från investeringsprogrammet 
för vindkraft till teknikutveckling och forskning avseende vindkraft. 
Teknikupphandling bör prö'<as inom ramen för investerings
bidraget. I de fall teknikupphandling tillämpas bör stödandelen 
utgöra högst 50% av investeringskostnaden. Medel från investe
ringsprogrammet får disponeras för tekniska utvärderingar av de 
anläggningar som har erhållit stöd samt i vissa fall för rådgivnings
verksarnhet. 

För stödet till vindkraft avsattes i 1991 års energipolitiska beslut (prop. 
1990/91:88, bet. 1990/9l:NU4JO, rskr. 1990/91:373) 250 miljoner 
kronor. Medlen utbetalas från anslaget Insatser för ny energiteknik. Den 
l januari 1993 höjdes stödnivå.n från högst 25 % till högst 35 % av 
investeringskostnaden (prop. 1992/93:99, bet. 1992/93:NU20, rskr. 
1992/93: 137). 

Enligt NUTEK krävs det utveckling av produk'tionsanläggningar med 
lägre såväl investerings- som driftkostnader, om vindkraften skall kunna 
få betydelse för omställningen av energisystemet. NUTEK och flertalet 
remissinstanser anser, bl.a. mot bakgrund av den låga efterfrågan på 
stödet, att medel bör föras över från investeringsprogrammet för 
vindkraft till teknikutveckling och forskning avseende vindkraft. 

Enligt regeringens mening bör 5 miljoner kronor årligen tillföras 
Energiteknikfonden för utvecklingsinsatser avseende vindkraft. Ut
vecklingsinsatserna bör göras i nära samverkan med branschens 
aktörer. 

För stöd till investeringar i vindkraftverk bör 45 miljoner kronor 
anvisas. Anslagsfrågan behandlas under anslaget E 7. Insatser för ny 
energiteknik. 

Erfarenheterna vad gäller teknikupphandling inom programmet för 
effektivare energianvändning är goda. Energianvändningsrådet har i sin 
rapport Utvärdering av programmet för effektivare energianvändning 
föreslagit att teknikupphandling bör prövas på andra områden inom 
omställningsprogrammet. Regeringen anser att teknikupphandling bör 
prövas inom ramen för investeringsbidraget för vindkraft. I de fall 
teknikupphandling tillämpas bör stödandelen utgöra högst 50 % av 
investeringskostnaden. Det bör d\JCk påpekas att det bara är i särskilda 
fall där så är lämpligt som den högre stödnivån ska tillämpas. 

Riksdagen har beslutat att medel från investeringsstödet får utnyttjas 
för rådgivningsverksamhet inom vind kraftsområdet (prop. 1992/93: l 00 
bil. 13, bet. l992/93:NU28, rskr. 1992/93:362). Om en enskild sökande 
utnyttjar rådgivningen minskas investeringsbidraget med motsvarande 
summa. Regeringen anser att, i de fall rådgivningen leder fram till ett 
beslut att inte investera i ett vindkraftverk bör rådgivningen kunna 
finansieras direkt från de medel som avsatts för investeringsbidraget. 
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Regeringen anser att det är väsentligt att det genomförs tekniska Prop. 1993/94: 100 
utvärderingar av de anläggningar som har erhållit stöd. Medel från Bil. 13 
investeringsprogranunet bör få disponeras för detta ändamål. 

De förändringar som regeringen nu har föreslagit innebär ändring av 
gällande riktlinjer för stödet. 

El från vindkraft med en installerad effekt mindre än 500 kW är 
undantagen från energibeskattning, under förutsättning att vindkraftpro
ducenten inte yrkesmässigt distribuerar elektrisk kraft. Vissa oklarheter 
råder beträffande tolkningen av lagen om allmän energiskatt för små 
vindkraftverk. Utredningen om en teknisk översyn av energibeskattningen 
(Fi 1992:80) arbetar bland annat med dessa frågor. Utredningen skall 
redovisa resultatet av sitt arbete under våren 1994. 

Stödet till investeringar i solvärmeanläggningar 

Regeringens förslag: Stödnivån för solvärmeanläggningar i 
bostäder sänks den l juli 1994 från 35 % till 25 % av investerings
kostnaden. Anslagsnivån är dock oförändrad 12 miljoner kronor 
budgetåret 1994/95. 

För stödet till investeringar i solvärmeanläggningar avsattes 50 miljoner 
kronor i 1991 års energipolitiska b'eslut (prop. 1990/91 :88, bet. 
1990/9l:NU40, rskr. 1990/91:373). Medlen utbetalas från anslaget E 7. 
Insatser för ny energiteknik. 

Riksdagen har beslutat att stödnivån för stöd till solvärmeanläggningar 
i bostäder skall höjas från 25 % till 35 % av investeringskostnaden (prop. 
1992/93:99, bet. 1992/93:NU20, rskr. 1992/93:137). Detta bedömdes 
medföra en ökad belastning på anslaget med 7 miljoner kronor per år. 
Riksdagen har därför beslutat om ett tillskott på 3,5 miljoner kronor för 
budgetåret 1992/93 (prop. 1992/93:99, bet. 1992/93:NU20, rskr. 
1992/93: 137) och 7 miljoner kronor för budgetåret 1993/94 (prop. 
1992/93:100 bil. 13, bet. 1992/93:NU28, rskr. 1992/93:362). 

Boverket ansvarar för stöd till solvärme i bostäder. NUTEK ansvarar 
för stöd till solvärmeanläggningar inom andra användningsområden. 

Det finns ett stort intresse för stöd till solvärme i bostäder, sarrunanlagt 
17 miljoner kronor har givits i stöd, varav drygt 12 miljoner kronor 
budgetåret 1992/93. Däremot har intresset för stöd till storskalig 
solvärmeteknik varit litet. 

Mot denna bakgrund har riksdagen beslutat att ytterligare medel för 
stöd till storskalig solvärmeteknik inte bör anvisas (prop. 1992/93: 100 
bil. 13, bet. l992/93:NU28, rskr. 1992/93:362). Samtidigt beslutade 
riksdagen att de medel som tidigare anvisades för detta ändamål fr.o.m. 
budgetåret 1993/94 skall överföras till Energiteknikfonden för ut
vecklingsinsatser avseende storskalig solvärmeteknik. 

Boverket föreslår i sin anslagsframställning att 15 miljoner kronor 
skall anvisas för stöd till solvärme i bostäder för budgetåret 1994/95. 
Detta är en ökning med tre miljoner kronor jämfört med föregående år. 
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Boverket föreslår vidare att verkets beslutsram för den femåriga 
programperioden skall utökas från 35 ,5 till 46,6 miljoner kronor. 

Utvärderingen av programmet visar att intresset för stödet varit stort 
och den större volymen installerade anläggningar leder till vissa 
kostnadsminskningar. Mot bakgrund av den genomförda utvärderingen 
rekommenderar NUTEK att stödnivån för solvärme i bostäder skall 
sänkas från 35% till den urspnmgliga nivån 25% av investeringskost
naden. Genom att sänka stödnivån kommer anslaget att ge fler an
läggningar än om den nuvarande nivån behålls. Regeringen instämmer i 
NUTEK:s bedömning i denna fråga. Den lägre stödnivån 25% bör enligt 
regeringens mening tillämpas vid. stödgivningen fr.o.m. den I juli 1994. 
Detta innebär en ändring av gällande riktlinjer för stödet. 

Den föreslagna sänkningen av stödnivån från 35 % till 25 % av 
investeringskostnaden innebär att belastningen på anslagsposten för stöd 
till solvärmeanläggningar inom anslaget Insatser för ny energiteknik 
kommer att bli lägre än vad Boverket bedömer i sin anslagsframställning 
men på samma nivå som för innevarande budgetår, 12 miljoner kronor. 

Anslagsfrågan behandlas under anslaget E 7. Insatser för ny energitek
nik. 

Utveckling av ny energiteknik 

Regeringens ställningstaganden avseende energiforskningsprogrammet 
återfinns i denna bilaga under anslaget F 8. Energiforskning. 

Stöd för att utveckla eller förbereda kommersiell introduktion av ny 
energiteknik lämnas ur Energiteknikfonden. NUTEK:s Energirapport 
1993 innefattar inte utvärdering av Energiteknikfonden. NUTEK har 
aviserat att en sådan utvärdering skall göras år 1994. 

Regeringen anser att det för närvarande inte finns anledning att föreslå 
mer omfattande förändringar vad gäller Energiteknikfonden. 

Regeringen har tidigare i denna bilaga föreslagit att medel skall föras 
över från stödet för investeringar i vindkraftverk till Energiteknikfonden. 
Detta innebär att NUTEK får ökade möjligheter att via fonden stödja ut
vecklingsinsatser avseende vindkraft. Det bör dock påpekas att NUTEK 
redan inom nuvarande ramar har goda möjligheter att göra insatser på 
detta område. 

Medel för utveckling och teknikupphandling av miljöanpassade fordon 
och drivmedel bör ställas till förfogande även för budgetåret 1994/95. 
15 miljoner kronor bör tillföras Energiteknikfonden för detta ändamål. 
Energiteknikfonden bör även tillföras 5 miljoner kronor för utveck
lingsinsatser avseende solenergi. Anslagsfrågan behandlas under anslaget 
E 7. Insatser för ny energiteknik. 

En redogörelse för programmet för främjande av biobränslean
vändningen återfinns i bilaga 10. 

Riksdagen har för budgetåren 1992/93 och 1993/94 under anslaget 
E 7. Insatser för ny energiteknik anvisat medel för finansiering av det 
svenska deltagandet i EG:s program för utveckling av energisystemet. 
Dessa medel har inte utnyttjats till fullo, eftersom frågan om 

Prop. 1993/94: 100 
Bil. 13 

106 



EFTA-ländernas deltagande i programmen ännu inte har klarats ut. 
Regeringen föreslår att 10,2 miljoner kronor av dessa medel förs bort för 
att finansiera vissa åtgärder inom Miljö- och naturresursdepartementets 
verksamhetsområde (fjortonde huvudtitelns anslag A2. Utredningar 
m.m.). Av återstående medel bör 2,3 miljoner kronor utnyttjas för 
internationellt energisamarbete. 

1.3.3 Svenska insatser i bl.a. Baltikum och Östeuropa för energieffekti
visering och förnybara energislag 

Regeringens bedömning: Programmet syftar till att bidra till 
främst energieffektiviseringsåtgärder och ökat utnyttjande av 
förnybara energislag i Baltikum och Östeuropa och är en central 
del av den energirelaterade klimatpolitiken. 

I den av riksdagen fastställda klimatstrategin (prop. 1992/93: 179 bil. 4, 
bet. 1992/93:NU28, rskr. 1992/93:362) lades stor vikt vid det in
ternationella arbetet. Det framhölls att industriländerna har en särskild 
roll och ett särskilt ansvar för att minska klimatpåverkan. Det in
ternationella arbetet för att uppnå globala mål för begränsningar av 
klimatpåverkan bör utgå från ett internationellt rättvist synsätt. Detta 
gäller mellan i-länder och u-länder men även inom den industrialiserade 
världen. Kraven på länderna bör ställas så att åtgärder kan vidtas på ett 
kostnadseffektivt och rättvist sätt med hänsyn till bl.a. nuvarande utsläpp 
per invånare och till tidigare åtgärder som har minskat utsläppen. 

De klimatpolitiska åtgärderna på energiområdet måste utgå från högt 
ställda krav på kostnadseffektivitet. Kostnadskillnadema när det gäller att 
begränsa utsläppen av koldioxid mellan länder eller samhällssektorer kan 
vara mycket stora. Länder som redan har genomfört långtgående 
minskningar av användningen av fossila bränslen eller av andra orsaker 
tillgodoser sitt energibehov huvudsakligen utan fossilbränslen uppvisar 
ofta jämförelsevis höga marginalkostnader för att ytterligare minska 
koldioxidutsläppen. Länder med stor andel olja eller kol i sin energiför
sörjning eller ineffektiv energianvändning har däremot ofta små kostnader 
för en minskning av utsläppen från en ofta hög nivå. 

I samband med FN:s konferens om miljö och utveckling i Rio de 
Janeiro i juni 1992 undertecknades en ramkonvention om klimatföränd
ringar. Konventionen innebär att de industrialiserade länderna som ett 
första steg åtar sig att till år 2000 försöka stabilisera utsläppen av 
koldioxid och andra växthusgaser. Enligt klimatkonventionen skall 
åtagandena mot klimatförändringar kunna vidtas gemensamt av kon
ventionens parter. Den första partskonferensen skall utarbeta kriterier för 
gemensamt genomförande, s.k. joint implementation. Möjligheten till 
gemensamt genomförande har tagits in klimatkonventionen för att möta 
kravet på kostnadseffektivitet. Detta innebär att konventionens parter inte 
ser någon motsättning mellan nationella ansträngningar och t.ex. 
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regionalt samordnade insatser för att minska globala miljöproblem. 
Utsläppen av koldioxid från fossilbränsleanvändning har i Sverige 

minskat med drygt 40% under den senaste tjugoårsperioden. Förklaringen 
till detta är främst att Sveriges oljekonsumtion i stort halverats under 
tidsperioden bl.a. genom energieffektivisering. 

Kostnaden att begränsa utsläppen av koldioxid varierar starkt såväl 
mellan sektorer som länder. Energisystemen i Baltikum är till mer än 
90% baserade på fossila bränslen. De karakteriseras av stora miljömäs
siga brister och låg energieffektivitet. Liknande förhållanden råder i 
Östeuropa. Koldioxidutsläppen från energisektorn per capita i Östeuropa 
var år 1991 mer än dubbelt så höga som i Sverige. 

Marginalkostnaderna för att minska koldioxidutsläppen i Sverige är 
höga medan de i fiera av våra grannländer och i utvecklingsländerna är 
låga. Detta innebär att det är :samhällsekonomiskt mer lönsamt för 
Sverige att göra insatser där kostnaderna är lägst. Det svenska näringsli
vet har inom området stora kunskaper som skulle kunna föras över i form 
av anläggningar och system. I fuuntiden kan sådana svenska insatser i 
utlandet, s.k. joint implementation, till del räknas som svenska insatser. 

Kommitten om internationellt miljösamarbete (M 1993:34) har 
regeringens uppdrag att lämna förslag till hur Sverige kan samarbeta med 
andra länder för att uppfylla åtaganden i internationella konventioner. 
Kommitten skall kartlägga och jämföra kostnader för att minska utsläpp 
av koldioxid och andra föroreningar från Sverige och andra europeiska 
länder. Vidare skall utredaren belysa hur avtal mellan länder kan 
formuleras och hur utsläppsminskningar skall räknas respektive land till 
godo. Utredaren bör presentera alternativ till att finansiera åtgärder i 
andra länder. Resultatet av arbetet skall vara klart i april 1994. 

Riksdagen anvisade 45 miljoner kronor på tilläggsbudget för bud
getåret 1992/93 (prop. 1992/93:99, bet. l 992/93:JoUl 1, rskr. 
1992/93: 138) för att stödja ett miljöanpassat energisystem i Baltikum. 
Våren 1993 beslutade riksdagen (prop. 1992/93: 179 bil.4, bet. 
1992/93:JoUl9, rskr. 1992/93:361) om ett program med syfte att bidra 
främst till energieffektiviseringsåtgärder och ökat utnyttjande av 
förnybara energislag i Baltikum och Östeuropa. Även insatser i ut
vecklingsländerna kan finansieras inom ramen för programmet. In
satserna skall pågå under en längre: tid. För budgetåret 1993/94 anvisades 
95 miljoner kronor. Stödet administreras av NlITEK. Stödet ges i 
huvudsak som lån till företag i mottagarlandet som driver anläggning som 
producerar, överför eller använder energi. Projekt som kan förutses ge 
multiplikatoreffekter prioriteras. Upphandlingen av leverantörer till 
anläggningarna sker i konkurrens och genomförs av den lokala be
ställaren men med bistånd från NUTEK. Svensk industri har en stor 
kompetens inom detta område och har stora möjligheter att spela en aktiv 
roll i detta sammanhang. 

En effektivisering och miljöanpassning av energisystemen i syfte att 
minska koldioxidutsläppen i Baltikum, Östeuropa och utvecklingsländerna 
kräver mycket stora investeringar. Tillräckliga ekonomiska resurser 
saknas inom dessa stater. Även om investeringar i åtgärder för att ersätta 
olja som bränsle är mycket lönsanuna, kräver de investeringskapital. De 
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pågående svenska stödinsatsema bör därför, enligt regeringens mening, 
fortsätta. 

Programmet bör fortsätta med samma inriktning. En justering bör dock 
göras av anslaget. 

Anslagsfrågan behandlas under anslaget E 9. Åtgärder för energieffek
tiviseringar m.m. i bl.a. Baltikum och Östeuropa. 

2 Affärsverket svenska kraftnät 

Verksamheten 

Affärsverket svenska kraftnät (Svenska kraftnät) driver och förvaltar 
sedan den 1 januari 1992 det svenska storkraftnätet för el, inklusive de 
statligt ägda utlandsförbindelsema (prop.1990/91 :87, bet. 1990/91 :NU38, 
rskr. 1990/91:318). 

Enligt instruktionen för Svenska kraftnät (SFS 1991:2013) har verket 
till uppgift att på ett affärsmässigt 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 verksamhetsområde 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. 

Staten är genom Svenska kraftnät delägare med 25 % av aktierna i 
Swedish Transmission Research Institute AB (STRI AB) som är ett 
forskningsbolag för starkström där övriga delägare är ABB med 50% och 
Vattenfall AB med 25 % av aktierna. Vidare förvaltar verket för staten 
25 % av aktierna i ett branschforskningsorgan, Svenska Elföretagens 
Forsknings- och Utvecklingsaki:iebolag (Elforsk AB), som har till uppgift 
att samordna och effektivisera branschens forsknings- och utveck
lingsinsatser. Övriga delägare i Elforsk AB är, med en fjärdedel vardera, 
Svenska Kraftverksföreningen, Svenska Elverksföreningen och Vattenfall 
AB. 

Den ekonomiska styrningen av Svenska kraftnät sker genom att 
regeringen fastställer ett avkastningskrav och ett soliditetsmål för verket. 
Avkastningskravet har fastställts till 12 % på justerat eget kapital efter 
skatt och soliditetsmålet till 38 % . Verkets drift och investeringar skall 
finansieras genom inkomster från verksamheten och genom upplåning 
direkt från Riksgäldskontoret. Investeringarna belastar således inte 
statsbudgeten. 

Prop. 1993/94: 100 
Bil. 13 

109 



Den del av storkraftnätet, exklusive utlandsförbindelsema, som ligger 
söder om Skellefteälven kallas stamnätet. Avgifter och villkor för 
utnyttjande av stamnätet har tidigare reglerats genom det s.k. stam
nätsavtalet. Det tecknades år 1979 av Statens vattenfallsverk och de 
övriga kraftföretag - transitörerna - som utnyttjade stamnätet. Sedan 
Svenska kraftnät övertagit storkraftnätet har i stället verksamheten på 
stamnätet reglerats genom det s.k. kraftnätsavtalet, som i huvudsak 
baseras på stamnätsavtalets regler. Genom kraftnätsavtalets tillkomst 
justerades dock vissa villkor varigenom tillträde för nya aktörer på 
storkraftnätet underlättades. 

Regeringen avser att våren 1994 lämna förslag till riksdagen om 
ändrad ellagstiftning i syfte att öka konkurrensen och effektiviteten inom 
elsektom. Mot den bakgrunden har regeringen bl.a. tillkallat en särskild 
förhandlare med uppgift att för staten överlägga med transitörema om 
stamnätsavtalet. Konkurrensverket har den 26 november 1993 avslagit en 
ansökan från kraftföretagen om ett s.k. icke-ingripandebesked enligt 20 § 
konkurrenslagen (1993:20) avseende stamnätsavtalet. Som grund för 
beslutet anger verket att avtalet begränsar konkurrensen på stamnätet. 

Regeringens avsikt är att ett nytt avgiftssystem som är helt anpassat till 
en öppen elmarknad skall införas senast då ändrad ellagstiftning träder 
i kraft. Detta planeras ske den 1 januari 1995. 

På regeringens uppdrag har Svenska kraftnät utrett förutsättningarna 
för att i samband med en elmarknadsreform införa en börs för handel 
med el. Verkets utredningsrapport, Handelsplats för el, överlämnades till 
regeringen i juli 1993. 

I EES-avtalet ingår bl.a. det s.k. eltransiteringsdirek1ivet (EG-direktiv 
nr 90/547/EEC) som avser att underlätta gränsöverskridande elhandel 
inom EG/EFfA-området. I en bilaga till detta direktiv skall anges vilka 
nätansvariga enheter som i respektive land skall ha de befogenheter och 
skyldigheter som anges i direktivet. För Sverige har Svenska kraftnät 
angivits som sådan ansvarig enhet. 

Svenska kraftnät bidrar, tillsammans med andra företag och organisa
tioner inom elsektom, till finansieringen av de forskningsprogram som 
bedrivs om eventuella hälsorisker i samband med magnetfält, bl.a. från 
kraftledningar. Redan framkomna forskningsresultat ger anledning till 
satsningar på att minska magnetfälten kring kraftledningar vid be
byggelse. 

Investeringar under perioden 1~>94 - 1996 

Svenska kraftnäts investeringar under perioden avser dels storkraftnätet, 
dels viss telekommunikation. 

Investeringarna i storkraftnätet avser både åtgärder för att bibehålla en 
hög driftsäkerhet i befintliga \edni.ngar och åtgärder för att öka kapacite
ten i systemet. 

Följande tre större projekt, överstigande 100 miljoner kronor vardera, 
skall enligt planerna inledas under treårsperioden. 
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- En ny 400 kV-ledning Horred-Breared på Västkusten för att förstärka 
överföringskapaciteten till södra Sverige. 

- Installation av teknisk utrustning för att kunna höja överföringskapaci
teten från Norrland till Mellansverige i befintliga ledningar. 

- En ny ledning mellan Sverige och Sydnorge. 
Investeringarna i telekommunikation avser dels det telekommunika

tionsnät som erfordras för drift och skötsel av storkraftnätet, kontrollsys
temverksamheten, dels fortsatt installation av s.k. optokablar i storkraft
nätet. En omfattande modernisering av kontrollsystemets anläggningar, 
Driftdatanät 90, pågår. Optokablarnas telekapacitet säljs främst till tredje 
part. 

För år 1994 planeras investeringar för sammanlagt 505 miljoner 
kronor. För perioden 1994 - 1996 planeras investeringar för sammanlagt 
l 594 miljoner kronor. 

Verkets förslag till investerings- och finansieringsplan samt behov av 
riksgäldslån för investeringar sammanfattas i nedanstående tabell. 

Tabell. Svenska kraftnäts investeringar, m.m., åren 1993 - 1996. 

1993 1994 1995 1996 

Investeringar, totalt 364 I 505 554 531 
Egen finansiering 364 505 554 531 
Upplåningsbehov 0 0 0 0 

1 Utfallsprognos i november 1993 

Samtliga investeringar 1994 - 1996 täcks således genom egen 
finansiering. Därutöver täcks genom egen finansiering även amorteringar 
enligt plan av tidigare riksgäldslån, 500 miljoner kronor, vilket innebär 
att räntekostnaderna minskar under perioden. 

Regeringens överväganden 

Svenska kraftnäts förslag till investerings- och finansieringsplan är delvis 
en fortsättning på den långsiktiga investeringsplanering som gällde för 
storkraftnätet redan under Statens vattenfallsverks förvaltning. Det beror 
på att investeringarna till stor del avser en förnyelse av ett väl utvecklat 
system där överföringsbehoven ökar endast långsamt. En fortlöpande 
strukturförändring genomförs för att anpassa systemet till dagens krav 
och förutsättningar. Stora investeringar görs för att höja överföringskapa
citeten dels till Sydsverige, dels från Norrland till Mellansverige. Vidare 
planeras en ökning av överföringskapaciteten mellan Sverige och Norge. 

De i investeringsplanen upptagna beloppen har i enlighet med verkets 
rullande treårsplanering beräknats kalenderårsvis. Omperiodiserade till 
budgetåret 1994/95 blir de planerade investeringarna sammanlagt ca 527 
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miljoner kronor. Det finns inte något behov av nyupplåning i Riks
gäldskontoret för investeringsändamål under budgetåret 1994/95. Verket 
bör dock, liksom tidigare, få ta upp riksgäldslån för rörlig kredit inom 
en ram av 100 miljoner kronor. 

Den redovisade investerings- och finansieringsplanen för Svenska 
kraftnät för treårsperioden 1994 - 1996 bör godkännas som en ram för 
verksamheten. 

För budgetåret 1994/95 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 verksamhetsområde 
vara oförändrad, 135 miljoner kronor. Svenska kraftnät har numera rätt 
att självt besluta om förvärv av aktier om högst 10 miljoner kronor och 
om avvyttring av aktier som verket har förvärvat. 

Det är angeläget att Svenska kraftnät fortsätter att nära följa forsk
ningen kring magnetfältens eventuella hälsorisker samt utvecklar och 
tillämpar tekniska lösningar som minskar magnetfälten kring kraft
ledningar. 

3 Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
1. godkänner vad regeringen förordat om inriktningen av stöd till 

investeringar i vindkraftverk (avsnitt 1.3.2), 
2. godkänner vad regeringen förordat om inriktningen av stöd till 

investeringar i solvärmeanläggningar (avsnitt 1.3.2), 
3. godkänner vad regeringen förordat om användning av anslaget 

E 7. Insatser för ny energiteknik för internationellt energisam
arbete (avsnitt 1.3.2), 

4. godkänner den föreslagna investerings- och finansieringsplanen 
för Atfårsverket svenska kraftnät som en ram för perioden 
1994 - 1996 (avsnitt 2), 

5. godkänner att Atfårsverket svenska kraftnät som en ram för 
rörlig kredit under budgetåret 1994/95 får uppta riksgäldslån om 
högst 100 000 000 kr (avsnitt 2), 

6. bemyndigar regeringen att under budgetåret 1994/95 teckna 
borgen till bolag i vilka Atfårsverket svenska kraftnät förvaltar 
statens aktier intill ett sammanlagt belopp om 175 000 000 kr 
(avsnitt 2), 

7. bemyndigar regeringen att under budgetåret 1994/95 besluta i 
frågor som rör förvärv av aktier eller bildande av bolag inom 
Atfårsverket svenska kraftnäts verksamhetsområde inom en ram 
av 135 000 000 kr (avsnitt 2). 
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E l. Drift av beredskapslager 

I statsbudgeten för innevarande budgetår har under denna rubrik tagits 
upp ett förslagsanslag på 330 118 000 kr. 

Frågan om den statliga beredskapslagringen av olja för krigs- och 
neutralitetssituationer bereds för närvarande inom regeringskansliet. 
Regeringen avser att i en särskild proposition våren 1994 redovisa förslag 
i frågan. I avvaktan på en sådan proposition bör anslaget föras upp med 
oförändrat belopp. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till Drift av beredskapsla
ger för budgetåret 1994/95 beräknar ett förslagsanslag på 330 118 000 
kr. 

E 2. Beredskapslagring och industriella åtgärder 

1992/93 Utgift 
1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

5 9(i() 187 
10 054 000 
9 154 000 

Reservation 23 587 792 

Anslaget diponeras för investeringar i produkter och anläggningar, för 
industriella åtgärder samt för åtgärder för att vidmakthålla och vidare
utveckla handlingsberedskapen. Anslaget ingår i den ekonomiska 
planeringsramen för totalförsvarets civila del. 

Närings- och tekniln1tvecklingsverket 

NUTEK begär 10 miljoner kronor under anslaget för beredskapsplanering 
och för stöd till industriella åtgärder i syfte att stärka försörjningssäker
heten med inhemska alternativ. 

Regeringens överväganden 

De medel som begärs av NUTEK överensstämmer med programplanen 
för det civila försvaret. Behov av medel från anslaget beräknas enligt 
planen inte uppkomma för investeringar i produkter och anläggningar 
under programperioden. 

På anslaget fanns vid ingången av innevarande budgetår en betydande 
reservation. Med hänsyn härtill bör anslaget för nästa budgetår kunna 
minskas i förhållande till programplanen. Regeringen avser att i de 
kommande anvisningarna för programplaner för myndigheter inom 
totalförsvaret för perioden 1995/96 - 1999/2000 föreskriva att myndig
heterna i sina överväganden om fördelning av den ekonomiska plane-

8 Riksdagen 1993!94. 1 suml. Nr 100 Bilaga 13 

Prop. 1993/94: l 00 
Bil. 13 

113 



ringsramen skall ta ökad hänsyn till förekomsten av reservationer. Prop. 1993/94:100 
Regeringen beräknar anslaget för nästa budgetår till 9 154 000 kr efter Bil. 13 

p1is- och löneomräkning. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Beredskapslagring och industriella åtgärder för budgetåret 1994/95 
anvisar ett reservationsanslag på 9 154 000 kr. 

E 3. Särskilda kostnader föir lagring av olja, motorbensin 
m.m. 

I statsbudgeten för innevarande budgetår har under denna anslagsrubrik 
tagits upp ett förslagsanslag på l 000 kr. 

Frågan om den statliga beredskapslagringen av olja för krigs- och 
neutralitetssituationer bereds för närvarande inom regeringskansliet. 
Regeringen avser att i en särskild proposition våren 1994 redovisa förslag 
i frågan. I avvaktan på en sådan proposition bör anslaget föras upp med 
oförändrat belopp. 

Förslag till rik.<idagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
i avvaktan på särskild proposition i ämnet till, Särskilda kostnader för 
lagring av olja, motorbensin m.m. för budgetåret 1994/95 beräknar ett 
förslagsanslag på l 000 kr. 

E 4. Åtgärder inom delfunktionen Elkraft 

1992/93 Utgift 18 856 985 Reservation 105 849 037 
1993/94 Anslag 63 946 000 
1994/95 Förslag 58 258 000 

Anslaget disponeras för beredskapsåtgärder på elområdet. Bl.a. lämnas 
bidrag till investeringar för att minska känsligheten för störningar i 
produktions-, överförings- och distributionssystemen. Anslaget ingår i 
den ekonomiska planeringsramen för totalförsvarets civila del. 

Närings- och teknikutvecklingsverket 

NUTEK begär 64 miljoner kronor under anslaget. Förutom för bidrag till 
beredskapsinvesteringar i elsystemet avser NUTEK att använda medlen 
för utbildning av vapenfria tjänstepliktiga. 
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Regeringens överväganden 

De medel som begärs av NUTEK överensstämmer med programplanen 
för det civila försvaret. 

Utredningen för översyn av lagstiftningen på elområdet m.m. 
(Ellagstiftningsutredningen) har genom tilläggsdirektiv (dir. 1993:93) fått 
i uppdrag att överväga vilka principer som i fortsättningen skall gälla för 
beredskapsverksamheten på elförsörjningens område. Därvid skall bl.a. 
prövas om de nuvarande statliga åtgärderna på området kan avlösas med 
ett mer generellt krav på elsystemets funktion i kris- och krigssituationer. 
Utredningen skall redovisa resultatet av sitt arbete senast den 15 
december 1994. 

Sedan budgetåret 1988/89 har regeringen haft riksdagens bemyndigan
de att inom vissa ramar låta staten ta på sig ekonomiska förpliktelser i 
samband med planering av sådana beredskapsåtgärder till vilka bidrag 
kan lämnas från detta anslag. Bemyndigandet har avsett en rullande 
femårig planeringsperiod. Det senast lämnade bemyndigandet avser 
perioden t.o.m. budgetåret 1997/98. Med hänsyn till den pågående 
översynen genom Ellagstiftningsutredningen avser regeringen inte att nu 
begära en förlängning av bemyndigandet. 

På anslaget fanns vid ingången av innevarande budgetår en betydande 
reservation. Med hänsyn härtill bör anslaget för nästa budgetår kunna 
minskas i förhållande till programplanen. Såvitt gäller frågan om 
reservationer på totalförsvarsanslagen i allmänhet hänvisar regeringen till 
vad som har anförts under anslaget E 2. Beredskapslagring och indu
striella åtgärder. 

Regeringen beräknar anslaget för nästa budgetår till 58 258 000 kr 
efter pris- och löneomräkning. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Åtgärder inom delfunktionen Elkraft för budgetåret 1994/95 anvisar 
ett reservationsanslag på 58 258 000 kr. 

E 5. Täckande av förluster i anledning av statliga garantier 
inom energiområdet 

1992/93 Utgift 
1993/94 Anslag l 000 
1994/95 Förslag l 000 

Anslaget disponeras för 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, m.m. samt förordningen (1988:805) om 
statligt stöd ur energiteknikfonden, m.m. 
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Anslaget omfattade t.o.m. budgetåret 1993/94 även förluster i samband 
med lånegarantier som har lämnats enligt förordningen ( 1986: 191) om 
statligt stöd för utveckling och introduktion av ny energiteknik, m.m. 
Denna förordning har upphört att gälla och inga utestående garantier 
finns inom programmet. 

Regeringens överväganden 

Lånegarantier enligt förordningen (1988:805) om statligt stöd ur energi
teknikfonden, m.m. får lämnas intill ett vid varje tidpunkt sammanlagt 
belopp av 300 miljoner kronor, inräknat lämnade garantier inom pro
grammet för utveckling och introduktion av ny energiteknik samt minskat 
med ett belopp som motsvararar infriade garantier i systemet under 
föregående år (prop. 1987/88:90, bet. l987/88:NU40, rskr. 
1987 /88 :375). Den 30 juni 1993 uppgick summan av utestående garantier 
enligt förordningen (1988:805) om statligt stöd ur energiteknikfonden till 
ca 3,2 miljoner kronor. 

Förordningen (1983:1107) om statligt stöd för att ersätta olja, m.m. 
har upphört att gälla. Den 30 juni 1993 var summan av utestående 
garantier inom oljeersättningsprogrammet ca 130,7 miljoner kronor. 

Ställda garantier enligt förordningen (1981 :717) om statliga garantier 
för utvinning m.m. av olja, naturgas eller kol har avvecklats successivt 
och avser numera enbart verksamhet inom naturgasområdet, huvud
sakligen för Sydgas AB:s lån. Dessa garantier är bundna genom avtal 
(prop. 1987/88:72). Garantiramen uppgår till l 000 miljoner kronor 
(prop. 1991/92:100 bil. 13, bet. 199l/92:NU25, rskr. 1991/92:271). Den 
30 juni 1993 uppgick summan av utestående garantier till ca 557 miljoner 
kronor. 

Det har inte uppkommit några förluster till följd av infriade garantier 
inom något av de nämnda programmen under budgetåret 1992/93. Det 
ligger i sakens natur att förluster kan komma att uppstå under följande 
budgetår. Anslaget bör därför föras upp med ett formellt belopp på l 000 
kr. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Täckande av förluster i anledning av statliga garantier inom 
energiområdet för budgetåret 1994/95 anvisar ett förslagsanslag på 
l 000 kr. 
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E 6. Vissa åtgärder för effektivare användning av energi 

1992/93 Utgift 
1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

46 725 747 
100 ()()() ()()() 
100 ()()() ()()() 

Reservation 377 702 381 

Anslaget disponeras för utgifter för stöd enligt förordningen 
(1988:806) om statligt stöd till utveckling, teknikupphandling och 
introduktion av energieffektiv teknik. Stöd kan lämnas i form av bidrag 
eller lån. Teknikupphandlingsstödet tillkom år 1988 (prop.1987/88:90, 
bet. 1987/88:NU40, rskr. 1987/88:375). Det ursprungliga stödet avsåg 
teknikupphandling av eleffektiva och elersättande produkter, processer 
och system. 1991 års energipolitiska beslut (prop. 1990/91:88, bet. 
1990/9l:NU40, rskr. 1990/91:373) innebar att stödet utvidgades till att 
omfatta all energieffektiv teknik. Detta stödsystem infördes den l juli 
1991 och avsåg ursprungligen en femårsperiod. Riksdagen har sedan 
beslutat om en förlängning av programmet med två år, dvs. t.o.m. 
budgetåret 1997/98, inom en oförändrad anslagsram på 750 miljoner 
kronor (prop. 1992/93:100 bil. 13, bet. 1992/93:NU28, rskr. 
1992/93:362). NUTEK får inom denna ram fritt fördela sina åtaganden 
över sjuårsperioden. 

Regeringens överväganden 

Regeringen har i avsnitt l.3.2 under detta littera redovisat sina över
väganden om de energipolitiska programmen för omställning och 
utveckling av energisystemet. Programmet för effektivare energian
vändning bör fortsätta t.o.m. budgetåret 1997/98 med nuvarande 
inriktning inom en oförändrad anslagsram för teknikupphandlingsstödet 
på 750 miljoner kronor. För budgetåret 1994/95 bör anvisas 100 miljoner 
kronor. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Vissa åtgärder för effektivare användning av energi för budgetåret 
1994/95 anvisar ett reservationsanslag på 100 000 000 kr. 

E 7. Insatser för ny energiteknik 

1992/93 Utgift 
1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

136 622 541 
237 ()()() ()()() 
172 ()()() ()()() 

Reservation 98 471 459 

Anslaget disponeras för utgifter för stöd enligt förordningen 
(1991: 1099) om bidrag till vissa investeringar inom energiområdet, m.m. 

9 Riksdagen 1993194. 1 sam/. Nr 100 Bilaga 13 

Rä11e/se: S. 119 rad 17 Står: 140 Rättat till: 115 

Prop. 1993/94:100 
Bil. 13 

117 



Vidare förs från anslaget medel till Energiteknik.fonden. Föreskrifter för Prop. 1993/94: 100 
användningen av medel ur Energiteknik.fonden har meddelats i Bil. 13 
förordningen (1988:805) om statligt stöd ur energiteknik.fonden, 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 solvärmean
läggningar. Detta stödsystem infördes den 1 juli 1991 och skall gälla 
under en femårsperiod. Stödet till kraftvärmeproduktion med biobränslen 
gäller dock under en sexårsperiod (prop. 1992/93:100 bil. 10, bet. 
1992/93:NU28, rskr. 1992/93:362). Medelsramen för stödet till 
kraftvärmeproduktion med biobränslen är 1 000 miljoner kronor. Fr.o.m. 
budgetåret 1992/93 anvisas medel för stödet till kraftvärmeproduktion 
med biobränslen under nionde huvudtiteln. Medelsramarna för stöden till 
investeringar i vindkraftverk och solvärmeanläggningar har redovisats i 
avsnitt 1.3 under detta littera. Medel anvisas i form av årliga anslag. 
Anslagspostema behandlas som särskilda reservationsanslag och 
anvisades för budgetåret 1993/94 enligt följande. 

För bidrag till investeringar i vindkraftverk anvisades 50 miljoner 
kronor. Medlen disponeras av NlITEK. 

För bidrag till investeringar i solvänneanläggningar anvisades 12 
miljoner kronor. Dessa medel disponeras av Boverket för bidrag till 
investeringar i solvärmeanläggningar i bostäder. 

För bidrag till investeringar i biobränsleeldade kraftvänneverk an
visades 200 miljoner kronor under nionde huvudtitelns anslag J 2. Bidrag 
för ny energiteknik. 

Myndigheterna får inom angivna ramar fritt fördela sina åtaganden 
över femårsperioden. Utbetalningarna får dock inte överstiga det belopp 
som finns tillgängligt på respektive anslagspost. 

För överföring till Energiteknikfonden anvisades 160 miljoner kronor 
efter förslag i 1993 års budgetproposition. Dessa medel skall enligt 
riksdagens beslut även användas för att finansiera Sveriges deltagande i 
EG:s program för utveckling av energisystemet. Efter förslag i proposi
tionen (1992/93:179) om åtgärder mot klimatpåverkan, m.m. (bil. 4) 
anvisade riksdagen ytterligare 15 miljoner kronor att överföras till 
Energiteknik.fonden för utveckling och klimatupphandling av miljöanpas
sade fordon och drivmedel (bet. 1992/93:NU28, rskr. 1992/93:362). 
Enligt 1991 års beslut om riktlinjer för energipolitik.en skall 550 
miljoner kronor från anslaget tillföras Energiteknik.fonden under 
femårsperioden. 

Regeringens överväganden 

Regeringens överväganden om det energipolitiska programmet för 
omställning och utveckling av energisystemet har redovisats i avsnitt 1.3. 

Av de medel som enligt 1991 års energipolitiska beslut har avsatts för 
stöd till investeringar i vindkraftverk under femårsperioden bör 
5 miljoner kronor årligen tillföras Energiteknik.fonden för 
utvecklingsinsatser avseende vindkraft. För stöd till investeringar i vind- 118 



kraftverk bör därför för budgetåret 1994/95 anvisas 45 miljoner kronor 
under detta anslag. 

För stöd till investeringar i solvärmeanläggningar bör ett oförändrat 
belopp, 12 miljoner kronor, anvisas under detta anslag. 

För utveckling och teknikupphandling av miljöanpassade fordon och 
drivmedel bör 15 miljoner kronor tillföras Energiteknikfonden. Av de 
medel som enligt 1991 års energipolitiska beslut avsatts för stöd till 
investeringar i solvärmeanläggningar bör 5 miljoner kronor överföras till 
Energiteknikfonden för utvecklingsinsatser avseende storskalig 
solvärmeteknik. Vidare bör Energiteknikfonden tillföras 5 miljoner 
kronor för utvecklingsinsatser avseende solenergi. Sedan år 1988 har 
Statens naturvårdsverk disponerat 25 miljoner kronor per år ur 
Energiteknikfonden för stöd till utveckling och demonstration av ny 
ntiljöskyddsteknik utanför energiområdet. Medel för detta ändamål bör 
nu tas upp under fjortonde huvudtiteln. Sammantaget bör medel avseende 
öveiföring till Energiteknikfonden föras upp med ett belopp på 
115 miljoner kronor och anvisas under detta anslag. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Insatser for ny energiteknik för budgetåret 1994/95 anvisar ett 
reservationsanslag på 172 000 000 kr. 

E 8. Bidrag till Energiteknikfonden 

1993/94 Anslag 72 000 000 
1994/95 Förslag 72 000 000 

Från anslaget lämnas bidrag till Energiteknikfonden. 

Regeringens öven·äganden 

Energiteknikfonden tillförs fr.o.m. budgetåret 1993/94 medel som 
motsvarar 10 kr per kubikmeter olja av koldioxidskatten på oljeprodukter 
(prop. 1992/93:100 bil. 13, bet. 1992/93:NU28, rskr. 1992/93:362). 
Vidare tillförs fonden under budgetåren 199 l /92 - 1995/96 särskilda 
medel (prop. 1990/91:88, bet. 1990/9l:NU40, rskr. 1990/91:373). 
Regeringens överväganden avseende dessa medel redovisas under 
anslaget E 7. Insatser för ny energiteknik. 

Föreskrifter för användningen av medel ur Energiteknikfonden har 
meddelats i förordningen (1988:805) om statligt stöd ur energiteknik
fonden, m.m. 
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Liksom under budgetåret 1993/94 bör medel som motsvarar lO kr per Prop. 1993/94: 100 
kubikmeter olja av koldioxidskatten på oljeprodukter anvisas under detta Bil. 13 
anslag. Anslaget bör föras upp förslagsvis med ett belopp på 72 miljoner 
kronor. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Bidrag till Energiteknikfonden för budgetåret 1994/95 anvisar ett 
förslagsanslag på 72 000 000 kr. 

E 9. Åtgärder för energieffektiviseringar m.m. i bl.a. Balti
kum och Östeuropa 

1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

95 ()()() 000 
87 500 000 

NUTEK skall som en del av den svenska klimatpolitiken arbeta för att 
öka energieffektiviteten i de baltiska länderna och Östeuropa. 

Anslaget disponeras för stöd till insatser för energieffektivisering och 
introduktion av förnybara energislag i Baltikum och Östeuropa. 

Stöd får lämnas till beställare i mottagarländerna i form av lån till 
energieffektiv teknik för distribution och användning samt till introduk
tion av förnybara energislag i dessa länder. En mindre del av medels
ramen kan lämnas i form av bidrag. 

Regeringens överväganden 

Regeringen har i avsnitt 1.3.3 under detta littera redovisat sina över
väganden om insatser för em:rgieffektivisering och introduktion av 
förnybara energislag i bl.a. Baltikum och Östeuropa. Senast den 1 
september 1994 skall en redogörelse lämnas av NUTEK för stödinsatser
na inklusive en uppskattning av varaktiga minskningar av koldioxidutsläp
pen. 

Stödet bör förlängas och för budgetåret 1994/95 bör anvisas 
87 ,5 miljoner kronor. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Åtgärder för energieffektiviseringar m.m. i bl.a. Östeuropa och 
Baltikum för budgetåret 1994/95 anvisar ett reservationsanslag på 
87 500 ()()() kr. 
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F. Teknisk forskning och utveckling 

F 1. Teknisk forskning och utveckling 

1992/93 Utgift 
1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

744 905 3851 

575 548 0002 
580 320 0002 

Reservation 318 392 724 

1 Utgifterna inkluderar anslag till informationsteknologi men ej till materialteknik. 
2 Inkluderar materialteknik men ej informationsteknologi som redovisas under 
anslaget F 2. Informationsteknologi. 

Anslaget disponeras bl. a. av NUTEK för att främja och stödja teknisk 
forskning och utveckling. Medel anvisas till prioriterade områden såsom 
basteknologierna materialteknik, bioteknik och teknik för komplexa 
system samt utvecklingsområdena biomedicinsk teknik, produktionstek
nik, processteknik, transportteknik och miljöteknik. Under anslaget ryms 
även medel för tvärvetenskapliga materialkonsortier och program för for
donsteknik, flygteknik, träråvarubaserad industri samt för små och 
medelstora företag. 

Från anslaget finansieras dessutom vissa verksamheter inom området 
teknisk vetenskaplig informationsförsörjning, däribland forsknings- och 
utvecklingsarbete. Under anslaget anvisas för detta ändamål medel till 
Forskningsrådsnämnden, Tekniska nornenklaturcentralen och Tekniska 
litteratursällskapet. 

Medel för insatser inom området informationsteknologi anvisas 
innevarande budgetår över anslaget F2. Informationsteknologi. 

Närings- och teknikutvecklingsverket 

I sin enkla anslagsframställan refererar NUTEK till det förslag till 
treårsplan som NUTEK lämnade för budgetåren 1993/94 - 1995/96 samt 
de beslut som statsmakterna fattat med anledning därav. NUTEK 
hemställer att regeringen föreslår riksdagen att anvisa medel enligt detta 
förslag. 

Verksamhetens inriktning för budgetåret 1994/95 skall i allt väsentligt 
följa den treårsplan som NUTEK lämnat. 

NUTEK har för budgetåret 1994/95 hemställt om 120 miljoner kronor 
för tekniskt nyskapande utvecklingsprojekt, s.k. såddfinansiering. 

NUTEK har i diskussion med företrädare för berörd industri arbetat 
fram ett forskningsprogram avseende den träråvarubaserade industrin. 
Programmet påbörjas under innevarande budgetår. 

En av regeringen utsedd förhandlare har tillsammans med berörda 
industriföretag och myndigheter arbetat fram ett program för fordonstek
nisk forskning. 

Motsvarande arbete pågår på området flygteknisk forskning. 
Programmet för små och medelstora företag är i sina respektive delar 

inne i en planerings- eller initieringsfas. 
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Regeringen beslutade den 10 juni 1993 att tillsätta en styrgrupp för att 
leda ett arbete för utveckling och förnyelse av industriforskningssystemet. 
Arbetet som nu pågår skall vara genomfört senast den 30 juni 1995 och 
genomföras av NUTEK. 

Regeringens överväganden 

Under littera B. Närings- och teknikutvecklingsverket lämnas en närmare 
redogörelse för NUTEKs verk">amhetsområde Teknisk forskning och 
utveckling. 

Regeringen anser att de riktlinjer som lades fast i propositionen 
( 1992/93: 170) om forskning för kunskap och framsteg bör gälla även för 
budgetåret 1994/95. 

Under anslagen F 1. och F 2. lnfonnationsteknologi har beräknats 
medel för statens andel av kostnader för fortsättning av Rfl-programmet 
(Road Traffic Infonnatics) som tidigare finansierats över anslaget F 7. 
Europeiskt forsknings- och utvecklingssamarbete. 

För den verksamhet som finansieras över anslaget Fl. Teknisk 
forskning och utveckling beräknas ett medelsbehov om totalt 580,3 
miljoner kronor för budgetåret 1994/95. Beräkningen av anslaget har 
gjorts med utgångspunkt i de förslag som lämnades i prop. 1992/93:170. 
Utöver pris- och löneuppräkning har ett produktivitets- och effektivi
tetskrav om 3 % beräknats på den del av anslaget som avser utgifter för 
statlig konsumtion i enlighet med den princip som tillämpas generellt i 
årets budgetförslag. 

För budgetåret 1993/94 har regeringen, i likhet med tidigare budgetår, 
av riksdagen bemyndigats att godkänna avtal och beslut som rör stöd till 
teknisk forskning och utveckling m.m. vilka innebär åtaganden för flera 
budgetår. Även under budgetåret 1994/95 bör det skapas .möjlighet att för 
delar av verksamheten göra ekonomiska åtaganden som exempelvis 
omfattar långsiktiga ramprogram och insatsområden under en femårig 
planeringsperiod. 

Regeringen bör därför av riksdagen bemyndigas att under budgetåret 
1994/95 få fatta beslut om stöd till teknisk forskning och utveckling, som 
inberäknat löpande avtal och beslut, innebär åtaganden om högst 295 
miljoner kronor under budgetåret 1995/96, högst 250 miljoner kronor 
under budgetåret 1996/97, högst 210 miljoner kronor under budgetåret 
1997/98 och högst 175 miljoner kronor under budgetåret 1998/99. 

Det bör ankomma på regeringen att utfärda närmare föreskrifter för 
medlens användning. 
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Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
1. till Teknisk forskning och utveckling för budgetåret 1994/95 

anvisar ett reservationsanslag på 580 320 000 kr, 
2. bemyndigar regeringen att, i enlighet med vad som har anförts, 

under budgetåret 1994/95 låta staten ta på sig ekonomiska 
förpliktelser i samband med stöd till teknisk forskning och 
utvecklingsarbete m.m. som inberäknat löpande avtal och beslut, 
innebär åtaganden om högst 295 000 000 kr under budgetåret 
1995/96, högst 250 000 000 kr under budgetåret 1996/97, högst 
210 000 000 kr under budgetåret 1997 /98 och högst 175 000 000 
kr under budgetåret 1998/99. 

F 2. Informationsteknologi 

1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

358 ()()() 000 
352 920 000 

Anslaget disponeras av NUTEK för att främja och stödja teknisk 
forskning och utveckling inom området informationsteknologi (IT). 
Verksamheten bedrivs inom fyra delområden: Mikroelektronik, Datave
tenskap och kommunikation, IT:s användning samt Industriinriktade 
kompetenscentra. 

Närings- och teknikutvecklingsverket 

I sin enkla anslagsfrarnställning refererar NUTEK till det förslag till 
treårsplan som NUTEK lämnade för budgetåren 1993/94 -1995/96 samt 
de beslut som statsmakterna har fattat med anledning därav. NUTEK 
hemställer att regeringen föreslår riksdagen att anvisa medel enligt detta 
förslag. 

Regeringens överväganden 

Under littera B. Närings- och teknikutvecklingsverket lämnas en närmare 
redogörelse för NUTEK:s verksamhetsområde Teknisk forskning och 
utveckling. 

Regeringen anser att de riktlinjer som lades fast i propositionen 
(1992/93:170) om forskning för kunskap och framsteg bör gälla även för 
budgetåret 1994/95. 

För den forskning som finansieras över anslaget F 2. Informationstek
nologi beräknas ett medelsbehov om ca 353 miljoner kronor. Be
räkningen har gjorts med utgångspunkt i det förslag som lämnades i 
prop. 1992/93:170. Utöver pris- och löneomräkning har ett produktivi
tets- och effektivite~krav om 3 % beräknats på den del av anslaget som 
avser utgifter för statlig konsumtion i enlighet med den princip som 
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tillämpas generellt i årets budgetförslag. 
Inom ramen för detta anslag bör det liksom inom ramen för anslaget 

F l. Teknisk forskning och utveckling, skapas möjlighet att för delar av 
verksamheten göra ekonomiska åtaganden som exempelvis omfattar 
långsiktiga ramprogram och insatsområden under en femårig planerings
period. Regeringen bör därför av riksdagen bemyndigas att under 
budgetåret 1994/95 få fatta beslut om stöd till teknisk forskning och 
utveckling inom IT-området som, inberäknat löpande avtal och beslut, 
innebär åtaganden på högst 179 miljoner kronor under budgetåret 
1995/96, högst 154 miljoner kronor under budgetåret 1996/97, högst 125 
miljoner kronor under budgetåret 1997/98 och högst 107 miljoner kronor 
under budgetåret 1998/99. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
l. till Informationsteknologi för budgetåret 1994/95 anvisar ett 

reservationsanslag på 352 920 000 kr, 
2. bemyndigar regeringen att under budgetåret 1994/95 låta staten 

ta på sig ekonomiska förpliktelser i samband med stöd till teknisk 
forskning och utveckling m.m. inom IT-området som, inberäknat 
löpande avtal och beslut, innebär åtaganden på högst 179 000 000 
kr under budgetåret 1995/96, högst 154 000 000 kr under 
budgetåret 1996/97, högst 125 000 000 kr under budgetåret 
1997 /98 och högst 107 COO 000 kr under budgetåret 1998/99. 

F 3. Bidrag till Stiftelsen Sveriges teknisk-vetenskapliga 
attacheverksamhet 

1992/93 Utgift 
1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

35 630 000 
35 630 000 
33 560 000 

Anslaget disponeras för bidrag till Stiftelsen Sveriges teknisk-veten
skapliga attacheverksamhet (STATT). STATT är en stiftelse med 
svenska staten och lngenjörsvetenskapsakademien som huvudmän. 
STATT har till uppgift att följa den tekniska utvecklingen inom olika 
industrinationer och rapportera till svenska företag, myndigheter och 
forskningsorganisationer om denna utveckling. Syftet är att därigenom 
bidra till ökad produktivitet och kunskapskraft i svenskt näringsliv. 
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Det övergripande målet är en ökad teknikspridning genom en liten 
administrativ organisation, renodling och profilering av verksamheten 
samt en ökad inriktning mot analys och utvärdering av den tekniska 
utvecklingen. Vidare skall anslags- och uppdragsverksamhet hållas isär, 
kontinuerlig kvalitetskontroll genomföras och nyttoeffekter påvisas av den 
kunskap som STATT förmedlar till regeringskansli och myndigheter. 

Stiftelsen Sveriges teknisk-vetenskapliga attacheverksamhet 

STATT har i sin anslagsframställning i huvudsak följt de riktlinjer som 
utarbetats i dess plan för treårsperioden 1993/94 - 1995/96, kallad 
Plan 96. Mot bakgrund av arbetet med denna plan har bl.a. attacheverk
samhetens målsättning, effektivitet och kostnader granskats. Verksam
heten avses renodlas och profileras tydligare och insatserna koncentreras. 

Den uttalade verksamhetsinriktningen för de närmaste åren bedöms i 
huvudsak ligga i linje med uttalade mål för verksamheten. 

Regeringens överväganden 

Resultatbedömning 

I regleringsbrevet för budgetåret 1992/93 anmodades STATT att under 
budgetåret börja utveckla starkare mål- och resultatstyrning för verk
samheten. I regleringsbrevet för budgetåret 1993/94 ålades STATT att 
införa sådan styrning under innevarande budgetår. Underlag saknas ännu 
för att kunna göra en enhetlig bedömning av effektiviteten i verksam
heten. Regeringen återkommer i 1995 års budgetproposition, då resultatet 
av mål- och resultatstyming för hela innevarande budgetår föreligger. 

Slutsatser 

Regeringen anser att de riktlinjer som lades fast i 1993 års budgetpropo
sition bör gälla även för budgetåret l 994/95. I regleringsbrevet för 
budgetåret 1993/94 ställs som villkor att verksamheten skall självfinan
sieras totalt till minst 30 % . 

Regeringen beräknar anslaget till 33 560 000 kronor för budgetåret 
1994/95. Detta är lägre än anslaget för innevarande budgetår och för
anleds av det allvarliga statsfi.nansiella läget. STATT bör dock ha möj
ligheter att täcka bl. a. deprecieringskostnader med fonderade medel. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Bidrag till Stiftelsen Sveriges teknisk-vetenskapliga attacheverksam
het för budgetåret 1994/95 anvisar ett reservationsanslag på 
33 560 000 kr. 

10 Riksdagen 1993194. 1 sam/. Nr 100 Bilaga 13 
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F 4. Rymdstyrelsen: Förvaltningskostnader 

1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

5 655 CXIO 
5 648 CXIO 

Under detta anslag anvisas medel till löne- och övriga förvaltningskost
nader samt lokal.kostnader vid Rymdstyrelsen. 

De övergripande näringspolitiska målen för Rymdstyrelsens verksam
het är att åstadkomma ökad 
- konkurrenskraft genom att svensk industri ges förutsättningar att 

utveckla konkurrenskraftiga rymdprodukter och rymdtjänster, 
- teknikspridning som skall ge: positiva näringspolitiska effekter även 

utanför rymdindustrin, 
- Europasamverkan innebärande att Sverige skall vara en attraktiv 

partner i det europeiska industrisamarbetet, 
- regional utveckling som bidrar till näringslivets utveckling i Kiruna

regionen. 

Rymdstyrelsen 

I sin enkla anslagsframställning för budgetåret 1994/95 begär Rymd
styrelsen oförändrade resurser. 

Regeringens överväganden 

Sammanfattning 

Övergripande mål 

Det har inte funnits skäl att förändra de övergripande mål som 
gäller för treårsperioden 1993/94 - 1995/96. 

Resurser: 

Ramanslag 1994/95 5 648 CXIO kr 

Resultatbedömning 

Baserat på det underlag som Rymdstyrelsen har presenterat i sin 
fördjupade anslagsframställning för budgetåren 1993/94 - 1995/96 har 
resultatmått utarbetats som kan utnyttjas innevarande år för en till
fredsställande resultatredovisning i årsredovisningen nästa år. 
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Slutsatser 

Regeringen anser att de riktlinjer som lades fast i 1993 års forsknings
politiska proposition bör gälla även för budgetåret 1994/95. 

Regeringen beräknar anslaget till 5 648 000 kr för budgetåret 1994/95 
efter pris- och löneomräkning. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Rymdstyre/sen: Förvaltningskostnader för budgetåret 1994/95 
anvisar ett ramanslag på 5 648 000 kr. 

F 5. Rymd verksamhet 

Nytt anslag (förslag) 539 130 000 

Under detta anslag anvisas medel för rymdforskning, fjärranalys och 
industriutveckling samt för det europeiska rymdsamarbetet inom 
European Space Agency, ESA, och Sveriges bilaterala samarbete främst 
med Frankrike och Tyskland. 

För rymdverksamhet har under Näringsdepartementets huvudtitel för 
budgetåret l 993/94 anvisats medel under två anslag, F 5. Nationell 
rymdverksamhet och F 6. Europeiskt rymdsamarbete m.m. om 54,3 
resp. 450, 1 miljoner kronor. 

Rymdstyrelsen 

Utgångspunkt för Rymdstyrelsens begäran om resurser för budgetåret 
1994/95 är riksdagens beslut med anledning av proposition om forskning 
för kunskap och framsteg ( 1992/93: 170, bet. 1992/93: NU30, rskr. 
1992/93:399). Merparten av Rymdstyrelsens utgifter inom detta anslag 
utgörs av avtalsbundna bidrag till internationella organisationer. Dessa 
utgifter är föremål för såväl pris- som valutajusteringar enligt bestämda 
regler. På grund av det minskade värdet på kronan i förhållande till flera 
europeiska valutor har Sveriges kostnader för att delta i det europeiska 
rymdsamarbetet i ESA ökat kraftigt fr.o.m. budgetåret 1992/93. För 
budgetåret 1994/95 beräknas kostnaderna för pris- och valutajusteringar 
till 1993 års prisnivå till 96 872 530 kr. 

Baserad på oförändrad anslagsnivå till 1993 års prisnivå hemställer 
Rymdstyrelsen om anslag för rymdverksamhet på 601 272 000 kr för 
budgetåret l 994/95. Rymdstyrelsen hemställer därutöver om bemyndigan
de för regeringen beträffande nya förpliktelser inom anslaget om högst 
274 ()()() ()()() kr. 
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Regeringens överväganden 

Regeringen anser att det europeiska rymdsamarbetet är viktigt för 
Sverige. ESA:s framtida program diskuterades senast på ministernivå i 
november 1992 i Granada. Man beslöt då om fortsatt europeiskt rymd
samarbete av ungefär samma omfattning som tidigare. Det planerade, 
mycket ambitiösa programmet för bemannad rymdverksamhet om
orienteras för att nyttiggöra de ökade möjligheterna till ett vidare 
internationellt samarbete som den nya politiska situationen i världen 
öppnar. Den framtida utformningen av rymdstationsprogrammet kommer 
att anpassas till även ett ryskt ddtagande. 

Del av anslaget avser bilaterala samarbeten. Främst samarbetar Sverige 
med Frankrike i fjärranalysprogrammet SPOT där diskussioner pågår om 
nästa generation av satelliter, SPOT 5 och 6. Ett beslut om det svenska 
deltagandet i detta program beräknas tas under år 1994. 

Det nationella programmet har utvecklats positivt i riktning mot större 
internationell samverkan. 

För svenskt vidkommande innebär deprecieringseffekten stora 
kostnadsökningar för ESA-samarbetet. För att finansiera dessa måste 
möjligheter att göra besparingar tas till vara. Inom ESA pågår dis
kussioner om att förändra vissa av de program som Sverige för närvaran
de deltar i. Detta kan leda till att kostnaderna för Sverige i dessa delar 
kommer att minska. Rymdstyrets.en kan vidare utnyttja bl.a. anslagskredi
ten för att fördela kostnadsökningama över flera år. Regeringen beräknar 
således anslaget för budgetåret 1994/95 till 539 130 000 kr. 

För rymdverksamhet anvisas innevarande budgetår under tolfte 
huvudtiteln medel under två anslag, reservationsanslaget F 5. Nationell 
rymdverksamhet och ramanslaget F 6. Europeiskt rymdsamarbete m.m. 
Med hänsyn till den nära koppling som finns mellan de program som 
hittills finansierats med dessa anslag bör all rymdverksamhet finansieras 
med ett gemensamt ramanslag. Eventuell reservation på anslaget 
Nationell rymdverksamhet vid utgången av budgetåret 1993/94 bör 
tillföras det nya ramanslaget Rymdverksamhet. Även eventuellt an
slagssparande och utnyttjade krediter på det nuvarande ramanslaget 
Europeiskt rymdsamarbete m.m. bör föras över till det nya ramanslaget. 

För budgetåret 1993/94 har regeringen, i likhet med tidigare budgetår, 
av riksdagen bemyndigats att godkänna avtal och beslut, som rör stöd till 
rymdverksamhet, vilka innebär åtaganden för flera budgetår. Ingående 
bemyndigandeskuld 1994/95 är 2 057 miljoner kronor. Skulden fördelar 
sig på budgetår enligt nedan (miljoner kronor). 

1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/2000 Totalt 
514 469 359 252 241 222 2 057 

Även under budgetåret 1994/95 bör det skapas möjlighet att för delar 
av verksamheten göra ekonomiska åtaganden som exempelvis omfattar 
långsiktiga program inom ESA m.m. under en flerårig planeringspriod. 
Regeringen bör därför av riksdagen bemyndigas an under budgetåret 
1994/95 få fatta beslut om stöd till rymdverksamhet som innebär 
åtaganden om högst 274 miljom:r kronor under kommande budgetår. 
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Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
l. till Rymdverksamhet för budgetåret 1994/95 anvisar ett ramanslag 

på 539 130 000 kr, 
2. bemyndigar regeringen att under budgetåret 1994/95 ikläda staten 

nya förpliktelser för betalningar under kommande budgetår inom 
rymdverksamhet om högst 274 000 000 kr, 

3. medger att utgående reservation på reservationsanslaget Nationell 
rymdverksamhet får disponeras i enlighet med vad som anförts, 

4. godkänner det som regeringen förordar om överföring av 
anslagssparande och anslagskrediter på ramanslaget Europeiskt 
rymdsamarbete m.m. till ramanslaget Rymdverksarnhet. 

F 6. Bidrag till Ingenjörsvetenskapsakademien 

1992/93 Utgift 
1993/94 Anslag 
l 994/95 Förslag 

7 020 000 
5 520 000 
5 520 000 

Från anslaget lämnas statens bidrag till Ingenjörsvetenskapsakademiens 
(IVA) grundläggande verksamhet. Denna omfattar IVA:s ledningsfunk
tion, kontakt- och rådgivningsverksamhet och bibliotek, delar av IVA:s 
utredningsverksamhet, IVA:s utlandssekretariat, dess ekonomisekretariat 
samt informationsverksarnhet. IVA är ett samfund av invalda ledamöter 
som är verksamma inom teknik, vetenskap, industriell produktion och 
ekonomi. IVA:s huvuduppgift är, såsom det uttrycks i dess stadgar, att 
till samhällets gagn främja ingenjörsvetenskap och näringsliv. Verksam
heten inriktas på att följa, analysera och informera om den tekniska och 
industriellt-ekonomiska utvecklingen samt att skapa och initiera sam
verkan mellan olika teknikområden. 

Ingenjörsvetenskapsakademien 

För budgetåret 1994/95 har IVA begärt en uppräkning av bidraget till 
7 500 000 kr. Akademien anser att det i ökad utsträckning blir stats
makterna som kommer att dra nytta av IVA:s olika aktiviteter. 

Regeringens överväganden 

För budgetåret l 994/95 beräknas det statliga bidraget till IVA:s grund
läggande verksamhet till 5 520 000 kr. 
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Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Bidrag till lngenjörsvetenskapsakademien för budgetåret 1994/95 
anvisar ett anslag på 5 520 000 kr. 

F 7. Europeiskt forsknings- och utvecklingssamarbete 

1992/93 Utgift 
1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

174 181 580 
211 ()()() 0001 

272 300 ()()() 

Reservation 221 321 396 

1 Regeringen föreslår i tilläggsbudget för budgetåret 1993/94 att ytterligare 
80 000 000 kr anvisas. 

Anslaget disponeras för forsknings- och utvecklingssamarbete med EG 
inom ramen för EG:s ramprogram för forskning och teknisk utveckling, 
samt utbetalningar till EG som en följd av EES-avtalet. 

En redogörelse, ur industriell synvinkel, för EG:s program för 
forskning och teknisk utveckling samt för motiven för svenskt del
tagande, lämnades i regeringens proposition om forskning för kunskap 
och framsteg (prop. 1992/93: 170 s. 433-436, bet. 1992/93: NU 30, rskr. 
1992/93:399). 

Närings- och teknikutvecklingsverket 

NUTEK beräknar i sin anslagsframställning det totala medelsbehovet till 
ca 360 miljoner kronor för budgetåret 1994/95. Därav avser 20 miljoner 
kronor europeiskt trafiktekniskt samarbete som bedrivs inom det svenska 
RTI-programmet (Road Trafik Informatics) för säkrare, effektivare och 
mera miljövänliga vägtransportsystem. NUTEK har i sin beräkning av 
det totala medelsbehovet inkluderat kostnader för EG:s fjärde rampro
gram för forskning och teknisk utveckling. NUTEK framhåller att 
beräkningsgrunden är osäker då budgeten för det fjärde ramprogrammet 
ännu inte har beslutats. 

Regeringens överväganden 

Genom EES-avtalet har Sverige associerats till EG:s tredje ramprogram 
för forskning och teknisk utveckling och alla dess delprogram utom de 
två program som styrs av Euratomfördraget, dvs. fusionsenergiforskning 
och kämkraftssäkerhet. Sverige har förbundit sig att betala en BNP
baserad andel av budgeten för de program som ingår i avtalet. Av de 
program som Sverige förbundit sig att betala andelar för, faller följande 
inom Näringsdepartementets verksamhetsområde: informationsteknologi, 
kommunikationsteknologi, telematik, industriteknologier och material, 
marinteknik, icke nukleär energi samt programmet för spridning och 
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exploatering av forskningsresultat. Sveriges bidrag till EG för dessa 
program beräknas för budgetåret 1994/95 totalt till 117 ,3 miljoner 
kronor. 

Svenska deltagare i EG-projekt som startar efter EES-avtalets 
ikraftträdande får upp till 50 % av projektkostnaden täckt ur EG:s 
budget. Svenska deltagare i EG-projekt som startat före EES-avtalets 
ikraftträdande erhåller statligt stöd motsvarande det EG ger. NUTEK 
svarar för det statliga stödet till projekt inom de ovan nämnda program
men. Dessa projekt måste finansieras nationellt under hela projekt
perioden. Behovet av nationellt stöd kommer att minska i takt med att de 
projekt som startat före EES-avtalets ikraftträdande avvecklas. Det 
statliga stödet till sådana projekt beräknas för budgetåret 1994/95 uppgå 
till 155 miljoner kronor. 

Beslut om EG:s fjärde ramprogram för forskning och teknisk 
utveckling beräknas tas under våren 1994. Först när så har skett kan det 
fjärde ramprogrammet inkluderas i EES-avtalet. Tills vidare bör därför 
detta anslag belastas endast med kostnader som kan kopplas till EES
avtalet, EG:s tredje ramprogram för FoU samt återstående kostnader 
relaterade till tidigare ramprogram. 

De medel som här har beräknats för FoU-samarbete inom ramen för 
EG:s ramprogram för forskning och teknisk utveckling skall täcka dels 
nationellt finansierade projekt, dels de programavgifter som uppkommer 
genom EES-avtalet. En del av dessa programavgifter specificeras först 
i EG:s budget för 1995, vilken presenteras under våren 1994. Program
avgifterna kommer att debiteras Sverige i utländsk valuta. Förändringar 
i växelkursen påverkar därför i hög grad detta anslag. Dessa båda fakto
rer gör att beräkningen av programavgifter blir något osäker. Anslaget 
kan därför behöva justeras i ett senare skede. 

Tills vidare beräknar regeringen 272,3 miljoner kronor för dessa 
ändamål. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Europeiskt forsknings- och utvecklingssamarbete för budgetåret 
1994195 anvisar ett ramanslag på 272 300 000 kr. 
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F 8. Energiforskning 

1992/93 Utgift 290 814 730 Reservation 78 109 991 
1993/94 Anslag 213 650 000 
1994/95 Förslag 210 582 000 

Anslaget disponeras för bidrag till stöd för forskning och utveckling 
på energiområdet inom ramen för energiforskningsprogrammet. Stöd för 
forskning och utveckling inom biobränsleområdet anvisas under nionde 
huvudtiteln. 

Följande myndigheter eller programorgan är ansvariga för olika delar 
av energiforskningsprogrammet; Naturvetenskapliga forskningsrådet 
(NFR), NUTEK, Statens råd för byggnadsforskning (BFR), Kommunika
tionsforskningsberedningen (KFB), Studsvik AB och Programrådet vid 
Studsvik. NUTEK har samordningsansvar för programmet. 

De övergripande målen för energiforskningsprogrammet är att skapa 
vetenskaplig och teknisk kunskap och kompetens inom universiteten, 
högskolorna och i näringslivet för utvecklingen och omställningen av 
energisystemet i enlighet med riksdagens riktlinjer för energipolitiken. 

De gällande riktlinjerna för em:rgiforskningen beskrivs i propositionen 
om forskning för kunskap och framsteg (prop. 1992/93: 170, 
1992/93:NU30, rskr. 1992/93:399). 

Med undantag av KFB har samtliga myndigheter eller programorgan 
hemställt om i stort oförändrade anslag för budgetåret 1994/95. KFB har 
hemställt om en ökning av sin del av anslaget från innevarande 5 ,5 
miljoner kronor till 15 miljoner kronor. Som motiv anger KFB bl.a. att 
större insatser krävs för att minska energianvändningen inom transport
sektorn. Elsäkerhetsverket har hemställt om att l ,5 miljoner kronor 
anvisas för verkets räkning under anslaget Energiforskning. 

Regeringens överväganden 

Resultatbedömning 

Regeringen har uppdragit åt ifrågavarande myndigheter och program
organ att under innevarande budgetår utveckla resultatmått samt inleda 
en redovisning av verksamheten som svarar mot angivna verksam
hetsmål. Denna övergång till ökad mål- och resultatstyrning skall i 
huvudsak vara genomförd under innevarande budgetår, och skall därefter 
kunna tillämpas från och med budgetåret 1994/95. 

Regeringen återkommer till resultatbedömning i 1995 års budgetpro
position, då förutsättningarna för en sådan prövning föreligger bl.a. 
form av myndigheternas och programorganens årsredovisning. 

Slutsatser 

Regeringen anser att de riktlinjer som lades fast i propositionen om 
forskning för kunskap och framsteg bör gälla även för budgetåret 
1994/95. Regeringen är därför inte beredd att tillmötesgå den av KFB 
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begärda ökningen av anslaget. Vad beträffar Elsäkerhetsverkets hem- Prop. 1993/94: l 00 
ställan anser regeringen att det är en fråga för NUTEK att ta ställning Bil. 13 
till. 

Med hänsyn till energiforskningsprogranunets långsiktiga inriktning 
bör det skapas möjlighet att för delar av verksamheten göra ekonomiska 
åtaganden även för flera år efter det aktuella budgetåret. Regeringen bör 
därför av riksdagen bemyndigas att under budgetåret 1994/95 få fatta 
beslut om stöd till energiforskning som, inberäknat löpande avtal och 
beslut, innebär åtaganden på högst 170 miljoner kronor för budgetåret 
1995/96, högst 140 miljoner kronor för budgetåret 1996/97, högst 110 
miljoner kronor för budgetåret 1997/98, högst 90 miljoner kronor för 
budgetåret 1998/99 samt högst 60 miljoner kronor för budgetåret 
1999/2000. 

För den verksamhet som finansieras över anslaget F 8. Energiforsk
ning beräknas ett medelsbehov om ca 210 miljoner kronor. Beräkningen 
har gjorts med utgångspunkt i det förslag som lämnades i prop. 
1992/93: 170. Utöver pris- och löneomräkningen har ett produktivitets
och effektivitetskrav om 3 % beräknats på den del av anslaget som avser 
utgifter för statlig konsumtion, i enlighet med den princip som tillämpas 
generellt i årets budgetförslag. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
l. till Energiforskning för budgetåret 1994/95 anvisar ett reserva

tionsanslag på 210 582 000 kr, 
2. bemyndigar regeringen att under budgetåret 1994/95 låta staten 

ta på sig ekonomiska förpliktelser i samband med stöd till 
forskning och utveckling inom energiområdet som, inräknat redan 
fattade beslut, innebär åtaganden på högst 170 000 000 kr för 
budgetåret 1995/96, högst 140 000 000 kr för budgetåret 
1996/97, högst 140 000 000 kr för budgetåret 1996/97, högst 
110 000 000 kr för budgetåret 1997/98, högst 90 000 000 kr för 
budgetåret 1998/99 samt högst 60 000 000 kr för budgetåret 
1999/2000. 

F 9. Statens råd för byggnadsforskning: Förvaltningskost
nader 

1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

25 451 000 
22 960 000 

Över detta anslag anvisas medel till löne- och övriga förvaltningskost
nader samt lokalkostnader för Statens råd för byggnadsforskning (BFR). 

BFR har till uppgift att initiera samt främja och stödja forsknings- och 
utvecklingsarbete inom planläggnings-, byggnads- och anläggnings
områdena. 133 



Det övergripande målet för BFR:s satsningar på forskning och 
utveckling är att bidra till att stärka och utveckla den byggda miljöns 
kvalitet med syfte att bidra till en bärkraftig utveckling av samhället och 
till att stärka vårt lands ekonomi, välfärd och internationella konkurrens
kraft. 

Statens råd för byggnadsforskning 

BFR har i sin enkla anslagsframställning för budgetåret 1994/95 utgått 
ifrån riksdagens beslut med anledning av propositionen om forskning för 
kunskap och framsteg (1992/93:170, bet. l992/93:BoU23, rskr. 
1992/93:401). BFR:s organisation anpassas till den minskade personal
styrkan och översyn av administrativa rutiner, arbetsfonner m.m. 
genomförs. För budgetåret 1994/95 hemställer BFR om ett ramanslag på 
24, l miljoner kronor. 

Regeringens överväganden 

Sammanfattning 

övergripande mål 

Det har inte funnits skäl att förändra de övergripande mål som 
gäller för treårsperioden 1993194 - 1995/96. 

Resurser: 

Ramanslag 1994/95 22 960 000 kr 

Resultatbedömning 

Inom BFR pågår arbete med att utveckla resultatmått avseende såväl den 
vetenskapliga kvaliteten som relevansen i BFR:s FoU-satsningar, som 
kan tillämpas så att regeringen i årsredovisningen nästa år kan göra en 
bedömning av vilka resultat som BFR har uppnått under budgetåret 
1993/94. 

Slutsatser 

Regeringen anser att de riktlinjer som lades fast i propos1tionen 
(1992/93: 170) om forskning för kunskap och framsteg bör gälla även för 
budgetåret 1994/95. Regeringen beräknar anslaget till 22 960 000 kr efter 
vissa tekniska justeringar och pris- och löneomräkning. Beräkningen har 
gjorts med utgångspunkt i det förslag som lämnades i proposition 
1992/93: 170. 
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Kostnaderna under budgetåret 1993/94 för uppsagd personal bör inte Prop. 1993/94:100 
i sin helhet belasta detta budgetår utan bör slås ut över en femårsperiod Bil. 13 
genom att BFR bl.a. får disponera en utökad anslagskredit. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
1. till Statens rådfijr byggnadsforskning: Förvaltningskostnader för 

budgetåret 1994/95 anvisar ett ramanslag på 22 960 000 kr, 
2. bemyndigar regeringen att under anslaget Statens råd för 

byggnadsforskning: Förvaltningskostnader få medge en an
slagskredit under budgetåret 1994/95 på högst 2 500 000 kr, 
motsvarande ca 11 procent av anslagsbeloppet. 

F 10. Byggforskning 

1993/94 Anslag 
1994195 Förslag 

174 ()()() ()()() 
169 430 ()()() 

Från anslaget betalas bidrag till forsknings- och utvecklingsarbete inom 
markanvändnings-, byggnads-, anläänings- och förvaltningsområdena 
samt bidrag enligt förordningen (1990: 818) om stöd till experiment
byggande m.m. Medlen fördelas av Statens råd för byggnadsforskning 
(BFR). 

Statens råd för byggnad'iforskning 

BFR:s anslagsframställning ansluter i huvudsak till riktlinjerna i BFR:s 
fördjupade anslagsframställning för perioden 1993/94 - 1995/96. För 
budgetåret 1994/95 hemställer BFR om ett reservationsanslag om 174 
miljoner kronor. BFR hemställer vidare om att återbetalningar av ex
perimentbyggnadsstöd från och med budgetåret 1994/95 skall få 
disponeras av BFR. 

I likhet med vad som gäller innevarande budgetår har BFR hemställt 
om bemyndigande att göra åtaganden för kommande budgetår. 
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Regeringens överväganden 

Sammanfattning 

Övergripande mål 

Det har inte funnits skäl att förändra de övergripande mål som 
gäller för treårsperioden 1993/94 - 1995/96. 

Resurser: 

Reservationsanslag 169 430 ()()kr 

Resultatbedömning 

Inom BFR pågår arbete med att utveckla resultatmått avseende såväl den 
vetenskapliga kvaliteten som rele1,,ansen i BFR:s FoU-satsningar som kan 
tillämpas så att regeringen i årsredovisningen kan göra en bedömning av 
vilka resultat som BFR har uppnått under budgetåret 1993/94. 

Slutsatser 

Regeringen anser att de riktlinjer som lades fast i 1993 års forsknings
politiska proposition bör gälla även för budgetåret 1994/95. 

Regeringen uppdrog i mars 1993 åt BFR att träffa avtal med Tekniska 
högskolan i Stockholm (KTH) om inrättande av en institution för bygg
och fastighetsforskning i Gävle. Arbetet med att bygga upp en sådan 
institution har pågått sedan i våras i samarbete mellan BFR, KTH och 
Statens institut för byggnadsforskning (SIB). I slutet av september 1993 
träffades överenskommelse melfacfl BFR och KTH som innebär att en 
institution för bygg- och fastighetsforskning inrättas i Gävle den I januari 
1994. Institutionen skall inledningsvis innehålla fyra professurer och ca 
30 forskare samt administrativ personal. Upphandling av forskningsupp
drag från byggsektorn pågår. Institutionens slutliga dimensionering blir 
beroende av i vilken omfattning man kan intressera sektorn för att 
finansiera forskningsprojekt hos institutionen. 

Riksdagen har med anledning av propositionen om samhällsvetenskap
lig bostads- och byggforskning (1993/94:82, bet. 1993/94:BoU7, rskr. 
1993/94:116) beslutat om uppbyggnad av en samhällsvetenskaplig 
institution för bostads- och byggforskning i Gävle, knuten till Uppsala 
universitet. Beslutet innebär bl.a. att 4 miljoner kronor överförs från 
BFR:s anslag till Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet. 
Därutöver överförs 14 miljoner kronor från tolfte huvudtiteln till åttonde 
huvudtiteln för att finansiera nämnda institution. 

För budgetåret 1993/94 har regeringen, i likhet med tidigare budgetår, 
av riksdagen bemyndigats att låta staten ta på sig förpliktelser i samband 
med stöd till byggforskning vilka. innebär åtaganden för flera budgetår. 

Prop. 1993/94: 100 
Bil. 13 
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Även under budgetåret 1994/95 bör det skapas möjlighet att göra Prop. 1993/94:100 
ekonomiska åtaganden under en sexårig planeringsperiod. För åtaganden Bil. 13 
som avser de fem budgetåren efter budgetåret 1994/95 beräknar 
regeringen högst 100 miljoner kronor under budgetåret 1995/96, högst 
60 miljoner kronor under budgetåret 1996/97, högst 25 miljoner kronor 
under budgetåret 1997 /98, högst 25 miljoner kronor under budgetåret 
1998/99 och högst 25 miljoner kronor under budgetåret 1999/2000. 

BFR skall, i enlighet med tidigare regeringsbeslut, inom ramen för 
anslaget för budgetåret 1994/95 och kommande år, finansiera ackumule
rade åtaganden sedan tidigare år. 

Regeringen beräknar anslaget efter pris- och löneomräkning, till 
169 430 000 kr. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
1. till Byggforskning för budgetåret 1994/95 anvisar ett reservations

anslag på 169 430 000 kr, 

2. bemyndigar regeringen att i enlighet med vad som anförts, under 
budgetåret 1994/95, låta staten ta på sig ekonomiska förpliktelser 
i samband med stöd till byggforskning som innebär åtagande om 
högst 100 000 000 kr under budgetåret 1995/95, högst 
60 000 000 kr under budgetåret 1996/97, högst 25 000 000 kr 
under budgetåret 1997/98, högst 25 000 000 kr under budgetåret 
1998/99 och högst 25 000 000 kr under budgetåret 1999/2000. 

F 11. Särskilda avvecklingskostnader för Statens institut för 
byggnadsforskning 

1993/94 Anslag 1 000 
1994/95 Förslag 1 000 

Anslaget disponeras för kostnader för löner, lokaler och viss övrig 
förvaltning i samband med avvecklingen av Statens institut för byggnads
forskning (SIB). 

SIB upphörde den 31 december 1993. Regeringen har från den 1 
januari 1994 tillkallat en särskild utredare (dir. 1993: 125) för att ansvara 
för avvecklingen av SIB. Arbetet skall vara avslutat och redovisat till 
regeringen senast den 31 mars 1995. Anslaget för särskilda avveck
lingskostnader bör föras upp med 1 000 kronor även för budgetåret 
1994/95. 

137 



Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Särskilda aweckiingskostnader för Statens institut för byggnads
forskning för budgetåret 1994/95 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 
kr. 

Prop. 1993/94: 100 
Bil. 13 
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Register Prop. 1993/94:100 

Sid. 
Bil. 13 

3 Inledning 
3 Näringspolitiken 
19 Sammanfattning av budgetförslaget 

21 A. Näringspolitik m.m. 
21 Innovationsstöd 
25 Regionala investmentbolag m.m. 
26 I. Småföretagsutveckling 164 ()()() ()()() 
27 2. Styrelsen för Sverigebilden 88 ()()() ()()() 
30 3. Avgifter till vissa internationella organisationer 7 020 ()()() 
31 4. Kostnader för omstrukturering av vissa statligt 

ägda företag, m.m. 1 000 
32 5. Täckande av eventuella förluster i anledning av 

Statens vattenfullsverks borgensförbindelser, m.m. 1 000 
33 6. Täckande av förluster vid viss garantigivning, m.m. 4 ()()() ()()() 
33 7. Räntestöd m.m. till varvsindustrin 50 ()()() ()()() 
34 8. Medel till AB Göta kanalbolag tör upprustning och 

drift av kanalen 15 ()()() ()()() 

328 022 000 

36 B. Närings- och teknikutvecklingsverket 
Närings· och teknikutvecklingsverket: 

45 I. Förvaltningskostnader 164 190 ()()() 
46 2. Utredningar 19 350 ()()() 

183 540 000 

48 c. Teknologisk infrastruktur m.m. 
48 I. Patent- och registreringsverket 1 000 
51 2. Patentbesvärsrätten 10 610 ()()() 
53 3. Bidrag till Standardiseringskommissionen 33 964 ()()() 

Styrelsen tör teknisk ackreditering: 
57 4. Myndighetsverksamhet 13 566 ()()() 
60 5. Uppdragsverksamhet 1 000 
62 6. Bidrag till riksmätplatsverksamhet 8 400 ()()() 
63 7. Bidrag till provnings- och mätteknisk FoU, m.m. 48 950 ()()() 
65 8. Elsäkerhetsverket 39 651 000 
67 9. Sprängämnes inspektionen 15 499 000 

Sveriges geologiska undersökning: 
70 10. Geologisk undersökningsverksamhet m.m. 130 680 000 
75 11. Geovetenskaplig forskning 4 880 000 
76 12. Bidrag till Fonden tör fukt- och mögelskador 70 ()()() 000 
77 l J. Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder 20 ()()() 000 

396 202 000 

81 n Marknads- och konkurrensfrågor 
81 I. Marknadsdomstolen 6 175 ()()() 
82 2. Konkurrensverket 59 900 000 
85 3. Konkurrensforskning 5 850 ()()() 

71 925 000 
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Sid. Prop. 1993/94: 100 
87 E. Energi Bil. 13 
87 I Redovisning av de energipolitiska programmens resultat, m.m. 
109 2 Affärsverket svenska kraftnät 
112 3 Förslag till riksdagsbeslut 
113 I. Drift av beredskapslager '"330 118 000 
113 2. Beredskapslagring och industriella åtgärder 9 154 000 
114 3. Särskilda kostnader tör lagring av olja, motorbensin m.m. '"i 000 
114 4. Åtgärder inom delfunktionen Elkraft 58 258 000 
115 5. Täckande av förluster i anle.dning av statliga garantier 

inom energiområdet I 000 
117 6. Vissa åtgärder tör effektivare användning av energi 100 000 000 
117 7. Insatser tör ny energiteknik 172 000 000 
119 8. Bidrag till Energiteknikfunden 72 000 000 
120 9. Åtgärder tör energieffektiviseringar m.m. i bl.a. 

Östeuropa och Baltikum 87 500 000 

829 032 000 

121 F. Teknisk forskning och utnckling 
121 I. Teknisk furskning och utveckling 580 320 000 
123 2. Informationsteknologi 352 920 000 
124 3. Bidrag till Stiftelsen Sveriges teknisk-vetenskapliga 

attacheverksan:thet 33 560 000 
126 4. Rymdstyrelsen: Förvaltningskostnader 5 648 000 
127 5. Rymd verksamhet 539 130 000 
129 6. Bidrag till Ingenjörsvetenskapsakademien 5 520 000 
130 7. Europeiskt forsknings- och utvecklingssamarbete 272 300 000 
132 8. Energifurskning 210 582 000 
133 9. Statens råd för byggnadsfo~.kning: Förvaltningskostnader 22 960 000 
135 10. Byggfurskning 169 430 000 
137 11. Särskilda avvecklingskostnader tör Statens institut för 

byggnadsforskning I 000 

2 192 371 000 

Totalt för Näring.sdepartementet 4 001 092 000 

'" Beräknat belopp 
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Regeringens proposition 
1993/94:100 Bilaga 14 

Civildepartementet 
(trettonde huvudtiteln) 

I Riksdagen /9<J3i4.J. I sam/. Nr/(}(} Bilaga /.J 





Bilaga 14 till budgetpropositionen 1994 

Civildepartementet 
(trettonde huvudtiteln) 

INLEDNING 

l Allmänt 

Det svenska samhället befinner sig i ett intensivt förändrings- och 
förnyelseskede. En grundläggande utgångspunkt är att medborgarnas 
ökade kompetens skall tas till vara inom olika verksamheter. De enskil
da människornas kunskaper, engagemang och erfarenheter utgör en 
positiv kraft för att vidareutveckla demokratin i Sverige. I strävan att 
finna mera effektiva arbetsfonner är det viktigt att utgå från medborgar
perspektivet. Ett väsentligt syfte med den reformverksamhet som i dag 
pågår inom skilda samhällsområden är därför att stärka medborgarnas 
möjligheter till inflytande, insyn, medansvar och valfrihet. 

Ett mjukt samhälle 

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 nan1rliga 
gemenskaper varav familjen är den viktigaste. Insikten om att varje 
människa är ansvarig för sina handlingar inför medmänniskor och kom
mande generationer är den bästa utgångspunkten för ett hållbart sam
hällsbygge. 

Etikens betydelse 

Varje samhälle behöver en bärande etik. Vårt nuvarande kunskapssam
hälle ställer mer än tidigare krav på ett uttalat etiskt förhållningssätt. 
Olika yrkesgrupper arbetar i ökad utsträckning fram etiska regler och en 
livlig etisk debatt förs om vad som är rätt eller orätt, gott eller ont. En 
fördjupad kunskap behövs om de etiska normer som tillämpas inom 
olika områden och om hur de växer fram. De normer om tolerans och 
respekt för varje människas lika och okränkbara värde som grundas i 
kristen etik och västerländsk humanism har en avgörande betydelse för 
den svenska samhällsutvecklingen. 

• ~ 
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Subsidiaritets principen 

En viktig grund för maktfördelningen i samhället är att beslut skall 
fattas på lägsta möjliga etfektiv-d nivå, dvs. i första hand av dem som 
befinner sig närmast uppgiften. Den s.k. subsidiaritetsprincipen ger 
uttryck för ett sådant förhållningssätt. En utgångspunkt för fördelningen 
av ansvar och befogenheter är således att besluten bör fattas på den nivå 
som bäst garanterar medborgarna valfrihet och trygghet. 

Sunda normer till barn och ungdomar 

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 medan statens 
och kommunernas insatser i första hand skall vara stödjande och 
kompletterande och bygga på ett nära samarbete med föräldrarna. 

Vi har av olika skäl fått ett alltmer generationsuppdelat samhälle. För 
att skapa samhällsgemenskap behövs åtgärder som underlättar samvaro 
mellan olika generationer liksom åtgärder för att stärka familjen och de 
små sociala nätverken. Förmedling av sunda normer till barn och ung
domar bör genomsyra allt ungdomsarbete. Regeringen avser att under 
våren 1994 förelägga riksdagen en särskild proposition om ungdoms
politiken. 

Utvecklingsarbete om den ideella sektorn 

De ideella insatserna tillför samhället kvaliteter som vi inte kan vara 
utan. Allt fler människor vill i dag samverka för att lösa gemensamma 
uppgifter. Det är därför angeläget att utveckla verksamheter inom den 
ideella sektorn så att nya möjligheter ges till engagemang och personligt 
ansvar. Det ideella arbetet kan bli ett viktigt komplement till det arbete 
som traditionellt utförs i en välfärdsstat. Den ideella sektorn kan också 
tillhandahålla alternativ till offontligt driven verksamhet. Genom en 
sådan utveckling blir det ideella engagemanget ett viktigt led i förverkli
gandet av en ökad valfrihet för medborgarna. Regeringen har tillsatt en 
beredning för att främja utvecklingen av den ideella sektorn. 

L-Okal demokrati i utveckling 

I den lokala samhällsförvaltningen möter vi många frågor som handlar 
om människornas vardagliga problem. Att hitta vägar för att öka den 
lokala demokratin är därför en av de viktigaste framtidsfrågorna. De
mokratin måste ständigt vitaliseras och fördjupas för att kunna överleva. 
Det är inte minst betydelsefullt att så många medborgare som möjligt 
deltar i samhällsdebatten och engagerar sig i den offentliga sektorns 
uppgifter och verksamhet. 

Prop. 1993/94: 100 
Bil. 14 
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En väsentlig del av den lokala demokratin gäller kontakterna mellan 
medborgarna och den offentliga förvaltningen. Framväxten av infonna
tions- och datasamhället innebär risk för ökade klyftor och mak1.förskjut
ning i samhället. För många människor blir verkligheten allt svårare att 
överblicka. Regeringen avser att under våren 1994 förelägga riksdagen 
förslag om att förbättra den lokala demokratin och underlätta medbor
garnas myndighetskontakter. 

Förbättrad samverkan inom den offentliga seh-tom 

En viktig utgångspunkt för förändringsarbetet inom den offentliga sek
torn är att låta andra aktörer i samhället ta ett större ansvar. Det kan 
gälla privata entreprenörer, folkrörelser, trossamfund och föreningar av 
olika slag. I fråga om serviceproduktionen är huvudsaken att det offent
liga svarar för kontroll och finansiering. Däremot bör större utrymme 
ges för enskilda, ideella och kooperativa lösningar när det gäller att 
tillhandahålla vår framtida välfärd. 

Samspelet mellan offentligt och privat liksom mellan statlig och 
kommunal verksamhet intar en central plats när förändringar i samhälls
förvaltningen övervägs. En särskild beredning (Stat-kommunberedning
en) har därför inrättats för att samordna kontakterna mellan regeringen 
och företrädarna för kommunerna och landstingen. Beredningen skall 
särskilt uppmärksamma behovet av samordning och prioritering mellan 
olika samhällsområden samt stimulera till förnyelse och utveckling. 

Uppföljning och utvärdering 

Frågor om uppföljning och utvärdering av offentlig verksamhet har 
blivit allt viktigare. Vid sidan av decentralisering, avreglering och 
privatisering är utvärdering en av nyckelstrategierna i den pågående 
reformeringen av den offentliga sektorn. Utvärdering innebär att en 
bedömning av genomförda reformer görs i efterhand. De resultat som 
kommer fram utgör ett betydelsefullt underlag för omprövningar och 
förbättringar av den förda politiken. För att få fram ändamålsenliga 
former för statens styrning av kommunal verksamhet har Stat-kommun
beredningen påbörjat ett arbete om de här frågorna. En studie kommer 
att göras om erfarenheter och problem av huvudrnannaskapsförändringar 
mellan staten, kommunerna och landstingen. Vidare har en arbetsgrupp 
tillsatts för att under våren 1994 utarbeta ett förslag till underlag för en 
årlig rapport till riksdagen om utvecklingen i den kommunala sektorn. 
En statsvetenskaplig studie om utvärdering av offentlig politik kommer 
att redovisas inom kort. 

Prop. 1993/94:100 
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Utbyte av erfarenheter och kunskap 

Utbyte av erfarenheter och kunskap mellan företrädare för oljka sam
hällsområden är av stor betydelse. I det praktiska förnyelsearbetet är det 
viktigt att ta till sig ny kunskap och vara lyhörd för nytänkande. Olika 
initiativ kommer att tas för att skapa former för information och dis
kussion om aktuella förnyelsefrågor. 

Civildepartementets ansvarsområden 

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. 

Till Civildepartementet hör Revisionskontoret vid regeringskansliet. 

2 Regional samhällsförvaltning 

Den offentliga förvaltningen på regional nivå består av både statliga och 
kommunala organ. Länsstyrelserna är regeringens företrädare och 
statens samordningsorgan i länen. Vid sidan av länsstyrelserna finns 
vissa regionala organ för statliga sektorsmyndigheter, t.ex. länsarbets
nämnderna. En nära samverkan i frågor som rör regional utveckling 
behövs mellan de statliga länsorganen, kommunerna och landstinget. I 
frågor av övergripande karaktär eotableras i ökande omfattning tillfälliga 
eller mer permanenta samverkansmönster oberoende av länsgränserna. 

Länsstyrelserna 

Länsstyrelsen har tre huvuduppgifter. Den första är att utifrån ett samlat 
regionalt perspektiv fullfölja den nationella politiken inom ett stort antal 
verksamhetsområden inom länet. Inom dessa områden skall länsstyrel
sen svara för tillsyn samt uppföljning och utvärdering av hur de natio
nella målen nås med hänsyn tagen till de regionala behoven och förut
sättningarna. 

Den andra huvuduppgiften 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, 
landstingskommunal och kommunal verksamhet i länet samordnas och 
anpassas efter de övergripande miljö- och regionalpolitiska målen samt 
att kravet på en långsiktig god hushållning med naturresurserna upp
rätthålls. 

Den tredje huvuduppgiften är att svara för en effektiv förvaltning 
även på områden som inte har direkt koppling till de båda övriga hu
vuduppgifterna. 
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Länsstyrelsernas verksamhet spänner över många sektorer och om
fattar verksamhetsgrenarna näringsliv och infrastruktur, areella näringar 
och veterinära frågor, livsmiljö, social omvårdnad, civil beredskap och 
räddningstjänst, regional polisverksamhet och allmän förvaltning och 
bostadsfinansiering. 

Möjligheterna att till länsstyrelserna sammanföra ytterligare regionala 
statliga myndighetsuppgifter övervägs fortlöpande. Det gäller främst 
uppgifter som kräver samordning för att nå en långsiktigt hållbar tillväxt 
och god livsmiljö eller där inriktningen är tillsyn, uppföljning och ut
värdering av den nationella politikens genomslag. 

Verksamhet i förändring 

Utvecklingen i samhället med bl.a. ett allt större kommunalt ansvar för 
viktiga samhällsområden har förändrat länsstyrelsernas arbete och ställer 
nya krav. Inom flera områden sker en tyngdpunktsförskjutning mot stöd 
och samverkan kombinerat med tillsyn, uppföljning och utvärdering 
utifrån såväl ett nationellt som ett samlat regionalt perspek.-tiv. Detta bör 
underlätta möjligheterna att åstadkomma goda helhetslösningar. Myn
dighetsutövningen koncentreras till områden där nationella intressen 
behöver säkras. 

I 1993/94 års budgetproposition betonades vik."ten av att länsstyrelser
na under de kommande två åren särskilt utvecklar formerna för upp
följning och utvärdering av den nationella politikens genomslag. Flera 
länsstyrelser genomför nu samlade uppföljningar av kommunernas 
verksamhet. Detta utvecklingsarbete är viktigt mot bakgrund av den 
ökade decentraliseringen av uppgifter till kommunerna. 

Det samhällsekonomiska läget ställer stora krav på insatser över alla 
områden för att tillförsäkra tillväxt i svensk ekonomi. De regionala 
utvecklingsinsatserna, där länsstyrelsen har en pådrivande roll, är vikti
ga inslag i strävandena att skapa förutsättningar för tillväxt i hela lan
det. Det breda arbetssätt som länsstyrelserna under senare år tillämpat 
har stor betydelse inte minst vad gäller det länsövergripande arbetet. I 
länsstyrelsernas verksamhet ägnas också det internationella perspektivet 
ökad uppmärksamhet. 

Inom länsstyrelseområdet pågår och initieras insatser för att ge bättre 
underlag och metodik för mål- och resultat~tyrningcn. Övergången till 
denna styrform innebär väsentliga fördelar i en verksamhet som i stor 
utsträckning präglas av sammanvägning mellan olika intressen och 
strävan mot helhetslösningar. Att konkretisera länsstyrelsens roll och 
verksamhet~ide utifrån statsmakternas intentioner är viktiga steg på 
vägen mot att utveckla en ändamålsenlig uppföljning av verksamheten. 
Dessa frågor har behandlats i skriften "Länsstyrelsen - i ide och prak
tik" som också tar upp de arbetsformer som länsstyrelserna förfogar 
över för att fullgöra sin roll. På motsvarande sätt diskuteras i rapporten 
"Tvärsektoriellt arbetssätt" olika metoder att hantera de sektorsövergri
pande frågorna. 
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Viktiga steg har vidare tagits genom den samlade verksamhetsinrikt
ning som presenterades i förra årets budgetproposition - som resultat av 
fördjupad verksamhetsprövning - och regleringsbrevet för innevarande 
budgetår. En grundstruktur för en årsredovisning för länsstyrelserna har 
tagits fram liksom en grundläggande redovisningsstruktur. 

Mål- och resultatdialogen mellan regeringen och länsstyrelserna 
vidareutvecklas successivt. En utvecklingsgrupp för länsstyrelsefrågor 
finns i Civildepartementet för att b\.a. arbeta med den här frågan. Un
der år 1994 kommer ytterligare åtta länsstyrelsers arbete att följas upp 
vid de länsbesök som genomförs av Civildepartementet med företrädare 
för berörda departement. Efter varje besök har civilministern ett upp
följande samtal med landshövdingen om mål och resultat i verksam-
heten. 

Även utvecklingen av metoder och underlag för ledning och upp
följning av verksamheten fortsätter. Under föregående år gjordes försök 
med jämförande nyckeltal med åtta deltagande länsstyrelser. Nästan 
samtliga länsstyrelser har anmält intresse av att delta i ett projekt för att 
ta fram jämförande nyckeltal för innevarande budgetår. 

Särskilda utvecklingsinsatser görs riktade mot vissa delar av verksam
heten, bl.a. miljöområdet, social omvårdnad, näringsliv och infrastruk
tur samt risk och sårbarhet. Det sker genom bl.a. utveckling av arbets
former, kompetensutveckling och ide- och erfarenhetsspridning. 

Arbetet med att effektivisera länsstyrelsernas verksamhet med för
valtningsärenden fortsätter med beaktande av kraven på rättssäkerhet 
och god service. 

Översyn av den regionala nivåns uppbyggnad och indelning 

Den parlamentariska Regionberedningen (C 1992:06) har i uppdrag att 
utforma förslag om den offentliga verksamhetens uppbyggnad och 
indelning på regional nivå. För beredningens arbete gäller enligt direkti
ven (<lir. 1992:86) vissa grundläggande utgångspunkter. Beredningen 
skall sålunda utgå från subsidiaritetsprincipen och att offentlig verksam
het skall vara styrd i demokratiska former. En annan utgångspunk-t är 
att verka för en långsiktigt hållbar utveckling som kan säkerställa en 
hälsosam miljö, livskraftiga ekosystem och biologisk mångfald. Be
redningen skall vidare i sitt arbete tillmäta den internationella utveck
lingen och kraven på hushållning med de ekonomiska resurserna stor 
betydelse. 

Beredningen skall överväga ansvarsfördelningen i stort mellan den 
statliga och den kommunala sektorn. Vidare skall uppgift.sfördelningen 
inom de båda sektorerna behandlas. Det gäller såväl ansvarsfördelning
en mellan olika nivåer som mellan olika organ på samma 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 
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och synpunkter i olika delar av landet fångas upp. Resultatet av arbetet 
skall redovisas under våren 1994. 

Regionberedningen har haft att med förtur behandla en begäran om 
försöksverk.samhet med ändrad regional uppgiftshantering i Skåne. Till 
beredningen har också överlämnats Västsverigeutredningens betänkande 
Västsverige - region i utveckling (SOU l 992:66) med remissvar för 
fortsatta överväganden. Dessa två frågor redovisas i Regionberedning
ens delbetänkande Västsverige och Skåne - regioner i förändring (SOU 
1993:97). I betänkandet föreslås att kommuner och landsting i Skåne 
och i den västsvenska regionen skall få möjlighet att bilda regionför
bund för samverkan i regionala utvecklingsfrågor. I överensstämmelse 
med de önskemål som har förts fram i de nu aktuella områdena före.slås 
att det regionala självstyrelseorganet i ett första steg skall vara indirekt 
valt. Om på sikt ett regionalt organ skall finnas för de regionala utveck
lingsfrågoma, bör detta enligt Regionberedningen vara direktvalt. För
slaget är utformat så att den föreslagna samverkansmodellen skall kunna 
prövas även i andra regioner. Ett grundläggande krav för att ett region
förbund skall få bildas är att det finns en bred lokal och regional upp
slutning bakom en sådan samverkan. 

Regionberedningens delbet.änkande remissbehandlas för närvarande. 
Därefter kommer regeringen att ta ställning till om det finns förutsätt
ningar för en försöksverk.samhet. 

3 Kommunal självstyrelse och demokrati 

Den kommunala verksamheten har väsentlig betydelse för de enskilda 
människornas välfärd. Kommunerna och landstingen har ansvar för att 
tillgodose de behov av service, trygghet och omsorg som inte enskilda 
individer och familjer klarar själva. 

Decentraliseringen av ansvar och befogenheter till den kommunala 
sektorn har skett i ökande takt under dt: st:naste dect:rmierna. Ett ökat 
ansvar för samhällsutvecklingen på lokal och regional nivå innebär att 
besluten läggs närmare medborgarna. En sådan utveckling är naturlig 
och bör fortsätta. 

Kommuner och landsting står i dag inför nya utmaningar. Den ekono
miska situationen kräver att olika verksamheter omprövas och att mer 
långtgående prioriteringar görs. Arbetet med att utveckla och pröva nya 
verksarnhetsformer kommer att intensifieras. Medborgarnas önskemål 
om service och omsorg är därvid en viktig utgångspunkt. 

Stärkt lokal demokrati 

Kommunallagen (1991:900), som trädde i kraft den I januari 1992, ger 
kommunerna och landstingen en betydande frihet att utforma sin organi
sation och att välja former för ekonomisk styrning och förvaltning. Med 
den nya lagstiftningen som grund pågår ett omfattande förändringsarbete 
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i kommuner och landsting. Dessa förändringar kan komma att få stora 
effekter för den kommunala demokratin. Det finns därför ett särskilt 
intresse för statsmakterna att noga följa utvecklingen. 

Den nya kommunallagen följs upp bl.a. i fråga om konsekvenserna 
för den kommunala demokratin. En uppföljning har gjorts av den parla
mentariskt sammansatta Lokaldemokratikommjtten (C 1992:01, dir. 
1992: 12). Kommitten har under hösten 1993 avslutat sitt arbete. I hu
vudbetänkandet Lokal demokrati i utveckling (SOU 1993:90) lämnar 
kommitten en rad olika förslag som syftar till att öka medborgarnas 
insyn i och inflytande över den kommunala verksamheten. Exempel på 
sådana förslag är öppna nämndsammanträden, inrättande av självför
valtningsorgan med företrädare för användarna vid kommunala institu
tioner och vidgad användning av kommunala folkomröstningar. Kom
rnjtten har också redovisat ak·tuella utvecklingstendenser i kommuner 
och landsting bl.a. vad avser orga.nisationsstrukturen, antalet förtroende
valda och deras representativitet samt alternativa verksamhetsfonner. 

Efter den pågående rerrussbehandlingen av Lokaldemokrati
kommittens huvudbetänkande avser regeringen att under våren 1994 
förelägga riksdagen en proposition om den lokala demokratin. 

Lokaldemokratikommitten har också redovisat delbetänkandena Det 
kommunala medlemskapet (SOU 1992:72), Kommunal uppdragsverk
samhet (SOU 1992: 128), Sekretesslagen i en fri kommunal nämndorga
nisation (SOU 1992: 140) samt Kommunal tjänsteexport och internatio
nellt bistånd (SOU 1993:77). Dessa delbetänkanden har remissbehand
lats och bereds för närvarande i Civildepartementet. Kommittens förslag 
Handlingsoffentlighet hos kommunala föret.ag (SOU 1992: 134) har legat 
till grund för regeringens proposition (prop. 1993/94:48) med samma 
namn. Lokaldemokratikommittens delbetänkande De förtroendevaldas 
ansvar vid domstolstrots och lagtrots (SOU 1993: 109) rernissbehandlas 
för närvarande. 

Ett sätt på vilket den lokala demokratin kan stärkas är att dela kom
muner där det finns demokratiska, ekonomiska och andra förutsättningar 
för detta samt ett starkt önskemål hos befolkningen. Regeringen ser 
positivt på lokala initiativ till konunundelningar. Beslut har fattats om 
delning av Borås och Örebro kommuner så att Bollebygd och Lekeberg 
åter blir egna kommuner fr.o.m. den l januari 1995. 

En medborgarnära förvaltning 

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 och i ett 20-tal kommuner övervägs att starta 
sådan verksan1het. 

Civildepartementets arbet'>gmpp (C l992:B) om medborgarkontor har 
i rapporten Servicesanwerkan vid medborgarkontor (Ds 1993:67) läm-
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nat förslag som syftar till att stödja utvecklingen av medborgarkontor. 
Efter remissbehandlingen av rapporten avser regeringen att förelägga 
riksdagen förslag som syftar till att underlätta en fortsatt utveckling av 
medborgarkontor. 

Avreglering 

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 
1991 års kommunallag och det nya statsbidragssystemet ges kommuner
na och landstingen bättre förutsättningar att bedriva en effektiv verk
samhet. 

Försöksverksamhet kan vara ett bra sätt för att finna nya vägar till 
effektivisering och avreglering av den offentliga sek.'torn. 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 (C I 990:B) har en särskild arbetsgrupp inrättats 
för att utveckla formerna för statens uppföljning och utvärdering av 
kommunal verksamhet. Ett förslag om utfornming av en årlig redovis
ning om den kommunala verksamheten kommer att arbetas fram under 
våren 1994. Särskild uppmärksamhet skall ägnas såväl demokratiaspek
ter som frågor om den kommunala verksamhetens kvalitet och effektivi
tet samt utveckling i förhållande tilJ olika nationella huvudmåJ. 

Begränsningsförordningen (l 987: 1347) innebär att statliga myndig
heter skall utreda kostnadsmässiga och andra konsehenser av de regler 
som man avser att utfärda. 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 på regeringens uppdrag föreslagit åtgärder för att förbättra 
efterlevnaden av förordningen. Förslagen bereds för närvarande i rege
ringskansliet. 

Det är angeläget att regelrefonneringsarbetet i fråga om kommuner
nas och landstingens egna regler drivs vidare. I promemorian Regel
reformering (Ds 1991 :32) har en arbetsgrupp i Stat-kommunberedning
en redovisat hur ett arbete med att reformera reglerna i kommuner och 
landsting kan bidra till att verksamheten blir effektivare och bättre 
anpassad till tidens krav och människornas behov. 

Frågan om den kommunala regelgivningen har också behandlat'i av 
Riksdagens revisorer (förslag 1991/92:19). Med anledning härav har 
riksdagen gett regeringen till känna att frågan om skyldighet för kom
muner och landsting att publicera sina författningar bör bli föremåJ för 
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närmare överväganden (bet. 1992/93:KU1, rskr. 1992/93:6). Mot den 
här bakgrunden pågår ett arbete i Civildepartementet om den kommuna
la regelgivningen. 

Konkurrens och marknadsorimtering 

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 också 
allt vanligare att nya organisationsfonner prövas. En av dessa är den 
s.k. beställar-utförarmodellen. I förändringsprocessen tillmäts frågor om 
uppföljning och kvalitetskontroll ökad betydelse. 

Regeringen kommer på olika sätt att stödja och underlätta den ut
veckling som sker mot nya verksamhetsfonner för att rationalisera och 
effektivisera driften av verksamheter inom de kommunala ansvarsom
rådena oavsett om de bedrivs i egen eller annans regi. 

Riksdagen har (bet. l992/93: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. Beslutet 
innebär ett klarläggande av de rättsliga förutsättningarna för entrepre
nadverksamhet 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 rege
ringen lagt fram förslag (prop. 1993/94:48) till regler som säkerställer 
insyn och kontroll för kommuninvånarna när kommunens verksamhet 
bedrivs genom hel- eller delägda bolag eller i privat eller kooperativ 
regi. Riksdagen har i december 1993 beslutat (bet. 1993/94:KU13, rskr. 
1993/94:46) om dessa förslag. Inom regeringskansliet bereds också som 
tidigare nämnts Lokaldemokratikommittens förslag (SOU 1992: 140) om 
vilka förändringar som bör ske i sekretesslagstiftningen för att denna 
skall kunna anpassas till avregleringen av den kommunala nämndorgani
sationen. Lokaldemokratikommitten har i sitt huvudbetänkande (SOU 
1993 :90) föreslagit ytterligare åtgärder som syftar till att garantera 
medborgarnas insyn i verksamhet som bedrivs på entreprenad. 

Lokaldemokratikommitten har i betänkandet Kommunal uppdrags
verksamhet (SOU 1992: 128) föreslagit att en treårig försöksverksarnhet 
inleds där kommuner och lands.ting ges möjlighet att sälja tjänster till 
andra kommuner och landsting, privata företag och organisationer eller 
statliga myndigheter. Betänkandet bereds för närvarande. 

En särskild arbetsgrupp (C I 992:A) inom Civildepartementet har lagt 
fram förslaget Avgifter inom kommunal verksamhet - förslag till modi
fierad självkostnadsprincip (Ds 1993: 16). Förslaget har remissbehand
lats och bereds för närvarande. 
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Kommunal tjänsteexport och biståndsverksamhet 

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 föreslagit (SOU 1993:77) att reglerna 
om kommunal tjänsteexport förenklas och att kommuner och landsting 
ges vidgade möjligheter att lämna bistånd till kommunala organ i andra 
länder. Förslagen har remissbehandlats och bereds för närvarande i 
Civildepartementet. 

4 Kyrkopolitiska frågor 

Det reformarbete i fråga om Svenska kyrkans organisation och verk
samhetsformer som har pågått sedan kyrkomötesreformen i början av 
1980-talet fortsätter. Den l januari 1993 trädde den nya kyrkolagen i 
kraft och genom den samlade reglering av Svenska kyrkans förhållanden 
som den lagen innebär har en god grund lagts för det fortsatta reform
arbetet. Det drivs nu vidare i parlamentariska former genom Kyrkobe
redningen (1992:02, dir. 1992:45). 

Reformarbetet i fråga om Svenska kyrkan 

Kyrkoberedningen har hittills behandlat bl.a. frågorna om Svenska 
kyrkans finansförmögenhet, det kyrkliga utjämningssystemet, en an
passning av lagstiftningen om kyrkliga kommuner till 1991 års kom
munallag och frågan om prästernas tjänstebostäder. Beredningen är nu 
inne i slutfasen av sitt arbete med den mer övergripande frågan om de 
framtida relationerna mellan staten och Svenska kyrkan. Beredningens 
arbete skall vara avslutat senast den 31 mars 1994. Förslagen kommer 
därefter att remissbehandlas. 

På grundval av propositionen (1993/94:73) Förvaltningen av Svenska 
kyrkans finansförmögenhet har riksdagen beslutat om ändringar i kyrko
lagen i syfte att förbättra avkastningen och öka värdebeständigheten av 
den specialreglerade kyrkliga egendomen. Härmed avses den egendom 
av stiftelsekaraktär som Svenska kyrkan har fått genom donationer 
m.m. för att garantera prästernas uppehälle och kyrkans bestånd. Den 
nya ordningen träder i kraft den l januari 1995. 

Kyrkoberedningens förslag i betänkandet Vissa kyrkofrågor (SOU 
1993:46) om en anpassning av lagstiftningen om kyrkliga kommuner till 
1991 års kommunallag och om ändringar i det kyrkliga utjämningssyste
met remissbehandlas för närvarande. Avsikten är att förslag i dessa 
delar skall läggas fram för 1994 års kyrkomöte. Frågan om det kyrkliga 
utjämningssystemet kan komma att påverkas av förslagen i betänkandet 
Kommunal inkomstutjämning - alternativa modeller (Ds 1993:68). De 
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nya modeller för inkomstutjämning för kommuner och landsting som 
beskrivs där kan få konsekvenser även för det kyrkliga utjämningssyste
met. Därför görs för närvarande ett kompletterade utredningsarbete i 
den delen inom Civildepartementet. 

Frågan om huvudmannaskapet för begravningsväscndet och dess 
finansiering är en av huvudfrågorna i Kyrkoberedningens överväganden 
om de framtida relationerna mellan staten och Svenska kyrkan. På 
uppdrag av Kyrkoberedningen har Statskontoret utarbetat ett förslag till 
en framtida finansiering av begravningsväsendet. Statskontoret har 
därvid visat på konsek.'venserna av en statlig respektive en kommunal 
begravningsavgift. I det sammanhanget berörs också systemet med s.k. 
begravningsclearing, som är ett system för att utjämna kostnaderna för 
begravningar mellan pastoraten. Dessa frågor har också, åtn1instone 
indirekt, ett samband med den enskildes kostnader för begravningar. En 
kartläggning av sådana begravningskostnader och förslag till vissa för
ändringar av samhällets stöd till de enskilda har presenterats i Begrav
ningskostnadsutredningens betänkande Vad kostar begravningar (SOU 
1990:82). Remissbehandlingen har visat att utredningens förslag rym
mer en rad problem, bl.a. av statsfinansiell natur. Regeringen är därför 
inte beredd att förelägga riksdagen något förslag i denna fråga. Det 
utesluter inte att frågan åter kan aktualiseras i samband med behand
lingen av Kyrkoberedningens förslag om begravningsverksamheten och 
dess finansiering. Den kan då avgöras i ett större sammanhang där såväl 
huvudmannaskap, skatte- eller avgiftsfinansiering som clearingsystem 
och enskildas kostnader kan vägas in. 

Andra trossamfund än Svenska kyrkan 

De svenska frikyrkosan1funden och andra s.k. fria trossamfund får visst 
statligt stöd över statsbudgeten i form av verksamhetsbidrag, lokalbi
drag och utbildningsbidrag. På grund av medlemsökningen i de trossam
fund 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 tillfuföt sådana samfund. 

I samband med övervägand1!na om Svenska kyrkans framtida ställ
ning, främst genom remissen av ERK-utredningens betänkande Ekono
mi och rätt i kyrkan (SOU 1992:9), har de fria trossamfunden fört fram 
synpunkter och förslag i syfte att uppnå en större jämställdhet mellan 
dem och Svenska kyrkan. Där återfinns bl.a. förslag om en grundläg
gande lagstiftning om trossamfund liksom önskemål om en komplette
ring av statsbidragen med uppbördshjälp för de trossamfund som så 
önskar. Frågorna behandlas nu av Kyrkoberedningen och regeringen 
avser att återkomma till riksdagen efter remissbehandling. 
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5 Konsumentpolitik 

En aktiv konsumentpolitik spelar en viktig roll för en väl fungerande 
marknadsekonomi och medborgarnas välfärd. I Sverige har konsument
politiken utvecklats fortlöpande. Konsumentpolitiken har inrih.l:ats på att 
underlätta för hushållen att utnyttja sina resurser på bästa sätt och att 
stärka konsumenternas ställning på marknaden. Konsumenter som är 
särskilt utsatta skall därvid ägnas speciell uppmärksamhet. 

Sedan början av 1970-talet har lagstiftning utgjort ett viktigt inslag i 
utvecklingen. Men ett annat betydelsefullt kännetecken för framväxten 
av en effektiv konsumentpolitik har varit frivilliga överenskommelser 
mellan konsumentorgan och näringsliv. Utvecklingen har i hög grad 
möjliggjorts genom stor politisk enighet och ett gott och förtroendefullt 
samarbete mellan de berörda aktörerna på marknaden. 

Det finns ett nära samband mellan konsumentpolitiken och konkur
renspolitiken. Syftet med den senare är ytterst att ta till vara konsumen
ternas intressen. Omvänt skapar konsumentpolitiskt betingade regler för 
företagens handlande på marknaden likartade konkurrensförutsättningar. 
För att konsumenterna skall k"Unna tillgodogöra sig fördelarna av den 
fria konkurrensen och den ökade avregleringen krävs i sin tur att de 
själva är både aktiva och välinformerade. 

Konsumenternas situation är ständigt i förändring. Detta kommer 
under den närmaste tiden att bli särskilt påtagligt genom den tilltagande 
internationaliseringen. En annan faktor är utvecklingen av den svenska 
ekonomin, som givetvis också påverkar de enskilda hushållens ekono
miska förutsättningar. Andra förändringsfaktorer är tillkomsten av nya 
varor och tjänster, nya marknadsföringsmetoder och ny teknik. Vidare 
skapar den ökade konkurrensen till följd av avregleringen ändrade 
förutsättningar i olika hänseenden. Avregleringen av sektorer som tidi
gare inte har varit utsatta för konkurrens innebär bl.a. att dessa sektorer 
blir underkastade nya regler och att därmed också nya problem kan 
uppkomma för konsumenterna. 

Många av de förändringar som hushållen möter är positiva. Men 
utvecklingen inrymmer även problem. 

Reformeringen av konsumentpolitiken 

Konsumentpolitiken måste anpassas till de förändringar som äger rum. 
Det är också bakgrunden till det arbete som pågår i den parlamentariska 
kommitte som gör en översyn av konsumentpolitiken i Sverige (Konsu
mentpolitiska kommitten, C 1992:04, dir. 1992:63). Kommitten kom
mer inom kort att överlämna sitt betänkande. Förslaget kommer att 
utgöra grund för de överväganden om den framtida konsumentpolitiken 
som regeringen kommer att göra under innevarande budgetår. Avsikten 
är att en proposition skall lämnas till riksdagen under första halvåret 
1994. 
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Konsumentpolitiken och det europeiska samarbetet 

Närmandet till EG genom EES-avtalet har fått betydelsefulla återverk
ningar på det konsumentpolitiska området. Flera nya lagar och andra 
författningar har trätt i kraft. Konsumentskyddet har breddats och för
djupats i flera viktiga hänseenden. Förutsättningarna för näringsidkarnas 
och konsumenternas handlande har därmed kommit att förändras. En 
annan följd av avtalet blir att den gränsöverskridande handeln med bl.a. 
tjänster kommer att öka. Konsumenterna ställs alltså inför ett ökat utbud 
och större valfrihet, medan företagen på den svenska marknaden utsätts 
för ökad konkurrens. 

Dessa utvecklingstendenser kommer att förstärkas. Konsumentfrågor
na har i linje med detta fortlöpande kommit att tillmätas allt större 
betydelse inom EG. Den tydligaste förändringen i det hänseendet in
träffade den l november 1993, då traktaten om Europeiska unionen 
(EU) trädde i kraft. Genom Maastrichtfördraget har ett särskilt avsnitt 
om konsumentskydd för första gången tagits in i Romfördraget (avdel
ning XI, artikel 129 a). Här slås bl.a. fast att gemenskapen skall bidra 
till att en hög konsumentskyddsnivå uppnås. 

De rättsakter på konsumentområdet som omfattas av EES-avtalet 
träder samtliga i kraft samtidigt med avtalet. Andra rättsakter av senare 
datum kommer att omfattas av tilläggsavtalet till EES-avtalet. 

Det finns skäl att räkna me:d att konsumentpolitiken fortsätter att 
utvecklas inom EG/EU, som en följd av den ökade betoning som denna 
således har fått genom Maastrichtfördraget. Man kan då också räkna 
med att det sker i linje med den handlingsplan för konsumentpolitiken 
för åren 1993-1995 som EG-kommissionen lade fast under sommaren 
1993. Insatsområden som pekas ut här är bl.a. konsumentinfom1ation -
bl.a. genom utgivning av en konsumentguide och inrättandet av s.k. 
infom1ationscentra vid gränserna - ett utbyggt rättsligt konsumentskydd 
- "access to justice", bl.a. genom att man skapar former för tvistlösning 
utanför domstolarna - och ett förbättrat konsumentskydd när det gäller 
finansiella tjänster. 

Konsumentsk)'ddet i Sverige är välutvecklat, och vi har på många 
områden uppnått lösningar som ännu inte har någon motsvarighet inom 
EG (exempelvis tvistlösning i reldamationsnänmder). Sverige kan därför 
bidra till utvecklingen inom Europa genom konstruktiva insatser som 
grundas på egna, nationella erfarenheter. En sådan påverkan är till 
fördel inte bara för konsumenterna i övriga Europa utan ock.så för dem 
i Sverige. 

Flera modeller för konsumentskydd i Sverige har motsvarigheter i de 
andra nordiska länderna. Sedan länge pågår ett nordiskt samarbete på 
konsumentområdet. Det bidrar till bättre lösningar men ger också effek
tivitetsvinster av olika slag, liksom lägre kostnader. Det nordiska sam
arbetet på området har alltmer kommit att inriktas på frågor med en 
europeisk dimension. Som exempel kan nämnas spörsmål som har att 
göra med gränsöverskridande marknadsföring och handel, liksom med 
marknadskontroll. Antalet frågor. med en sådan dimension kommer att 
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öka, och redan av den anledningen finns det skäl att fortsätta att för
djupa det nordiska samarbetet på området. Ett nytt nordiskt handlings
program, som gäller från ingången av år 1994, utgör utgångspunkt för 
detta samarbete. 

Lokal konsumentverksamhet 

Den lokala konsumentverksamheten spelar en viktig roll för konsumen
terna. Genom den kan konsumenterna utan omvägar och byråkratiska 
hinder på sina bostadsorter 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 
näringsidkare. Att konsumenterna kan få stöd på nära håll på ett in
formellt sätt har särskilt stor betydelse för utsatta och svaga grupper. 

Under de senaste åren har inte minst verksamheten med budgetrådgiv
ning visat sig vara särskilt betydelsefull för hushåll med ekonomiska 
problem. I januari år 1993 fanns det konsumentverksarnhet i 237 av 

landets 286 kommuner. 

Budgetrådgivning och sb."llldsanering 

Många hushåll har stora ekonomiska problem. Det hänger bl.a. samman 
med en kreditgivning som ofta har varit alltför lättsinnig, i kombination 

med att hushållen har överskattat sin förmåga att bära en omfattande 
lånebörda. En ytterligare faktor är att många hushåll har svårigheter att 
överblicka sin ekonomi och i rätt tid vidta sådana ekonomiska disposi
tioner som minskar risken för problem. 

Regeringen har enligt en nyligen beslutad lagrådsremiss föreslagit att 

en lag om skuldsanering för privatpersoner införs. En sådan lag bör 
kunna tjäna som ett viktigt instrument för att råda bot på de värst drab
bade hushållens ekonomiska problem. Detta har tidigare berörts i bilaga 
3 till denna budgetproposition. Likaså har budgetrådgivningen på kom
munal nivå visat sig vara en värdefull verksamhet för att bemästra 
problemen. Budgetrådgivning erbjuds i 179 kommuner och skuldsane
ring i 107 kommuner. 

Den kommunala budgetrådgivningen kommer att spela en ännu vikti
gare roll - inte minst förebyggande - när skuldsaneringslagen träder i 
kraft. 

Den försöksverksarnhet med budgetrådgivning och skuldsanering som 

Konsumentverket på regeringens uppdrag bedriver i Stockholm och 

Skellefte.å håller för närvarande på att utvärderas. Konsumentverket 
skall senast den 1 februari 1994 lämna en rapport om verksamheten till 
regeringen. 

2 Riksdagen /993!9./. I sam/. Nr /(JO Bi/ugu /./ 
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Ny marknadsföringslagstiftning m.m 

Marknadsföringsutredningen (C 1991: 10) har i augusti 1993 lagt fram 
ett förslag till en ny marknadsföringslag (SOU 1993:59) som är avsedd 
att ersätta 1975 års marknadsföringslag (1975:1418). Efter remisshe
handling bereds förslaget för närvarande inom Civildepartementet. En 
ny lag kan tidigast träda i kraft den l januari 1995. Utredningen anser 
att förslaget bör kunna genomföras utan ökade kostnader för det allmän
na. 

Frågan om möjligheten att ingripa mot marknadsföring som är 
diskriminerande på grund av kön, ras, religion osv. har tilldragit sig 
uppmärksamhet. Frågan har givits en bredare belysning vid en hearing 
som Civildepartementet anordnade under sommaren 1993. Möjligheten 
och lämpligheten att införa lagstiftning på området utreds för närvaran
de inom Civildepartementet. 

Öven.µ av produkt-;äkerhetslagen 

Produktsäkerhetsutredningen (C 1993:01) har i september 1993 lagt 
fram ett förslag till ändringar i produktsäkerhetslagen (1988: 1604, 
ändrad senast 1991 :358). Utredningens delbetänkande Produktsäker
hetslagen och EG (SOU 1993:88) behandlar sådana förslag till ändring
ar som är betingade av EG-regler på området. Ändringarna är i prakti
ken avsedda att genomföras den dag tilläggsavtalet till EES-avtalet 
träder i kraft. 

Utredningen förutser att Konsumentverket kommer att behöva utvidga 
sin marknadskontroll på grund av kraven i berörda EG-rättsakter. 

Utredningen fortsätter sitt arbete med att pröva om produktsäker
hetslagens tillämpningsområde bör utvidgas, så att lagen inte bara, som 
i dag, gäller varor och tjänster som tillhandahålls i näringsverksamhet 
utan också varor och tjänster på det offentliga området. Arbetet skall i 
denna del vara slutfört senast den 1 juli I 994. 

Öven.)'D av resegarantilagen 

Chefen för Civildepartementet har tillsatt en arbetsgrupp med uppgift att 
se över resegarantilagen (1972:204, ändrad senast 1992:1673). Över
synen skall främst göras mot bakgrund av den ändring av lagen som 
trädde i kraft den 1 juli I 993 och som gjordes med anledning av EG:s 
direktiv om paketresor. Arbetsgruppen skall överväga om systemet med 
resegarantier kan utfonnas på ett mera flexibelt sätt så att man bl.a. 
uppnår konkurrensneutralitet mellan stora och små researrangörer när 
det gäller ställande av säkerhet. Arbetsgruppen skall redovisa resultatet 
av sitt arbete senast den 31 mars 1994. 
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l\filjömärkningen 

Det blir allt viktigare att miljöaspekter läggs på den privata konsum
tionen. Miljömärkning ger konsumenten möjlighet att välja produkter 
med mindre negativ miljöpåverkan än andra motsvarande produkter och 
härigenom också att påverka produktutvecklingen. 

Ar 1989 beslutade riksdagen att en positiv frivillig miljömärkning 
skulle införas inom ramen för ett nordiskt samarbete. Verksamheten 
leds av en miljömärkningsstyrelse inom SIS - Standardiseringskommis
sionen i Sverige. Miljömärkningssystemet innebär att en produkt som 
uppfyller vissa miljö- och kvalitetskrav skall kunna få märkas med en 
särskild symbol (en stiliserad svan). 

Arbetet med att ta fram kriterier för miljömärkningen är komplicerat 
och har tagit längre tid än som urspmngligen fömtsågs. Det är viktigt 
att kriterierna är väl underbyggda och motiverade. Vid val av produkt
grupper har Miljömärkningsstyrelsen prioriterat gmpper med väsentliga 
miljöproblem. 

Sedan den l maj l 992 gäller en EG-förordning om miljömärkning. 
Den återspeglar i stort de principer som gäller för den nordiska miljö
märkningen. Genom ett tilläggsavtal till EES-avtalet kommer Sverige att 
förpliktas införa också EG:s miljömärkningssystem. 

6 Ungdomspolitik 

Ungdomspolitiken berör flera olika politikområden. Den handlar om att 
se politiken dels över traditionella sektorsgränser, dels utifrån ungdo
mars perspektiv. En helhetssyn på ungdomars situation förutsätter sam
ordning över sektorsgränserna. Vidare är det viktigt att målen för ung
domspolitiken blir tydligare. Regeringen avser att återkomma till detta i 
en särskild ungdomspolitisk proposition som kommer att 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 i dag 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 
värderingsförändringar i ungdomsgenerationen som också belyser hur 
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föräldrar och andra vuxna lyckas med att rusta unga människor inför 
vuxenlivet. Regeringens Barn- och ungdomsdelegation (Ju 1983:01) och 
Statistiska centralbyrån har fått i uppdrag att genomföra en omfattande 
undersökning som belyser ungdomars attityder och värderingar. Syftet 
är att få kunskap om hur nom1överföring sker och om grundläggande 
värderingar har förändrats. Undersökningen kommer att presenteras 
under första halvåret 1994. 

Hög arbetslöshet och svårighet att skaffa sig en egen bostad är ett 
problem för allt fler av dagens ungdomar. Regeringen har tillkallat en 
särskild utredare om ungdomars levnadsvillkor och framtidsutsikter 
(Generationsutredningen, C 1992:07, dir. 1992:107). Utredaren skall 
studera ungdomars etableringsmöjligheter på arbets- och bostadsmarkna
dema samt belysa unga hushålls ekonomiska situation och ungdomars 
konsumtionsmönster. Syftet är att få fram konkreta förslag till effektiva
re åtgärder samt tekniker för hur ungdomsperspektivet skall kunna 
beaktas i större utsträckning i den politiska beslutsprocessen. Resultatet 
av utredningsarbetet skall redovisas under andra kvarta\et 1994. 

Den ökande ungdomsarbetslösheten kräver insatser på flera områden. 
Regeringen har vidtagit en rad åtgärder. Under budgetåret 1992/93 
anvisades ca 120 000 ungdomar sysselsättning i fom1 av ungdomsprak
tik. Försöksverksamheten med ungdomspraktik har förlängts t.o.m. 
halvårsskiftet 1995 och till viss del modifierats. Syftet med föränd
ringarna är att få ungdomsprak'tiken att i ännu högre grad leda till regul
jär anställning efter praktikperiodens slut. 

Även de sociala nätverken kring arbetslösa ungdomar behöver stär
kas. Stöd till okonventionella insatser och spridande av kunskap, in
spiration och ideer är angeläget. Statens ungdomsråd har fått i uppdrag 
att stimulera det ideella föreningslivet till ökade insatser för att motver
ka negativa effekter av ungdomsarbetslöshet. 

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. Detta har kännetecknat bl.a. senare års insatser mot läktarvåld. 
Supporterklubbarnas engagemang har kanaliserats till ett arbete mot det 
idrottsrelaterade våldet. 

För att ungdomar skall känna engagemang krävs att de också får 
inflytande och känner sig delaktiga. Statens ungdomsråd driver ett 
projekt för att utveckla metoder för ungdomars möjligheter till ökat 
inflytande. De erfarenheter som gjorts i projekten som nu pågår ute i 
kommunerna kommer att ligga till grund för ytterligare insatser. 

Många ungdomar engagerar sig i föreningar av olika slag. Det är 
angeläget att föreningslivet ges goda möjligheter att utveckla sitt arbete 
och nå fler ungdomar. Det är därför viktigt att på olika sätt stödja det 
förnyelsearbete som pågår inom föreningslivet. 
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Bidragen till barn- och ungdomsorganisationerna har flera syften. 
Statens ungdomsråd har lämnat ett förslag till modell för ett målrelaterat 
bidragssystem. Syftet är att få fram ett mer målstyrt system och tekni
ker för en bättre uppföljning och utvärdering. En departementsprome
moria baserad på ungdomsrådets modell har varit föremål för remissbe
handling. Frågan kommer att behandlas i den ungdomspolitiska proposi
tionen. 

Särskilt angelägna ungdomsfrågor 

De flesta ungdomar i Sverige växer upp under goda förhållanden. Häl
sotillståndet har kraftigt förbättrats under de senaste femtio åren. 

Den psykiska ohälsan har dock framträtt som ert allt större problem. 
Det är social otrygghet och därmed sammanhängande förändringar i 
levnadsförhållanden och livsstil som utgör hoten mot hälsan. Problem 
som mobbning har hittills inte uppmärksammats tillräckligt. Företeelser 
som anorex.ia och bulimi och användningen av dopingpreparat är andra 
allvarliga problem som nu blir föremål för åtgärder. Det stora antalet 
självmord bland ungdomar visar också på behovet av insatser. 

Det förebyggande arbetet mot alkohol och droger skall prioriteras. 
folkhälsoinstitutet kommer under våren 1994 att starta en bred kampanj 
mot drogmissbruk. Kampanjen skall i första hand rikta sig till ungdo
mar. 

Våldsskildringar i bl.a. videofilmer påverkar särskilt ungdomar utan 
goda vuxna förebilder och insatser behövs för att motverka skadliga 
effekter. 

Den psykiska ohälsan och de livsstilsideal som vissa ungdomar för
söker uppnå kan vara tecken på rotlöshet och ensamhet, bristande 
vuxenkontakter 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 män
niskor som finns i ungdomarnas omgivning, att ta sitt ansvar. Det är 
också nödvändigt med en nära samverkan mellan de offentliga och de 
frivilliga insatserna när det gäller att nå ungdomar med svårigheter eller 
som av olika anledningar hamnat snett i tillvaron. Ett omfuttande pro
jekt, Plus-projektet, som bygger på sådan samverkan pågår i tolv stads
delar i storstäderna. Projektet kommer att delredovisas under första 
halvåret 1994 och slutredovisas i början av år 1995. 

Främlingsfientlighet och rasism har diskuterats flitigt under de senas
te åren. Centrum för invandringsforskning (CEIFO) vid Stockholms 
universitet har på uppdrag av regeringen genomfört en undersökning 
rörande svenskarnas förhållningssätt till invandrare och invandring samt 
invandrarnas förhållningssätt till Sverige och svenskarna. I detta sam
manhang har Barn- och ungdomsdelegationen beställt en specialstudie 
som innebär en vidgning av undersökningens omfattning vad gäller 
ungdomar. Av den rapport som särskilt behandlar ungdomens syn på 
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invandring framgår att främlingsfientligheten eller rasismen inte ökat 
bland ungdomar under de senaste åren. 

Regeringen ser allvarligt på företeelser som främlingsfientlighet och 
våld bland ungdomar. Den rädsla dessa fenomen för med sig riskerar att 
leda till en upptrappning av våldet i samhället. Insatserna på dessa 
områden kommer därför att intensifieras. 

Vid Europarådets ungdomsministem1öte i april och stats- och rege
ringschefsmöte i oktober 1993 fattades beslut om att bedriva en ung
domskampanj mot rasism, främlingsfientlighet, antisemitism och in
tolerans under perioden 1994-96. Kampanjen syftar till att utveckla och 
stödja aktiviteter av och med unga människor riktade mot rasistiska och 
främlingsfientliga attityder och värderingar, för förståelse och respekt 
för ett mångkulturellt Europa. Ungdomar och ungdomsorganisationer 
kommer att gå i bräschen för kampanjen och också vara dess målgrupp. 
Sverige kommer att ta en aktiv del i kampanjen. 

Forskning om ungdom m.m. 

Stöd till forskning om ungdom sker bl.a. genom Forskningsrådsnämn
den. Omfattningen av och inriktningen på ungdomsforskningen behand
lades i den forskningspolitiska propositionen våren l 993. Regeringens 
förslag, som antogs av riksdagen, innebär en förstärkning inom om
rådet. 

Ungdomsforskningen har fått en allt viktigare roll i det internationella 
ungdomssamarbetet. Gemensamma nordiska aktiviteter inom ramen för 
Nordiska ministerrådet har utvecklats och inom såväl Europarådet som 
EG planeras internationella program för ungdomsforskning. 

I dag finns det luckor i kunskaperna om ungdomars villkor. För att 
möjliggöra en effektivare uppföljning av ungdomars uppväxtvillkor har 
Statens ungdomsråd fått i uppdrag att under innevarande år utreda 
statistikproduktionen och initiera ett samarbete mellan de statistik-produ
center 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. En central databas 
med infom1ation om ungdomsutbyte m.m. underlättar för ungdomar 
som vill skaffa sig internationell erfarenhet. Stiftelsen för internationellt 
ungdomsutbyte svarar för programmet. Stiftelsen har också ansvar för 
ett utbytesprogram med tredje världen, det s.k. World Youth-program
met. Detta program innebär att ungdomar från Sverige och tredje värl-
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den deltar i projektarbete dels i Sverige, dels i utvecklingsländerna. 
Under våren 1994 kommer ett trettiotal svenska ungdomar och lika 
många ungdomar från Costa Rica och Thailand att ingå i det första 
utbytet inom programmet. 

Ungdomsorganisationernas egna internationella kontak-ter och utbyten 
bör stimuleras. I detta sammanhang spelar Landsrådet för Sveriges 
Ungdomsorganisationer (LSU) en viktig roll. Det gäller inte minst deras 
kontak'ter med Central- och Östeuropa. 

Det nordiska samarbetet på ungdomsområdet kommer att få ökad 
betydelse. 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 Europarådet ges fortsatt hög prioritet. Den 1 januari 1993 
inrättades ett särskilt ungdomsdirektorat. Av särskilt intresse är insatser
na i Central- och Östeuropa, bl.a. för att utbilda ungdomsledare. Vidare 
fortsätter arbetet med att underlätta för ungdomar att resa i Europa samt 
att delta i ungdomsutbyte. Genom Europarådet har Sverige också arbe
tat för att behålla Interrailkortet. 

År l 995 samrnanfu.ller firandet av Förenta Nationernas 50-års jubi
leum med 10-års jubileet av världsungdomsåret. Det svenska firandet av 
FN-jubileet kommer i hög grad att vara ungdomsinriktat. En rad ung
domsinriktade projekt har redan initierats. 

7 Folkrörelse- och föreningsfrågor 

I Sverige finns sedan länge en omfattande. folkrörelseverksamhet. I en 
mängd föreningar och andra sammanslutningar engagerar sig hundratu
sentals människor kring gemensamma ideer. En undersökning utförd av 
Sköndalsinstitutet visar att frivilligt arbete är mycket vanligt i Sverige. 

Föreningsengagemanget spänner över många områden. Det kan gälla 
miljöfrågor, nykterhet, fred, nedrustning, internationell solidaritet, 
scouting eller idrottsverksamhet, men också en angelägen lokal fråga. 
Det kan även gälla engagemang kring en trosuppfattning eller en ge
mensam politisk ide. 

Föreningslivet fyller en viktig funktion i många människors liv ge
nom att skapa helhet och gemenskap i tillvaron. Fritiden fylls med en 
meningsfull verksamhet och samtidigt ges möjligheter för enskilda och 
grupper att påverka samhäUsutvecklingen. Arbetet i folkrörelser och 
andra frivilliga organisationer innebär också en skola i demokrati, där 
man lär sig att fatta beslut i samverkan och att ta ansvar. 

Föreningslivet'! \'illkor förändras 

Många organisationer brottas i dag med vikande medlemstal och har 
svårt att attrahera nya grupper. Samhällsutvecklingen, inte minst den 
nya mediasituationen, har bidragit till detta. 
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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 organisationer 
- 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 påverkas 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. 

Föreningslivet spelar i dag en aktiv roll inom många angelägna sam
hällsområden. Det gäller exempelvis i fråga om sysselsättning där 55 
procent (ca 26 000 personer) av alla anvisade i ALU (arbetslivsutveck
ling) är i föreningar och organisationer enligt en uppföljning hösten 
1993. 

Beredning om den ideella sektorn 

Folkrörelser, föreningar, kooperativ och enskilda - det vi i Sverige allt 
oftare brukar kalla den ideella sektorn - deltar i allt högre grad i för
nyelsen av samhällslivet. För a.tt förnyelsearbetet skall fungera bra 
behöver samspelet mellan den offentliga och den ideella sek.1:orn för
bättras. Regeringen har därför tillsatt Beredningen (C 1993 :A) för 
främjande av den ideella sektorns utveckling. 

De senaste decenniernas expansion av den offentliga verksamheten 
har medfört att många av den ideella sek.1:orns traditionella uppgifter har 
tagits över av statliga och kommunala organ. Det har bidragit till att 
utrymmet för den ideella sektorns engagemang inom olika samhällsom
råden har förändrats. Regeringens målsättning är att ta till vara och 
främja det intresse för inbrytning på nya verksamhetsområden som nu 
växer fram inom föreningslivet. 

Beredningens arbete skall inriktas på att ge den ideella sektorn ökade 
möjligheter att ta ansvar för olika verksamheter där det allmännyttiga 
intresset och människors egna behov kan förenas. Beredningen skall 
fortlöpande analysera och utarbeta förslag om hur den ideella sektorn 
kan komplettera eller tillhandahälla alternativ till offentligt bedrivna 
verksamheter. Olika samverkansforme.r mellan offentlig, ideell och 
privat sektor skall belysas. Beredningen bör undersöka om lagstiftning
en lägger hinder i vägen för en utveckling av den ideella sektorn samt 
kartlägga den ideella sektorns samhällsekonomiska betydelse. I bered
ningens uppdrag ingår vidare att belysa hur lamskapen om den ideella 
sektorn kan förbättras inom olika offentliga utbildningar, att främja 
frågor om ledarskap inom ideella organisationer och att finna former för 
hur erfarenheter och kunskap om den ideella sektorn kan spridas. Rege-
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ringen har gett stöd till tre kunskapscentrum med inriktning på lands
bygdsutveckling, lokalt utvecklingsarbete i tätort respektive frivilligt 
socialt arbete. För utbyte av information och erfarenheter om ideell 
verksamhet kommer initiativ att tas till ett fördjupat nordiskt samarbete. 

Resultatet av beredningens arbete skall redovisas senast den 30 juni 
1996. Delrapporteringar skall göras senast den 31 mars 1994 och den 
31 mars 1995. 

Forskning och utvecklingsarbete om den ideella seh1om 

Det finns ett starkt behov av att utveckla forskningen kring den ideella 
sektorn. Ökad kunskap behövs om bl.a. de områden där de ideella 
rörelserna kan komplettera statens, landstingens och kommunernas 
arbete. Forskningen kan vidare ge värdefulla bidrag om föreningarnas 
roll i samhället. Föreningslivet som livsform reser också intressanta 
frågeställningar. Mot den här bakgrunden har regeringen gett Bered

ningen för främjande av den ideella sektorn i uppdrag att utarbeta ett 
forskningsprogram om den ideella sektorn. En utgångspunkt är att 
forskningsprojekt med mångvetenskaplig inriktning skall stimuleras. 

Regeringen har vidare beslutat att ekonomisk't stödja ett svenskt 
deltagande i en internationellt jämförande studie om den ideella sektorn. 
Det är en forskargrupp vid Handelshögskolan i Stockholm som deltar i 
ett forskningsprojekt initierat av Johns Hopkins University i USA. I 
projektet behandlas bl.a. medlemmarnas funktion i organisationerna och 
statens roll för utvecklingen av den ideella sektorn. 

För att få bättre kunskap om den ideella sektorn har därutöver olika 
studier initierats. Inom kort kommer en fallstudie att redovisas om 
ideella föreningars engagemang i tre konununer och ett landsting. Stu
dien genomförs i samarbete med Svenska kommunförbundet och Lands
tingsförbundet. Vidare kommer Statistiska centralbyrån i samarbete med 
Civildepartementet att publicera en studie av föreningslivet i Sverige. 
Regeringen avser även att ge Statskontoret i uppdrag att genomföra en 
undersökning av olika samhällssektorers möjligheter att öka den ideella 
sektorns engagemang i förvaltningen och att identifiera verksan1hetens 
samhällsekonomiska effekter. I undersökningen skall även frågan om 
etableringar av frivilligcentrakr i landet behandlas. 

Statligt stöd till föreningslivet 

Staten, landstingen och kommunerna stöder föreningslivets verksamhet 
med ekonomiska bidrag men också på annat sätt, t.ex. genom att upp
låta lokaler. Det statliga stödet finns under flera huvudtitlar i statsbud
geten. Exempel är stöd till idrott, ungdomsverksamhet, handikapporga
nisationer, humanitära ändamål och fria trossamfund. 

En särskild utredare (C l 992:05) har haft i uppdrag att utarbeta ett 
förslag till de framtida principer som bör gälla för statens bidrag till 
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folkrörelser och andra ideella organisationer. Bidragsutredningen över
lämnade i augusti 1993 betänkandet Organisationernas bidrag (SOU 
1993:71). Förslagen innebär bl.a. att rollfördelningen mellan staten och 
organisationerna görs tydligare. Det föreslås att organisationernas själv
ständighet stärks genom att de gruppvis får ansvar för bidragsfördel
ningen inom respektive verksamhetsområde. Vidare föreslås att den 
olikhet som gäller mellan idrottsrörelsen och andra organisationer i 
fråga om sociala avgifter ändras så att alla organisationer får arbeta på 
lika villkor. Ett viktigt mål för utredningsarbetet har varit att åstadkom
ma en större självfinansieringsgrad inom föreningslivet. Bidragsutred
ningen föreslår att avdragsrätt införs vid beskattning av gåvor till ideella 
organisationer. Betänkandet har remissbehandlats och bereds för närva
rande i Civildepartementet. Regeringen avser att lägga fram en proposi
tion till riksdagen under första halvåret 1994. 

En fråga om mervärdesskatt på porto som har aktualiserats i utred
ningsarbetet har tagits upp i regeringens proposition (1993/94:38) Post
lag och en förändrad verksamhetsform för Postverket, m.m. Regeringen 
har därvid föreslagit att Posten AB får i uppdrag att tillhandahålla ett 
föreningsporto för ideella föreningar. Riksdagen har ställt sig bakom 
förslaget (bet. l993/94:TU9 och TUll, rskr. 1993/94:119). 

Föreningslotterier 

Folkrörelserna är för sin verksamhet beroende av främst frivilliga in
satser från medlemmarna men även av bidrag från samhället samt in
komster från bl.a. lotterier. 

Lotterilagen (1982:101 l), som reglerar föreningslotterierna, har setts 
över av en parlamentariskt sammansatt kommitte. Lotteriutre<lningen (C 
1991 :01) överlämnade i december 1992 sitt slutbetänkande Vinna eller 
försvinna - Folkrörelsernas lotterier och spel i framtiden (SOU 
1992: 130). I betänkandet föreslås bl.a. att nya spelformer 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 lotte
rierna attraktivare och minska kostnaderna samt att Lotterinämnden får 
en starkare kontroll- och tillsynsfunktion och byter namn till Lotteri
inspeklionen. Betänkandet har remissbehandlats och bereds för närva
rande i Civildepartementet. Regeringen avser att lägga fram en proposi
tion om lotterifrågor till riksdagen under första halvåret 1994. 

Allmänna samlingslokaler 

De allmänna samlingslokalerna spelar en central roll när det gäller att 
utveckla ideell verksamhet. Det gäller inte minst i fråga om aktiviteter 
som sker både i föreningsregi och i offentlig regi, t.ex. äldrevård, 
bibliotek och barnomsorg. En satsning på samlingslokaler har under de 
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två senaste åren gjorts inom ramen för regeringens strävan att minska 
arbetslösheten. 

En särskild utredare (C 1993:03) med uppgift att granska statens stöd 
till allmänna samlingslokaler och trossamfundens lokaler för religiös 
verksamhet tillkallades våren 1993 (<lir. 1993:65). Utredaren skall 
redovisa alternativa förslag när det gäller stödet i framtiden. Ett mål är 
att stödet får en sådan utformning att effektiviteten och måluppfyllelsen 
förbättras. Utredaren skall lämna sitt förslag under våren 1994. 

Kooperativa frågor 

Enskilda småföretag och konsumenter bör genom samverkan i ekono
miska föreningar och andra typer av kooperativa företag kunna bedriva 
ekonomisk verksamhet på likvärdiga villkor med andra aktörer på mark
naden. 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 företagsformer. Arbetet bygger i hög grad på 
utvecklingen av kooperationen inom EG. 

Regeringen avser att ge Statskontoret i uppdrag att utföra samhälls
ekonomiska fallstudier av organisationer som vilar på ideell eller koope
rativ grund. Studierna skall bl.a. avse de olika kooperativa företag som 
ibland går under beteckningen nykooperation. Regeringen har vidare 
beslutat om ekonomiskt stöd till ett institut för social ekonomi i Öster
sund. 

Lokala kooperativa utvecklingscentrum fungerar i många fall som 
spjutspetsar för kooperativt utvecklingsarbete på det regionala och 
lokala planet. Statens ekonomiska stöd ges i huvudsak som ett bidrag 
för att kunna ge gratis information och rådgivning till dem som vill 
starta nya kooperativa företag. De lokala utvecklingscentrumens verk
samhet finansieras förutom av det statliga stödet genom medlemsavgifter 
från de etablerade kooperativa företagen och ofta också från kommuner, 
landsting, länsstyrelser, enskilda människor och genom olika typer av 
uppdragsersättning. Erfarenheterna visar att den kooperativa utveck
lingen blomstrar där det finns livaktiga och väl fungerande lokala koo
perativa utvecklingscentrum. Stödet till kooperativ utveckling har på 
regeringens uppdrag utvärderats av Riksrevisionsverket. Utvärderingen 
visar att nya företag och över l 000 nya arbetstillfällen skapats genom 
stödet. 

Genom ett särskilt beslut (C93/855/FOK) i regeringen har inriktning
en av Kooperativa rådets verksamhet renodlats. Rådet skall i framtiden 
i större utsträckning vara en arena där den samlade kooperationen möter 
regeringsrepresentanter för att diskutera gemensamma frågor. Rådet har 
också fått en breddad sammansättning genom att fler berörda departe
ment finns direkt representerade i rådet. 
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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 när den ekonomiska situationen kräver att 
olika verksamheter omprövas. 

Genom riksdagens beslut i november 1991 har resurser fördelats till 
två forskningscentrum i Stockholm och Göteborg och två nationella 
disciplinforskningsprogram för forskning om förändringsprocessen i den 
offentliga sektorn (prop. 1991/92: 16, bet. 199l/92:FiU4, rskr. 
1991192:14). Båda centrumen har till uppgift att bedriva mångveten
skaplig forskning med inriktning på den offentliga sektorns ledning, 
styrning, organisation och utvärdering. Ett av forskningsprogrammen 
avser statsvetenskap och benänms "Demokrati i förändring - svenska 
kommuner och landsting i det lokala välfärdssamhället". Det andra 
programmet avser företagsekonomi och har betecknats "Institutionell 
omvandling i den offentliga sektorn". 

En utgångspunkt i det forskningspolitiska beslutet våren 1993 är att 
förändringarna och förnyelsen inom den offentliga sektorn skapar ett 
behov av ytterligare forskning (prop. 1992/93: 170, bet. 
!992/93:UbUl5, rskr. 1992/93:388). Riksdagen delar regeringens 
bedömning att forskning om den offentliga sektorn bör ges hög prioritet 
även i fortsättningen. Viktiga forskningsområden gäller den offentliga 
verksamhetens faktiska innehåll och praktiska konsekvenser för med
borgarna. I detta sammanhang är bl.a. frågor om kvalitet och etik i den 
offentliga verksamheten av stor betydelse. Ett annat centralt område 
gäller gränszonen mellan offentlig, privat och ideell verksamhet. 

Betydelsen av ett förstärkt samspel mellan universitet och högskolor 
och samhället i övrigt betonas starkt i det forskningspolitiska beslutet. 
För att få till stånd en samverkan om forskningsfrågor inom hela den 
offentliga sektorn har Arbetsgruppen (C 1991 :A) för forskningsfrågor 
inrättats i Civildepartementet. En referensgrupp med forskare från olika 
änmesområden har också knutits till departementet. 

I arbetsgruppens uppdrag ingår bl.a. att följa upp de forskningspro
jekt som fått ekonomiskt stöd från den tidigare Delegationen (C 
1984:A) för forskning om den offentliga sektorn. En avrapportering av 
vissa projekt har gjorts i antologin "Forskning om den offentliga sek
torn". En fråga som arbetsgruppen skall ägna speciell uppmärksamhet åt 
är hur forskningsresultat skall göras mer tillgängliga för dem som är 
praktiskt verksamma. För att till.godose detta behov ger arbetsgruppen 
ut tidskriften I Blickpunkten där forskningsfrågor av allmänt intresse tas 
upp. 

Arbetsgruppen har också tagit initiativ till kunskaps- och forsknings
översikter om olika ämnen. Studier har genomförts om kompetens
utveckling i offentlig verksamhet (Ds 1993 :65) och forskning om ideella 
organisationer. Inom kort kommer forskningsöversikter att redovisas om 
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självstyrelse och demokrati, regiondebatten och omvärldsanalys. För att 
befrämja kontakter mellan forskare och praktiker planeras ett nordiskt 
seminarium under sommaren 1994. Vidare har ekonomiskt stöd bevil
jats för att genomföra två internationella konferenser om etik i offentlig 
verksamhet samt om samverkansformer mellan offentligt och privat. 

9 Internationella frågor 

Den fortgående internationaliseringen, där Europaintegrationen för 
Sveriges del utgör det dominerande inslaget, påverkar vårt samhälle i 
allt större utsträckning. Genom EES-avtalets ikraftträdande ställs långt
gående krav inte bara på statliga myndigheter utan också på kommuner 
och landsting. Det gäller avtalets tillämpning på en rad områden, t.ex. 
i fråga om offentlig upphandling. Även när det gäller konsumentpolitik 
och ungdomsfrågor har som tidigare redovisats avtalet fått betydelseful
la återverkningar för Sverige. Förändringarna kommer att bli ännu mer 
långtgående om Sverige blir medlem i EU. 

En väl samordnad och förankrad politik inom statsförvaltningen är en 
grundläggande förutsättning för att Sverige vid ett EU-medlemskap skall 
kunna utöva inflytande och påverka EG/EU-organens beslut. Inom 
Civildepartementets verksamhetsområden pågår liksom i övriga departe
ment ett arbete med att kartlägga hur EG/EU:s verksamhet inom res
pektive område är organiserad och bedrivs samt redovisa hur arbetet 
från svensk sida i de olika EG/EU-organen skulle kunna bedrivas. I 
samband därmed övervägs bl.a. arbetsfördelningen mellan departement 
och förvaltningsmyndigheter samt organisatoriska, ekonomiska och 
personella konsekvenser. Även möjligheten till administrativ samverkan 
mellan de nordiska länderna kommer att undersökas. 

Sveriges närmande till EG/EU innebär också att analyser behöver 
göras av samarbetets effekter för den kommunala sektorn. Regeringen 
har därför tillkallat en särskild utredare (C 1993:02, dir. 1993:49) för 
att belysa konsekvenserna för kommuner och landsting vid olika former 
av deltagande i den västeuropeiska integrationen. Utredaren kommer 
inom kort att överlämna sitt betänkande. 

På det kommunala området är också samarbetet inom Europarådet 
och mellan de nordiska länderna av stor betydelse. Det gäller inte minst 
i förhållande till de nya demokratierna i Central- och Östeuropa som 
ännu står utanför EG/EU-samarbetet. En europeisk konvention finns om 
de grundläggande principerna för kommunal självstyrelse. Konventionen 
bör utgöra en viktig grund för diskussionen om den kommunala själv
styrelsens 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. 

Frågan om kommuners och landstings och länsstyrelsers möjligheter 
att samarbeta över riksgränserna har fått ökad aktualitet både i ett 
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EG/EU-perspektiv och när det gäller samarbetet med länderna i 
Central- och Östeuropa. För att överväga åtgärder som kan underlätta 
samarbetet har en särskild arbetsgrupp (C 1991 :D) om samarbete över 
riksgränser inrättats inom Civildepartementet. Arbetsgruppen har nyli
gen redovisat en rapport (Ds 1993:86) med en översikt av gränsregiona
la samarbetsformer i Europa. I en annan studie görs en jämförelse av 
den lokala och regionala samhällsförvaltningen i de nordiska länderna. 
En rapport om det arbetet kommer att publiceras inom kort. När det 
gäller utredningsuppdraget i övrigt avser arbetsgruppen att lägga fram 
ett betänkande under våren 1994. I detta skall bl.a. en redovisning 
lämnas för svenska kommuners, landstings och länsstyrelsers samarbete 
över riksgränserna. För utbyte av inforn1ation och erfarenheter om 
gränssamarbete i olika delar av landet kommer ett nordiskt seminarium 
att arrangeras under sommaren 1994. 

Inom länsstyrelserna pågår en kompetensuppbyggnad i internationella 
frågor, framför allt om förhållandena i EG/EU och Östersjöländerna. 
Det sker bl.a. genom experttjänstgöring vid regionala organ i EU:s 
medlemsländer och vid EG-korrunissionen. Med denna kunskap som bas 
har länsstyrelserna särskilda förutsättningar att sprida information i 
respektive län om EES-avtalets betydelse bl.a. på konkurrensområdet 
samt att informera inför folkomröstningen om vad ett medlemskap i EU 
skulle innebära. 

Länsstyrelsernas kontakter med Östersjöländerna har utvecklats ge
nom en försöksverksamhet med regionalt samarbete med regionala 
organ i Baltikum. Nyligen har en liknande verksamhet inletts avseende 
Barentsregionens ryska del. 

Som tidigare har framhållits (avsnitt 5) innebär EES-avtalet att 
Sverige åtar sig att överföra åtskilliga rätt.~akter på det konsumentpoli
tiska området till svensk rätt. Konsumentfrågorna har genom tillägg till 
Romfördraget fått en självständig ställning inom EG/EU och kan kom
ma att anses som mera betydelsefulla än tidigare. För Sverige ligger i 
detta en fördel, eftersom konsumentskyddet här är väl utbyggt. Detta 
innebär att Sverige, liksom de övriga nordiska länderna, bör kunna 
spela en aktiv roll på området inom ramen för det europeiska samarbe
tet och bidra med förslag till lösningar och modeller som kan vinna 
efterlevnad inom EG/EU. 

Ungdomsfrågoma har genom Maastrichtfördraget blivit ett formellt 
politikområde för EG/EU. Det innebär att EG/EU:s arbete med ung
domsfrågor troligtvis kommer att intensifieras under de närmaste åren. 
Svenska ungdomar kommer som tidigare redovisats (avsnitt 6) genom 
EES-avtalet att kunna delta i ungdomsutbytesprogrammct Ungdom för 
Europa. Ett särskilt informationsmaterial har tagits fram om EG/EU:s 
insatser på ungdomsområdet. 

Europarådet har länge arbetat aktivt med ungdomsfrågor och det 
svenska arbetet i Europarådets ungdomsorgan kommer även i fonsätt
ningen att ges hög prioritet. Den I januari 1993 inrättades ett särskilt 
ungdomsdirektorat inom Europarådet och under hösten beslutades att ett 
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andra ungdomscenter, med inriktning mot Central- och Östeuropa, 
skulle placeras i Budapest. Även i Nordiska ministerrådets verksamhet 
har ungdomsfrågor framhållit~ som ett viktigt samarbetsområde. 

Som tidigare nämnts (avsnitt 7) har regeringen tillsatt en beredning 
för främjande av den ideella sektorns roll i samhället. Ett viktigt inslag 
i beredningens arbete är att tillgodogöra sig erfurenheter från andra 
länder och stimulera till internationellt samarbete, inte minst när det 
gäller forskning om den ideella sektorn. I internationella sammanhang 
nämns ofta begreppen "economie sociale" och "the third sector". 

l 0 Jämställdhetsfrågor 

Inom Civildepartementets verksamhetsområden ägnas jämställdhets
frågorna uppmärksamhet på olika sätt. Utvecklingen av andelen kvinnli
ga ledamöter i beslutande församlingar visar att kvinnors kunskaper och 
erfarenheter tas till vara på ett bättre sätt i samhället i dag än tidigare. 
Sedan mitten av 1970-talet har andelen kvinnor i Iandstingsfullmäktige 
ökat med nästan 20 procent, dvs. från 24 till 43 procent. När det gäller 
kommunfullmäktige uppgår ökningen för den nämnda tidsperioden till 
elva procent, dvs. från 23 till 34 procent. 

Lokaldemokmtikommitten redovisar i sitt slutbetänkande Lokal de
mokrati i utveckling (SOU 1993:90) olika undersökningar om de för
troendevalda och representativiteten. När det gäller andelen kvinnor i 
olika kommunala nämnder redovisas vissa uppgifter i nedanstående 
sammanställning. 

Kommunal nämnd 

Kommunstyrelsen 
Tekniska nämnder 
Utbildningsnämnder 
Kultur- och fritidsnämnder 
Vård- och omsorgsnämnder 
Kommundelsnämnder 
Övriga nämnder 

Andel kvinnor i procent 

28 
23 
44 
38 
50 
42 
39 

Kvinnorna är generellt sett underrepresenternde i kommunernas nämn
der. Representationen är något bättre bland ersättare än ordinarie leda
möter. Skillnaderna mellan olika verksamhetsområden är betydande. I 
vård- och omsorgsnämndema är hälften av ledamöterna kvinnor medan 

motsvarande andel för de tekniska nämnderna uppgår till knappt en 
fjärdedel. När det gäller kommunala förtroendeuppdrag på heltid eller 
deltid är kvinnorna klart underrepresenterade. Av kommunernas totalt 
550 förtroendevalda på heltid innehar kvinnor cirka en femtedel av 
posterna. Andelen kvinnliga deltidspolitiker är något högre och uppgår 
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till 27 procent. I jämförelse med år 1989 har för båda grupperna en 
ökning ägt rum med cirka fem procent. Den bästa kvinnliga representa
tionen i fråga om hel- och d•!ltidsengagcrade förtroendevalda finns i 
storstäder och förortskommuner. 

Det är viktigt att den lokala. demokratin bärs upp av ett stort antal 
förtroendevalda och att sammansättningen av de kommunala beslutsor
ganen speglar befolkningen så bra som möjligt. För att förbättra repre
sentationen för kvinnor har inte: minst de politiska partierna en betydel
sefull roll. I samband med organisationsförändringar i kommuner och 
landsting är det också viktigt att konsekvenserna för kvinnors represen
tation ägnas uppmärksamhet. En diskussion om de här frågorna liksom 
jämställdhetspolitiken i stort har tagits upp i Stat-kommunberedningen 
med företrädare för kommunerna och landstingen. 

Under de två senaste åren har kvinnorepresentationen i styrelserna 
för Civildepartementets centrala och regionala myndigheter ökat. Det
samma gäller för sammansättningen av departementets kommitteer. På 
regional statlig nivå arbetar länsstyrelserna på olika sätt med att främja 
jämställdheten i länet. För arb1!tet får länsstyrelserna använda projekt
medel för regionala utvecklingsinsatser liksom medel för särskilda 
jämställdhetsåtgärder. Även inom programområden som finansieras 
genom särskilda infrastrukturmedel sker viktiga insatser för kvinnors 
utvecklingsmöjligheter. I en del län upprättas strategidokument för 
arbetet och på andra håll delas pris ut åll personer som gjort betydelse
fulla insatser på området. För att omsätta de nationella målen för jäm
ställdhetspolitiken krävs ett långsiktigt arbete över många samhällssekto
rer och med en tydlig regional och lokal förankring. Med de manga 
anknytningspunkter som finns mellan målen för jämställdhetspolitiken, 
målen för den regionala utvecklingen och länsstyrelsens uppgifter i stort 
är länsstyrelsen väl ägnad att ta sig an uppgifter i detta sammanhang. 
Inom ramen för länsstyrelsernas interna jämställdhetsarbete sker särskil
da kompetenshöjande satsningar med inriktning bl.a. på chefskap för 
kvinnor inorn länsstyrelseområdet. För assistentpersonalens kompetens
utveckling ordnas bl.a. utbildning på högskolenivå. 

Jämställdhetsfrågoma behöver också uppmärksammas i folkrörelser 
och föreningsliv. För att främja kvinnors engagemang i ideella organisa
tioner vidtas olika åtgärder. En särskilt stöd utgår till kvinnoorganisa
tionernas centrala verksamhet. Regeringen har i beslutet om att tillsätta 
Beredningen för frän1jande av den ideella sektorns utveckling angett att 
jämstäUdhctsfrågor skall belysas när uppgifter och ansvar överförs från 
stat och kommun till ideella organisationer. Det bör också nämnas att 
alltfler kvinnor är verksamma inom kooperativt företagande. Den ut
vecklingen främjas bl.a. genom stöd till fri infom1ation och rådgivning 
om kooperativa frågor. 

Projekt som syftar till att motivera fler flickor att engagera sig i 
föreningslivet har fått särskilt stöd inom ramen för ett utvecklingspro
jekt. Projektet som bedrivs av Statens ungdomsråd skal\ \eda till att 
erfarenheter och nya metoder i arbetet gentemot flickor på fritidsom-
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rådet skall kunna spridas i landet. En viktig målgrupp är kommunerna. 
Frågan om flickors och unga kvinnors situation kommer att uppmärk
sammas även på andra områden, bl.a. i den ungdomspolitiska proposi
tion som regeringen avser att lämna till riksdagen under våren 1994. 

En ökad kunskap behövs om frågor som rör jämställdhet mellan 
kvinnor och män. I forskningsprogrammet "Demokrati i förändring -
svenska kommuner och landsting i det lokala välfärdssamhället" är 
kvinnors makt och inflytande en av de frågor som särskilt skall behand
las. I samarbete med Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet 
(HSFR) kommer Arbetsgruppen för forskningsfrågor i Civildepartemen
tet att följa forskningsprogr.unmet och medverka till att resultaten förs 
ut till dem som är praktiskt verksamma inom olika samhällsområden. 
Av intresse i det här sammanhanget är också det arbete som pågår med 
att utarbeta ett handlingsprogram om forskning kring den ideella sek
torn. Avsikten är att programmet bl.a. skall ta upp frågor om kvinnors 
roll i föreningslivet. 

J Riksdagen 1993144. I sam/. Nr /00 Rilaga /.I 
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11 Sammanfattning av huvudtiteln 

Utgiftsutvecklingen inom Civildepartementets område blir sammantaget 

följande (miljoner kronor): 1 

A. Länsstyrelserna m.m. 

B. Trossamfund m.m. 
C. Konsumentfrågor 
D. Ungdomsfrågor 
E. Folkrörelsefrågor, 

kooperativa frågor m.m. 

Anvisat enligt 
regle:ringsbrev 
1993/94 

l 737,0 
70,0 
95, l 

124,0 

112,9 

Totalt för Childepartementet 2 139,0 

Förslag 
1994/95 

1 807,2 

69,5 
102,9 
124,0 

113, 1 

2 216,7 

Förändring 

+ 70,2 
0,5 

+ 7,8 

+ 0 

+ 0,2 

+ 77,7 

Beloppen för 1993/94 avser anvisade medel enligt regleringsbreven för 
1993/94 och inkluderar de 1ekniska justeringar av anslagen som 

aviserades i budgetpropositiomen 1992/93 (prop. 1992/93: 100, bet. 

l992/93:FiU20, rskr. 1992/93:89). 
Vid anslagsberäkningen för budgetåret 1994/95 har, utöver sedvanlig 

pris- och löneomräkning, anslagen räknats upp med hänsyn till att varje 
myndighet enligt gällande avtal för statligt anställda (RALS 1993-95) 
från och med den I april 1995 skall göra avtalad avsättning till Trygg
hetsstiftelsen. Vidare har anslagen justerats med hänsyn till att Statens 
arbetsgivarverk (SAV) tidigare denna dag (bilaga 1, Statsbudgeten och 
särskilda frågor, avsnitt 7) föreslås bli avgiftsfinansierad myndighet 

fr. o. m. budgetåret 1994/95. 

1 Anslaget för Civildepartementet beräknas numera under första huvudtiteln 
(bil. 2, C. Regeringen). 

Prop. 1993/94: 100 
Bil. 14 

34 



A. Länsstyrelserna m.m. 

A l. Länsstyrelserna m.m. 

l 992/93 Utgift l 739 l 46 709 
1993/94 Anslag 1 718 180 000 
1994/95 Förslag l 789 346 000 

Länsstyrelserna är regeringens företrädare och statens samordningsorgan 
i länen. Länsstyrelsernas uppgifter framgår av förordningen (1990: 1510) 
med länsstyrelseinstruktion (omtryckt 1993: 1294). 

Länsstyrelserna har följande verksamhetsgrenar: 
A. Näringsliv och infrastruk"tur 

- Regionalekonomi och näringslivsutveckling 
- Konkurrensfrämjande verksamhet och näringsrättsliga frågor 
- Kommunikationer 
- Utbildning 

B. Areella näringar och veterinära frågor 

- Lantbruk 
- Rennäring 
- Jakt och fiske 
- Livsmedelskontroll, djurskydd och allmänna veterinära frågor 

c. Livsmiljö 

- Miljövård 
- Planväsende, hushållning med naturresurser och bostadsförsörjning 
- Kulturmiljövård 

D. Social omvårdnad 

E. Civil beredskap och räddningstjänst 

F. Regional polisverksamhet 

G. Allmän förvaltning och bostadsfinaru.iering 

En fördjupad prövning av länsstyrelsernas verksamhet gjordes inför 
budgetåret 1993/94. Riksdagen beslutade om länsstyrelsernas övergri
pande mål och inriktning av verksamheten för tvåårsperioden 1993/94 -
1994/95 (prop. 1992/93:100 bil. 14, bet. 1992/93:BoU17, rskr. 
1992/93:283 och prop. 1992/93: 150 bil. 10, bet. l992/93:FiU30, rskr. 
1992/93:447). 
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De övergripande målen för länsstyrelsernas verksamhet är att 
- fullfölja de nationella målen genom att dels vara regionalt statligt 
organ inom ett antal sektorer, dels göra sammanvägningar mellan sekto
rerna, 
- främja länets utveckling dels genom att samordna statens regionala 
utvecklingsinsat5er, dels genom att verka för att statlig, kommunal och 
landstingskommunal verksamhet samordnas i länet och anpassas efter de 
övergripande miljö- och regionalpolitiska målen och till kravet på en 
långsiktig, god hushållning med naturresurserna samt 
- bedriva en effektiv förvaltning. 

Länsstyrelserna skall under budgetåren 1993/94 och 1994/95 särskilt 
- inom sina verksamhetsområden utveckla formerna för uppföljning och 
utvärdering av den nationella politikens genomslag, 
- ytterligare utveckla det tvärsektoriella arbetssättet samt 
- ytterligare utveckla arbetet med förvaltningsärenden så att det utförs 
på ett rättssäkert, effektivt och serviceinriklat sätt med en tydlig kopp
ling till de nationella målen inom olika samhällssektorer. 

Inkomster hos länsstyrelserna, som redovisas på statsbudgetens in
komstsida under olika inkomsttitlar, beräknas till ca 150 miljoner kro
nor för nästa budgetår. 

Länsstyrelserna 

Länsstyrelserna skall lämna årsredovisningar första gången för bud
getåret 1993/94. Regeringen har i regleringsbrev angivit en enhetlig 
redovisningsstruktur som gör en samlad intäkts- och kostnadsredovis
ning möjlig. För budgetåret 1992/93 funns ingen sådan enhetlig redovis
ningsstruktur. Det är därför inte möjligt att lämna någon samlad resurs
redovisning för budgetåret 1992/93. 

Riksrevisionsverkets revisionsberättelser över länsstyrelserna innehål
ler i två fall (Värmlands län och Norrbottens län) invändningar beträf
funde användningen av medel från anslaget Regionala utvecklingsinsat
ser under tionde huvudtiteln. I övrigt innehåller revisionsberättelserna 
inga invändningar. 

Länsstyrelserna har lämnat enkla anslagsframställningar med utgångs
punkt i vad som angavs i föregående års budgetproposition. Åtskilliga 
länsstyrelser har pekat på svårigheterna att genom fortsatta rationalise
ringar genomföra generella besparingar. Fortsatta besparingar måste 
därför enligt länsstyrelsernas uppfattning grundas på förändrade arbets
uppgifter. De flesta länsstyrelserna har vidare föreslagit att den särskil
da minimiramen för lantbruksverksamheten skall slopas. 
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Regeringens överväganden 

Sammanfattning 

övergripande mål 

De övergripande mål som gäller för tvåårsperioden 1993/94 -
1994/95 bör ligga fast. 

Resurser: 

Ramanslag 1994/95 1 789 346 000 kr 

Resultatbedömning 

Eftersom länsstyrelserna lämnar årsredovisningar första gången hösten 
1994 för budgetåret 1993/94, saknas ännu tillräckligt underlag för en 
resultatbedömning. Intrycket av iakttagelser vid sidan av de formella doku

menten - främst vid de uppföljningsbesök som regelbundet genomförs - är 
att det inom alla länsstyrelser pågår ett utvecklingsarbete med den inrikt
ning som angavs i föregående års budgetproposition. 

Det innebär bl.a. att man på olika sätt försöker finna former att utveckla 

det tvärsektoriella arbetssättet. Vidare genomför ftera länsstyrelser samlade 
uppföljningar av kommunernas verksamhet på de områden där länsstyrel
serna har ett uppföljnings- och tillsynsansvar. 

Slutsatser 

Länsstyrelseverksamheten präglas av 
- nationella mål och riktlinjer, 
- länets förutsättningar och behov samt 
- snabb, kostnadseffektiv och ränssäker förvaltning. 

Länsstyrelsen verkar genom 
- samhällspåverkan och intressesamordning, 
- kunskapsuppbyggnad och kunskapsförmedling, 
- uppföljning, utvärdering och tillsyn samt 
- beslut i enskilda ärenden. 

Regeringen har inte funnit skäl att förändra de övergripande mål som 
gäller för länsstyrelserna. Målen bör därför lig.,,aa fast. 

Målstyrningen av länsstyrelserna bör nu utvecklas ytterligare. Riksrevi
sionsverket har i en rapport till regeringen (F 1993:28) framhållit att det 

finns behov av att se över länsstyrelsernas finansieringskällor och styrfor
merna på områden som finansieras med anslag under andra huvudtitlar. Ett 
arbete med denna inriktning kommer att påbörjas inom kort. 
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Som framgått av det föregående är länsstyrelsen den ansvariga regionala 
statliga myndigheten inom en rad olika samhällssektorer. Förändringar och 
tyngdpunktsförskjutningar sker ständigt i länsstyrelsernas verksamhet. 
Arbetsuppgifter försvinner och nya tillkommer som ett resultat av de om
prövningar som löpande sker av den statliga verksamheten inom olika 
samhällssek1orer. I det följande anges nu aktuella sådana förändringar. 

A. Näringsliv och infr.istruk"tur 

1. Regionalekonomi och näringsi'ivsutveckling 

I regeringens proposition (1993/94:40) Småföretagsutveckling framhålls att 
Närings- och teknikutvecklingsverket och de regionala utvecklingsbolagen 
skall samråda med länsstyrelserna om den statliga regionala näringspoliti
ken. 

En regionalpolitisk proposition med förslag till inriktning av länsstyrel
sernas arbete på området kommer att presenteras för riksdagen under 
våren 1994. 

2. Kommunikationer 

Regeringen avser att inom kort lägga fram en proposition som innebär att 
prövningen av körkortsingripanden skall göras av länsstyrelserna som 
första instans, i stället för som nu av länsrättema. 

Den översyn av bil- och körkortsregistren m.m. som aviserades i propo
sitionen (1992/93: 161) om trafiksäkerheten på vägarna inför 2000-talet har 
nyligen påbörjats. Uppdraget har getts till Riksrevisionsverket, Statskonto
ret, Vägverket samt länsstyrelserna i Stockholms, Örebro och Norrbottens 
län och skall redovisas till regeringen i februari 1994. Länsstyrelserna är 
också regionala samordnare av olika organs insatser för att främja trafiksä
kerheten. Ökade krav ställs på länsstyrelsernas arbete med tillsyns- och 
tillståndsprövningen av den yrkesmässiga trafiken till följd av de förslag 
som regeringen inom kort kommer att förelägga riksdagen. 

B. Areella näringar och veterinära frågor 

Omställningsprograrnmet inom jordbruket fasas ut samtidigt som åtgärder 

vidras för att Sverige internationellt sett skall ha en konlllrrenskraftig 
jordbruksnäring och livsmedelsindustri. 

Statens jordbruksverk har presenterat ett förslag om en ny organisation 
av den veterinära verksamheten. Förslaget bygger på att behålla den stat
liga distriktsveterinärorganisationen och att göra besparingar i denna. 
Regeringen kommer under våren 1994 att förelägga riksdagen ett förslag 
på detta område. 
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C. Lh'Sllliljö 

Den l juli 1993 trädde förordningen (1993:191) om tillämpning av lagen 
(l 987: 12) om hushållning med naturresurser m.m. i kraft. Här utvecklas 
länsstyrelsens uppgifter beträffande tillsyn i länet över hushållningen med 
naturresurser. Länsstyrelsen skall i samverkan med de centrala förvalt

ningsmyndigheterna följa utvecklingen av frågor om hushållningen med 
marken, vattnet och den fysiska miljön i övrigt, särskilt frågor som har 

stor betydelse i ett nationellt eller internationellt perspektiv. Länsstyrelsen 
skall bl.a. ta de initiativ som behövs för att bestämmelserna i 2 och 3 kap. 

naturresurslagen skall beaktas i tidiga skeden av planerings- och besluts

processen. I förordningen betonas att underrättelse till regeringen enligt 4 
kap. 2 § naturresurslagen skall lämnas i ett tidigt skede. 

I propositionen 1993/94: 111 Med sikte på hållbar utveckling ställs krav 

på att samtliga länsstyrelser skall ha väl förankrade regionala miljöprogr.un 

första gången senast under år 1994. Länsstyrelserna bör vidare på regional 
nivå svara för att utveckla ett samarbete med kommunerna både avseende 

internationella överenskommelser och nationella miljömål. 

Genomförandet av riksdagens beslut om investeringar i trafikens in
frastruktur m. m. ställer stora krav på samhällsplaneringen. Ett genomtänkt 
program för ett miljöanpassat trafiksystem i landets olika delar skall vara 
en viktig utgångspunkt för det långsiktiga arbetet för regional utveckling 

och förnyelse av trafikens infrastruktur. Regeringen har därför gett samt

liga länsstyrelser i uppdrag att utarbeta en regional trafik- och miljöanalys 

som skall redovisas till Boverket den l april 1995. Sambanden mellan 
miljöproblemen i storstäderna och plant:ringen av bebyggelse och trafik.sys

tem har påpekats i flera utredningar. Regeringen har därför gett länsstyrel

serna i storstadsläncn i uppdrag att analysera hur den planerade markan
vändningen medverkar till att nå miljömålen inom områdena luftkvalitet 

och buller, kultum1iljövård, biologisk mångfald och grönstruktur. Analy
sen skall redovisas till regeringen den 1 april 1995. 

Länsstyrelserna förutsätts ha ett alltmer samlat an~var för beslut om 
enskilda kulturminnen och kulturmiljöer. Länsstyrelserna bör utarbeta 
program för kulturmiljöarbetet i länet tillsammans med länsmuseet. Detta 
motiverar de ökade resurser som föreslås i det följande. 

Höstens ymniga vattenflöden främst i norra Sverige ger länsstyrelserna 
anledning att uppmärksamma sitt ansvar enligt vattenlagen. 

D. Social omvårdnad 

Länsstyrelsernas roll på det sociala området har övervägts av ett flertal 

utredningar på senare tid. Gemensamt är att de anser att tyngdpunkten i 
länsstyrelsernas arbete bör förskjutas från individuell ärendehandläggning 

till uppföljning, utvärdering. tillsyn och utveckling. 

I regeringens proposition 1993/94:97 föreslås att lagen (1988:870) om 
vård av missbrukare i vissa fall (LVM) ändras på så sätt att kommunerna 

tar över länsstyrelsernas nuvarande uppgifter i enskilda ärenden om be-
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redande av vård enligt LVM. I samband med övertagandet kommer läns
styrelserna att behöva medverka med vissa utbildningsinsatser. Lagänd
ringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 1994. Genom att avlasta länssty
relserna de löpande ärendena inom denna ärendegrupp skapas utrymme för 
en mera aktiv och effektiv tillsyn i.nom det sociala området. 

På motsv.uande sätt kan resurser för uppföljning, utvärdering och tillsyn 
frigöras om kommunen blir tillståndsprövande myndighet enligt lagen 
(1977:293) om handel med drycker i stället för länsstyrelsen. Förslag att 
tillståndsgivningen flyttas över till kommunerna har lagts fram av 
LHD/LVM-utredningen (SOU 1993:31) och Alkoholpolitiska kommissio
nen (SOU 1993:50). Frågan bereds för närvarande inom regeringskansliet. 

E. Civil beredskap och räddningstjänst 

Vissa förändringar beträffande länsstyrelsernas arbete inom verksamhets
området har föreslagits av utredningen om lednings- och myndighetsorga
nisationen för försvaret (LEMO) i ett delbetänkande (SOU 1993:95) An
svars- och uppgiftsfördelning inom det civila försvaret. LEMO redovisar 
ett antal områden inom vilka en decentralisering av beslutsbefogenheter 
från centrala myndigheter till länsstyrelserna bör ske eller övervägas. 
Utredningen tar bl.a. upp frågan om organisatorisk hemvist för de utbild
ningsledare som är anställda vid Statens räddningsverk men stationerade 
vid länsstyrelserna med uppgift att medverka i utbildnings- och övnings
verksamheten. Som en naturlig konseh.-vens av utredningens syn i fråga om 
decentralisering av bl.a. ansvaret för övningsverksamheten till länsstyrelser 
och kommunerna, föreslås att utbildningsledama fortsättningsvis skall vara 
anställda vid respektive länsstyrelse. Regeringen, som delar utredarens 
uppfattning, anser att förslaget beträffande utbildningsledama bör genom
föras den l juli 1994. 

En särskild arbetsgrupp (AG kommun) har utarbetat en modell för 
överföringen av uppgifter inom det civila försvaret från staten till kommu
nerna. Modellen som presenteras i promemorian Kommunal beredskap 
inkluderar ett förslag till ersättningssystem och former för statens stöd, 
uppföljning och utvärdering av det civila försvaret på lokal nivå. Kommu
nernas nya roll inom det civila försvaret påverkar i stor utsträckning läns
styrelsernas framtida uppgifter, som blir av samordnande, stödjande och 
uppföljande karaktär. Regeringen avser att inom kort inbjuda Svenska 
kommunförbundet till överläggningar i frågan. 

I LEMO: s delbetänkande Ansvars- och uppgiftsfördelning inom det 
civila försvaret (SOU 1993: 95) understryks också vikten av att mer fokuse
ra kraven på kvalitet än på kvantitativa aspekter när det gäller de personel
la resurser som en länsstyrelse är beredd att avdela för beredskapsfrågor
na. Arbetet med att skapa en ny kompetensprofil bör fortsätta. Viktiga 
uppgifter inom området är att vidga förståelsen om innebörden av civil 
beredskap och att ta hänsyn till sårbarhetsaspekter i samhällsplaneringen. 
Förslaget bereds för närvarande i r:egeringskans!iet. 
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F. Regional polisverksamhet 

Länsstyrelsen ansvarar såsom högsta polisorgan i länet för att polisens 
verksamhet i länet bedrivs enligt gällande föreskrifter och riktlinjer och 
inom ramen för tilldelade medel. I detta ligger ett ansvar för de rationali
seringar som erfordras mot bakgrund av statsmakternas beslut om bespa
ringar inom polisens område och om en oförändrat hög ambitionsnivå i 
pDlisverksam heten. 

G. Allmän fönaltning och bostadsfinansiering 

Fr.o.m. den 1 januari 1994 sköter länsstyrelserna den regionala admini

strationen av statens stöd för bostadsfinansiering. 

Förändringar som rör verksamhetsgrenen är bl.a. följande. En ny ord
ningslag träder i kraft den 1 april 1994. Den innebär bl.a. att länsstyrelser

nas befattning med ärenden enligt lagen begränsas till en kontroll av vissa 

kommunala beslut. 
I propositionen Stiftelser (prop. 1993/94:9) har lämnats förslag till 

registreringsbestämmelser samt utökade krav på länsstyrelsernas tillsyns

plikt. 
I en promemoria om Ny Fastighetsmäklarlag (Ds 1989:87) föreslås bl.a. 

en ändring av ansvaret för tillsynen. Förslaget bereds för närvarande i 

regeringskansliet. 
Förslag till ändringar av det statliga lönegarantisystemet vid konkurs har 

lagts fram av 1993 års lönegarantiutre<lning (SOU 1993:96). Bl.a. föreslås 

att länsstyrelserna även i fortsättningen bör svara för utbetalning av löne
garanti. Kostnaderna för utbetalningsfunktionen bör belasta lönegarantifon

den. Förslagen bereds för närvarande inom regeringskansliet. 

Myndighetsövergripande verksamhet 

Arbetet med reformering av länsstyrelsernas regler har inneburit att antalet 
regler ytterligare har begränsats. Särskilda insatser för att länsstyrelsernas 
regler skall utformas kortfattat, korrekt och begripligt planeras. Samtliga 

länsstyrelser är också engagerade i arbetet med avreglering. Länsstyrelser
na har nyligen redovisat en förteckning över regler som man tillämpar och 
som kan ha konkurrensbegränsande effekter till regeringen. En värdering 

kommer att göras utifrån det redovisade materialet av i vad mån reglerna 

bör ändras. Härutöver skall konkurrensintresset tas till vara vid handlägg

ningen av ärenden inom länsstyrelserna. Dessa har regeringens uppdrag att 

årligen länma avregleringsförslag. Även internationaliseringen innebär att 

en regelöversyn behöver göras. Regeringen avser därför att ge länsstyrel

serna i uppdrag att göra en genomgång av länsstyrelsernas egna föreskrif

ter samt de bemyndiganden som ligger till grund för föreskrifterna med 
beak1a0de av de krav som ett EU-medlemskap skulle ställa. Inför folkom

röstningen om ett medlemskap i EU har länsstyrelserna ett informations
ansvar. Detta kan fullgöras med länsvisa behovsinventeringar som grund. 
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Länsstyrelserna har också ett uppdrag att informera om innebörden av 
BES-avtalets konkurrensregler. 

För närvarande pågår en kartläggning på detaljnivå av EG:s organisation 
inom samtliga myndighetsområden som berörs av ett EU-medlemskap och 
syftar till en redovisning av följderna av ett medlemskap i en rad hänseen
den, t.e:x:. i fråga om vilka ekonomiska och administrativa konsekvenser 
som ett EU-medlemskap för med sig för myndigheterna. Kartläggningen 
sker inom varje sakan1>-varigt departement. Det förutsätts dock att också 
länsstyrelsernas kompetens tas till vara i detta arbete. 

Det är angeläget att länsstyrelserna liksom andra myndigheter upprättar 
nätverk och utnyttjar infom1ationsteknologin på ett effek1ivt sätt, exempel
vis genom att bidra till utvecklingen av centrala informationsdatabaser med 
basfakta och uppgift om kompetensen hos länets egna informatörer. 

Internationaliseringen ökar också behovet av gränsregionalt samarbete 
mellan länsstyrelserna och motsvarande myndigheter i de övriga nordiska 
länderna. Försöksverksamheten med ett regionalt samarbete genom länssty
relserna med regionala organ i Estland och Lettland har följts upp och 
regeringen överväger om ett sådant samarbete skall inledas också med 
Litauen. I anslutning till den s.k. Kirkenesdeklarationen om samarbete i 
den euroark1iska Barentsregionen bildades ett regionalt Barentsråd, i vilket 
Sverige är representerat genom landshövdingen i Norrbottens län. Länssty
relsen i Norrbottens län samordnar också försöksverksamheten avseende 
regionalt samarbete med regionala organ i Barentsregionens ryska del. 

För att målen för jämställdhetspo\itiken skall kunna omsättas ute i landet 
krävs ett långsik1igt arbete över många samhällssek1orer. Genom sin strate
giska roll i länens utvecklingsplanering är det naturligt för länsstyrelserna 
att ta sig an oHka regionala utved<lingsprojekt - ofta med stöd från central 
nivå - för att främja kvinnors utvecklingsmöjligheter och ställning i arbets
livet. 

Resurs- och anslagsfrågor 

För verksamheten vid länsstyrelserna har regeringen utgått från det nuva
rande anslagsbeloppet och gjort en pris- och löneomräkning med 2,4 
procent av detta belopp. Beloppet har sedan minskats med 33,8 miljoner 
kronor, vilket motsvarar ett krav på produk1ivitetshöjning och effektivitets

förbättring med 2 procent. Dessutom har ett allmänt besparingskmv på 2,3 
miljoner kronor lagts på anslaget. Vidare har vissa tekniska justeringar av 
anslagsbeloppet gjorts (sammanlagt -1 l ,6 miljoner kronor) till följd av 
ändrade budgeteringsprinciper för investeringar, arbetsgivarinträde vid 
~jukdom, tinansi.ering a.v Statens a.met~g1varverk och av avta\ad ersättning 
till Trygghetsstiftelsen. 

För budgetåret 1993/94 ökades anslaget med sammanlagt 48 miljoner 
kronor för utökade verksamheter fr.o. m. den l januari 1994 (bostadsfi
nansiering respektive tillsyn m.m. enligt lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade). Nu räknas anslaget upp med ytterligare 48 miljo
ner kronor för helårsetfekten av den utökade verksamheten. 
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Överföringen av ansvaret för handels- och föreningsregistren från läns
styrelserna till Patent- och registrering~-verket fortsätter enligt den fastlagda 

planen. Det innebär att anslaget minskas med 20 miljoner kronor. 

Ökade krav ställs på länsstyrelsernas arbete med tillsyn och tillstånds
prövning av den yrkesmässiga trafiken. Anslaget räknas upp med 6 miljo

ner kronor så att länsstyrelserna kan öka sin resursinsats på området. 
Anslagshöjningen motsvaras av ökade avgiftsintäk1er från trafikföretagen. 

Ökade krav ställs också på länsstyrelsernas arbete inom kulturmiljö
vården. Under elfte huvudtiteln (Kulturdepartementet) har regeringen 

utvecklat skälen för resursförstärkningen. Länsstyrelserna tillförs nu ytter

ligare 7 miljoner kronor så att varje länsstyrelse kan finansiera ytterligare 

en handläggare inom området. 

Regeringen, som instämmer i LEMO-utredningens uppfattning att ut
bildningsledarna skall vara anställda vid länsstyrelserna, beräknar medel 

för kostnader motsvarande 34 utbildningsledare samt för vissa ändrade 
administrativa rutiner inom området Civil beredskap och räddningstjänst 

(15,5 miljoner kronor) under detta anslag. Motsvarande minskning görs av 

anslag under fjärde huvudtiteln (Försvarsdepartementet). Avsikten är att 

samtliga berörda utbildningsledare skall erbjudas anställning vid den läns

styrelse där de för närvarande är placerade. 

På grundval av bl.a. en utredning av Statskontoret beräknar regeringen 

att länsstyrelserna på helårsbasis bör tillföras 21, 6 miljoner kronor för att 
täcka ökade kostnader för prövningen av ärenden om körkortsingripanden. 

Regeringen har vid resursberäkningen gjort bedömningen att verksamheten 

kan skötas med något lägre resursinsats än vad Statskontoret föreslagit. 
Vidare har regeringen tagit hänsyn till att länsstyrelsernas uppgifter 

minskar med anledning av den nya ordningslagen. Eftersom reformen 

beräknas träda i kraft den l oktober 1994 räknas anslaget för budgetåret 

1994/95 upp med 16, l miljoner kronor. Vidare beräknas l miljon kronor 
engångsvis i samband med organisationsförändringen. Sammantaget in

nebär reformen att betydande besparingar kan göras utan att rättssäker
heten eftersätts. 

I propositionen Strategi för biologisk mångfald (prop. 1993/94:30 bil. 1) 
anges att den riksomfattande våtmarksinventeringen bör slutföras genom 
inventering av Norrbottens län. Länsstyrelsen i Norrbottens län bör nu 

engångsvis under detta anslag tillföras 8 miljoner kronor för projektet, som 
beräknas ta 5-6 år att genomföra. Medlen överförs från de 500 miljoner 
kronor som avsattes i samband med energiskatteomläggningen (prop. 
1991/92:150 bil. 1:5 s. 13 och bil. 1:12 s. 20). 

Den särskilda minimiram för lantbruksverksamheten som infördes bud

getåret 1991192 syftar till att ge stadga i det omställningsarbete inom jord

bruket som påbörjades vid samma tidpunkt. Ett svenskt medlemskap i EU 

innebär stora förändringar i den statliga verksamheten på detta område. 

Regeringen anser därför att det inte nu bör göras några förändringar i 

styrningen av lantbrukwerksamheten. 

Det ankommer på regeringen att besluta om anslagets fördelning mellan 

länsstyrelserna. För riksdagens kännedom och för att underlätta Iänsstyrel-
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semas verksamhetsplanering redovisas i det följande den fördelning som Prop. 1993i94: 100 
regeringen - om riksdagen godtar medelsberäkningen under anslaget - Bil. 14 
senare avser att besluta om. Vid fördelningen mellan länsstyrelserna har en 
viss differentiering gjorts när krave:t på produktivitetshöjning och etfektivi-
tetsförbättring har beräknats. Vidare bedöms anslagssparandet på rampos-
ten Utvedilingsåtgärder och gemensamma ändamål bli av sådan omfattning 
att behovet av nya medel för ändamålet kan begränsas till 1,6 miljoner 
kronor. 

Ramanslagets fördelning på ramposter 1994/95 (1 000-tal kronor) 

Länsstyrelse Rampost 

AB Stockholms län 193 085 
c Uppsala län 58 666 
D Södennanlands län 57 826 
E Östergötlands län 75 972 
F Jönköpings län 62 431 
G Kronobergs län 55 446 
H Kalmar län 63 757 
I Gotlands län 35 191 
K Blekinge län 49 898 
L Kristianstads län 67 248 
M Malmöhus län 113 721 
N Hallands län 56 107 
0 Göteborgs och Bohus län 10 789 
p Älvsborgs län 79 823 
R Skaraborgs län 63 957 
s Värmlands län 68 234 
T Örebro län 64 778 
u Västmanlands län 62 021 
w Kopparbergs län 72 249 
X Gävleborgs län 67 734 
y Västernorrlands län 77 216 
z Jämtlands län 59 572 
AC Västerbottens län 74 996 
BD Norrbottens län 97 025 

(varav 8 000 
engångsvis) 

Utvecklingsinsatser m.m. 1 604 

Summa 1 789 346 
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Förslag till rik'idagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Länsstyrelserna m.m. för budgetåret 1994/95 anvisar ett ram
anslag på I 789 346 000 kr. 
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Kammarkollegiet 

Kammarkollegiet är central förvaltningsmyndighet med uppgift att 
handlägga frågor om statlig och kyrklig egendom, rikets indelning samt 
permutation av stiftelser. Vidare har kollegiet till uppgift att i vissa 
ärenden bevaka statens rätt och allmänna intressen, svara för medels
och fondförvaltning, bistå med! risk- och skadehantering samt lämna 
juridisk och administrativ service till små och medelstora myndigheter. 
Kollegiet fullgör kansligöromål för Kyrkofondens styrelse, Fideikom
missnämnden, Resegarantinämnden, Ansvarsnämnden för biskopar samt 
Statens fond för fukt- och mögelskador. 

Som ett led i den fördjupade prövningen av Kammarkollegiets verk
samhet föreslog regeringen i förra årets budgetproposition ( 1992/93: l 00 
bil. 14, bet. 1992/93:FiU14, rskr. 1992/93:242) att kollegiets verksam
het skulle redovisas under två anslag. Riksdagen godkände förslaget 
som innebär att Kammarkollegiet fr.o.m. budgetåret 1993/94 redovisar 
sina myndighetsuppgifter bestående av handläggning av mål och 
ärenden under anslaget Myndighetsuppgifter. Verksamhet som helt 
finansieras genom avgifter, bl.a. fondförvaltning, juridisk och admi
nistrativ service till olika myndigheter samt risk- och skadehantering 
redovisas under anslaget Uppdragsverksamhet. 

Kammarkollegiet har lämnat en förenklad anslagsframställning för 
perioden 1994/95 - 1995/96. 

Utdrag ur Kammarkollegiets bokslutsredovisning: 

Infil1er 1992/93 1991/92 

Anslag*) 20 181 ()()() 18 357 500 
Administrativ service 14 555 418 11 143 891 
Fondförvaltning 20 250 462 18 757 839 
Allmänna arvsfonden 5 530 ()()() 5 165 000 
Kyrkofonden 381 ()()() 320 000 
Övriga intäkter 1 831 793 1 553 357 

Summa intäkter 62 729 673 55 297 587 

*) Inklusive merkostnader för löneavtal. 

A 2. Kammarkollegiet: Myndighetsuppgifter 

1992/93 Utgift 
1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

18 808 006 
18 794 000 
17 828 000 
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Från anslaget finansieras Kammarkollegiets myndighetsuppgifter vad 
avser bl.a. frågor om statlig och kyrklig egendom, permutationer av 
stiftelser samt rikets indelning. 

De övergripande målen för kollegiet vad avser myn<lighetsuppgifter 
är konsekvent rättstillämpning, snabb och korrekt handläggning samt en 
lämplig avvägning av resursinsatser. 

Under planeringsperioden skall särskilt beaktas frågor rörande möj
ligheterna att ompröva villkor för tillstånd till vattenföretag. Det är 

angeläget att Kammarkollegiet i första hand ägnar särskild uppmärksam
het åt större och principiella mål. 

Kammarkollegiet 

I sin förenklade anslagsframställning har kollegiet redovisat inriktning 
och finansiering av den verksamhet som lades fast vid den fördjupade 
prövningen av kollegiets verksamhet. 

Regeringens överväganden 

Sammanfattning 

övergripande mål 

Det har inte funnits skäl till att förändra de övergripande mål som 
gäller för treårsperioden 1993/94 - 1995/96. 

Resurser: 

Ramanslag 1994/95 17 828 000 kr 

Planeringsram: 

1994/95 1995/96 
17 828 ()()() kr 17 828 ()()() kr 

Resultatbedömning 

Kammarkollegiets redovisning visar på ett omfattande förändringsarbete 
under 1992/93. Kammarkollegiet kommer först hösten 1994 att lämna 
en fullständig årsredovisning med utgångspunkt från riksdagens beslut 
våren 1993. 

Riksrevisionsverket har granskat kollegiets årsbokslut för räkenskaps
året 1992/93 inklusive redovisning och förvaltning. Riksrevisionsverket 
har inte haft några invändningar mot Kammarkollegiets redovisning. 
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Slutsats 

Regeringen anser att de riktlinjer som lades fast i 1993 års budgetpropo
sition bör gälla även för budgetåret 1994/95. 

Under anslaget är medel (300 000 kronor) beräknade för uppgiften 
utredningar i indelningsärenden. I anslaget ingår också medel (50 000 
kronor) för Ansvarsnämnden för biskopar och Rescgarantinämnden. 

Förslag till rik'ldagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Kammarlwllegiet: Myndighetsuppgifter för budgetåret 1994/95 
anvisar ett ramanslag på 17 828 000 kr. 

A 3. Kammarkollegiet: Uppdragsverksamhet 

1993/94 Anslag l 000 
1994/95 Förslag l 000 

Under anslaget redovisas kostnader för medels- och fondförvaltning, 
administrativ service till andra myndigheter, bevakning av Allmänna 
arvsfondens rätt, Statens fond för fukt- och mögelskador, risk- och 
skadehantering m.m. Kostnaderna för verksamheten betalas med av
gifter enligt principen om full kostnadstäckning. 

De övergripande målen innebär att kollegiets uppdragsverksamhet 
skall utföras enligt marknadsmässiga principer och med full kostnads
täckning. 

Kammarkollegiet 

I den förenklade anslagsframstiillningen har kollegiet pekat på att vissa 
delar av den uppdragsfinansierade verksamheten är starkt konjunktur
och marknadsberoende. Intäkterna från den uppdragsfinansierade verk
samheten var budgetåret 1992/93 drygt 40 miljoner kronor. 

Regeringens överväganden 

Sammanfattning 

Övergripande mål 

Det har inte funnits skäl att förändra de övergripande målen som 
gäller för treårsperioden 1993/94 - 1995196. 
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Resultatbedömning 

Verksamheten har bedrivits enligt marknadsmässiga principer och med 
full kostnadstäckning. Riksrevisionsverket har ingen invändning vad 
avser redovisningen. 

Slutsats 

Regeringen anser att de riktlinjer som lades fast i 1993 års budgetpropo
sition bör gälla även för budget.året 1994/95. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Kammarkollegiet: Uppdragsverksamhet för budgetåret 1994/95 
anvisar ett anslag på l 000 kr. 

4 Riksdagen 1993194. 1 sam/. Nr 100 Bilaga 14 
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B. Trossamfund m. m. 

B 1. Stöd till trossamfund m.m. 

1992/93 Utgift 
1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

9193600(} I 

70 000 000 
69 500 000 

Reservation 816 529 

'Varav 20 000 000 kr engångsanvisning för att stimulera sysselsättningen. 

Från anslaget betalas statsbidrag till andra trossamfund än Svenska kyr
kan för religiös verksamhet (verksamhetsbidrag), lokaler för sådan verk
samhet (lokalbidrag) och teologiska seminarier m.m. (utbildnings
bidrag). Föreskrifter om dessa statsbidrag finns i förordningen 
(1989:271, ändrad 1989:688 och 786 samt 1993:570) om statsbidrag till 
andra trossamfund än Svenska kyrkan. I förordningen anges vilka tros
samfund som har bedömts vara berättigade till statsbidrag enligt de 
grunder som riksdagen har beslutat (prop. 1988/89: 100 bil. 15, bet. 
l 988/89:KrU LO, rskr. 1988/89: L 11) och till vilka utbildningar bidrag 
får beviljas. Ursprungligen betalades statsbidrag endast till församlingar 
som var anslutna till Sveriges frikyrkoråd. Bidrag betalas numera också 
till Anglikanska kyrkan, Estniska evangelisk-lutherska kyrkan, de isla
miska församlingarna i Sverige, de judiska församlingarna i Sverige, de 
ortodoxa och österländska kyrkorna, Katolska kyrkan i Sverige och 
Ungerska 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 san1funden. 

Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund yrkar att anslaget 
räknas upp enligt följande. 

Verksamhetsbidrag +9 472 000 
Lokalbidrag +24 520 000 
Tillägg för höjning av bidragstak +5 000 000 
Utbildningsbidrag +668 000 

Som motivering för den föreslagna uppräkningen av verksamhetsbidra
get framhåller samarbetsnämnden bl.a. att invandringen från f.d. Jugo
slavien kommer att ställa extraordinära krav på service från församling
arna. Vidare begärs kompensation om mervärdesskatt sk.'1llle införas på 
portokostnader samt ökade bidrag för verksamhet på sjukhus och bland 
arbetslösa. 

I fråga om lokalbidraget redovisar samarbetsnämnden att den för 
budgetåret 1993/94 har att behandla 120 ansökningar motsvarande en 
sammanlagd byggkostnad på 295 miljoner kronor. Nämnden räknar 
vidare med ett preliminärt bidragsbehov om 5,6 miljoner kronor för 
inventarier. För budgetåret 1994/95 räknar samarbetsnämnden med en 

Prop. 1993/94: 100 
Bil. 14 

50 



byggnadsvolym motsvarande genomsnittet för de senaste fem åren och 
ett medelsbehov på 37 miljoner kronor. 

Den begärda uppräkningen av utbildningsbidraget motiveras bl.a. 
med att Örebro missionsskola tagits upp bland de teologiska seminarier 
som får beviljas utbildningsbidrag ur anslaget Stöd till trossamfund 
m.m. 

Ur anslaget betalas även statsbidrng till de norska och danska för
samlingarna i Sverige, till ekumenisk verksamhet och till restaurering 
av äldre domkyrkor m.m. För nästa budgetår finns ansökningar om 
statsbidrag till restaureringsarbeten på domkyrkorna i Uppsala, Sträng
näs och Växjö. 

Regeringens överväganden 

Regeringen har efter ~slersämbetets prövning gett Teologiska hög
skolan i Stockholm, Orebromissionen för Örebro missionsskola och 
Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen för Johannelunds teologiska institut 
examensrätt för högskoleexamen med teologisk inriktning. Enligt avtal 
mellan staten och var och en av dessa tre skall statsbidrag utgå för 
denna utbildning. Medel har beräknats under Utbildningsdepartementets 
huvudtitel (anslaget C 43. Enskilda och kommunala högskoleutbild
ningar m.m.). Medelsbehovet för utbildningsbidrag ur anslaget Stöd till 
trossamfund m.m. kommer härigenom att minska för budgetåret 
1994/95. 

Funktionen Kyrklig beredskap har som tidigare redovisats under 
Försvarsdepartementets huvudtitel (anslaget C l. Överstyrelsen för civil 
beredskap: Civil ledning och samordning) upphört och Överstyrelsen för 
civil beredskap är inte längre funktionsansvarig myndighet (prop. 
1992/93: 100 bil. 5 s. 139, bet. l992/93:FöU9, rskr. 1992/93:333). 
Vissa kostnader för kyrklig beredskap beräknas därför Jr.o.m. nästa 
budgetår komma att belasta förevarande anslag. Medel har därför förts 
över från fjärde huvudtitelns anslag C l. 

Utöver de ordinarie anslagen till lokalbidrag åt trossamfund har av 
arbetsmarknadspolitiska skäl anvisats för budgetåret 1992/93 20 miljo
ner kronor ur förevarande anslag och för budgetåret 1993/94 15 miljo
ner kronor från det under Arbetsmarknadsdepartementets huvudtitel 
uppförda anslaget B 2. Arbetsmarknadspolitiska åtgärder. De extra 
anslagen motsvarar ungefär bidragsbehovet för de arbeten till en be
räknad produk1ionskostnad av 300 miljoner kronor, för vilka samarbets
nämnden fått in ansökningar om lokalbidrag för budgetåret 1993/94. En 
stor del av samfundens byggprojek't har kunnat tidigareläggas genom <le 
extra anslagen, som fått en mycket god syssclsättningseffekt. Tidigare
läggandet av dessa projekt gör att medelsbehovet för lokalbidrag 
minskar något budgetåret 1994/95. 

Frågan om lokalbidragets utfomming övervägs i samband med pågå
ende översyn av det statliga stödet till allmänna samlingslokaler. 

Prop. 1993/94:100 
Bil. 14 
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Det sammanlagda medelsbehovet under anslaget beräknas för nästa 
budgetår till 69 500 000 kronor. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Stöd till trossamfund m. m. för budgetåret 1994/95 anvisar ett 
reservationsanslag på 69 500 000 kr. 

Prop. 1993/94: 100 
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C. Konsumentfrågor 

C 1. Konsumentverket 

1992/93 Utgift 
1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

75 889 118 
72 598 ()()() 
80 284 ()()() 

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 
Konsumentombudsmannen (KO) enligt lagen ( l 971: l l 2) om avtalsvill
kor i konsumentförhållanden, marknadsföringslagen (1975:1418) och 
produktsäkerhetslagen (1988: 1604). 

Verket fullgör vidare uppgifter enligt lagen (1971: 1081) om bestäm
ning av volym och vikt, konsumentförsäkrings\agen (1980:38), prisin
formationslagen (1991:601) och konsumentkreditlagen (1992:830). 

Verkets organisation m.m. framgår av förordningen (1990: 1179) med 
instruktion för Konsumentverket. 

Konsumentverket 

Konsumentverket har i sin första årsredovisning redovisat resultatet av 
verksamheten uppdelat på verksamhetsgrenarna utredning/utveckling/ 
forskning, provning/metodutveckling, rättslig marknadsbevakning, ut
bildning, lokal konsumentverksamhet, förlagsproduktion, Råd & Rön 
och internationell verksamhet. För varje verksarnhetsgren har de mål 
som skall uppnås angivits. 

Verket har särskilt prioriterat frågor som rört marknadens internatio
nalisering och hushållens ekonomi. Vidare har verket prioriterat den 
lokala konsumentverksarnheten. 

Årsredovisningen indikerar att de angivna målen har uppnåtts. Riks
revisionsverkets revisionsberättelse innehåller inga invändningar mot 
redovisningen. 

Mot bakgrund av den pågående konsumentpolitiska översynen menar 
verket i sin anslagsfrarnställning att det inte finns anledning att nu om
pröva vare sig verksamhetens inriktning eller anslagsnivå. 

Tidskriften Råd & Rön kommer redan under budgetåret 1994/95 att 
ge full kostnadstäckning. 

5 Riksdagen 1993194. I sam/. Nr f(}O Bilaga/./ 
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Regeringens övenäganden 

Sammanfattning 

Övergripande mål 

I avvaktan på resultatet av den pågående översynen av konsu
mentverksamheten bör verksamheten för Konsumentverket prövas 
endast för ett år och verksamheten genomföras med de övergri
pande mål som gäller för verksamhetsåret 1993/94. 

Resurser: 

Ramanslag 1994/95 80 284 ()()()kr 

Övrigt: 

Med anledning av den pågående översynen av konsumentverksam
heten har regeringen inte fastställt någon flerårig planeringsram för 
Konsumentverket. 

Resultatbedömning 

Konsumentverkets årsredovisning visar att de av verket uppsatta målen 
för vissa verksamhetsgrenar behöver utvecklas för att möjliggöra en 
kvalificerad resultat- och etfekti.vitetsmätning. 

Regeringen konstaterar samtidigt att Riksrevisionsverket inte har haft 
några invändningar i revisionsberättelsen avseende Konsumentverket. 
Riksrevisionsverket har till Konsumentverket i en revisionsrapport 
framfört vissa synpunkter på årsredovisningen. Konsumentverket bör 
inför nästa årsredovisning beakta dessa synpunkter. 

Slutsatser 

Med anledning av den pågående översynen av konsumentverksamheten 
föreslår regeringen att de övergripande mål som gäller för budgetåret 
1993/94 även bör gälla för budgetåret 1994/95. 

Inom ramen för de övergripande målen vill regeringen ange några 
särskilt viktiga verksamhetsområden. 

EES-avtalet ställer krav på insatser från Konsumentverkets sida i 
form av bl.a. marknadskontroll. Verket blir i och med EES-avtalets 
ikraftträdande tillsynsmyndighet enligt flera nya lagar, som träder i 
kraft samtidigt med EES-avtalet. Här kommer nya insatser att krävas 
med bl.a. systematiska kontroller på produktsäkerhetsområ<let. För 
budgetåret 1994/95 kommer tillsynen framför allt att omfatta hushålls
apparater, maskiner för personligt bruk, textilier och leksaker. Med 
hänsyn till bl.a. Sveriges åtaganden enligt EES-avtalet är det viktigt att 
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Konsumentverket av anslaget avsätter tillräckliga resurser för denna 

tillsynsverksamhet. 
Konsumentverket har framgångsrikt fört ut svenska synpunkter och 

lyckats påverka det internationella standardiseringsarbetet på konsu
mentvaruområdet. Enligt regeringens mening bör verket även fortsätt
ningsvis spela en aktiv och viktig roll i detta, sammanhang. Det hänger 
bl.a. samman med att de närmare säkerhetskrav som olika konsument
produkter skall uppfylla enligt EG-rättsakter på produktsäkerhetsom

rådet skall fastställas i standarder. Dessa utarbetas av de europeiska 
standardiseringsorganen. En av förutsättningarna för en effektiv mark
nadsbevakning och -kontroll är att standarderna är realistiska och väl

definierade. Det är också vik--tigt att standarderna är utfonnade med ut
gångspunkt i brukarnas/konsumenternas intresse. Frågan om konsument
medverkan i standardiseringsarbetet blir därmed vital. 

SIS - Standardiseringskonunissionen i Sverige tilldelas över Närings
departementets huvudtitel ett anslag ·som bl.a. syftar till att öka konsu

mentinflytandet på området. Därutöver bör, liksom hittills, Konsument
verket inom ramen för sitt ordinarie anslag anslå medel för fortsatt 

medverkan i standardiseringsarbetet. 
Konsumentverket har en viktig funktion vad beträffar de hushållseko

nomiska frågorna, särskilt i fråga om budgetrådgivning och skuldsane
ring. Ytterligare arbetsinsatser från verkets sida kommer att krävas med 
anledning av den skuldsaneringslag som regeringen föreslår skall införas 
enligt en nyligen beslutad lagrådsremiss. Regeringen avser att ge Kon
sumentverket i uppdrag att, i samarbete med Riksskatteverket, Dom
stolsverket och Socialstyrelsen, planera och genomföra de informations
och utbildningsinsatser som krävs i samband med skuldsaneringslagens 
ikraftträdande. Regeringen föreslår att lO miljoner kronor anvisas som 
ett engångsanslag för ändamålet på anslaget till Konsumentverket. För 
kostnader i samband med de uppgifter som skall ankomma på Riks

skatteverket, Domstolsverket och Socialstyrelsen vad gäller bl.a. ut
bildning skall verket avsätta medel ur detta belopp. Regeringen avser att 
i kompletteringspropositionen återkomma om ytterligare medel för att 
effektivisera och förstärka den konununala verksamheten inom området 
för budgetrådgivning på anslaget för Konsumentverket. 

Frågor om tillgänglighet till varor och tjänster är av avgörande be
tydelse för många konsumenters välfärd. Problem på detta område kan 
uppstå särskilt i glesbygd. Regeringen avser att i den kommande regio
nalpolitiska propositionen närmare behandla frågor kring dagligvaruför
sörjningen i glesbygd och Konsumentverkets roll i detta sammanhang. 

Den lokala konsumentverksamheten spelar en betydelsefull roll. Det 
är på den lokala nivån som konsumenterna som enskilda individer i de 
flesta fall kan stödjas bäst. Verksamheten måste därför få stöd i fonn av 
bl.a. infonnations- och utbildningsinsatser från verkets sida. Budgetråd

givnings-och skuldsaneringsfrågoma kommer att få en ännu större be
tydelse på den lokala nivån. Det kommer också att återspeglas i ökad 

efterfrågan på underlagsmaterial av olika slag. Det får ankomma på 
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verket att överväga vilka ökade insatser på området som kan bli 
nödvändiga eller lämpliga i ljuset av de ökade satsningar på området 
som regeringen och riksdagen beslutar om. 

Konsumentverket och Handikappinstitutet har i rapporten Service på 
lika villkor i juni 1992 med anledning av ett regeringsuppdrag föreslagit 
ett program för anpassning av teknikstyrd service till funktionshindrades 
och äldres behov. Programmet är tänkt att genomföras under en 
femårsperiod till en totalkostnad av 15 miljoner kronor. 

Civildepartementet anordnade i juni 1993 en hearing med anledning 
av rapporten. Av rapporten och hearingen har framkommit att det är 
angeläget att åtgärder vidtas så att teknikstyrd service bättre kan 
utnyttjas av funktionshindrade och äldre. 

Regeringen avser att uppdra åt Konsumentverket att i samverkan med 
berörda organ överväga möjligheterna att genomföra progranunet eller 
delar av det. 

Konsumentverket bör, mot bakgrund av vad som sagts tidigare under 
rubriken Resultatbedömning, i nästa årsredovisning redovisa produk
tivitet, kvalitet och effektivitet inom de olika verksamhetsgrenama. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Konsumentverket för budgetåret 1994/95 anvisar ett ramanslag på 
80 284 ()()() kr. 

C 2. Allmänna reklamationsnämnden 

1992/93 Utgift 
1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

13 298 333 
13 354 000 
13 437 000 

Allmänna reklamationsnämnden (ARN) har enligt förordningen 
(1988:1583, ändrad senast 1993:1151) med instruktion för Allmänna 
reklamationsnärnnden till uppgift att pröva tvister mellan konsumenter 
och näringsidkare rörande varor, tjänster och andra nyttigheter som 
tillhandahållits huvudsakligen för enskilt bruk, s.k. konsumenttvister, 
och ge rekommendationer om hur tvisterna bör lösas. 

Allmänna reklamationsnämnden 

ARN har i sin första årsredovisning delat upp verksamheten i två 
grenar, en som omfattar prövningen av konsumenttvister och yttranden 
till domstolar (den egentliga nämndverksamheten) och en som omfattar 
stödet till den kommunala konsumentverksamhetens medling i konsu
menttvister och infonnationen till konsumenter och näringsidkare om 
nämndens praxis. 
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För båda verksamhetsgrenama har nämnden ställt upp mål. Resultat
redovisningen indikerar att målen huvudsakligen har uppnåtts. Riks
revisionsverkets revisionsberättelse innehåller inga invändningar mot 
redovisningen. 

ARN anför i sin anslagsframställning bl.a. att den i allt väsentligt 
lever upp till målen, utom vad det gäller kravet på snabbhet. Trots 
betydande rationaliseringar har nämnden inte uppnått någon påtaglig 
förkortning av handläggningstidema. Detta beror främst på att antalet 
ärenden har ökat och nämndens resurser har minskat. Nämnden har som 
mål en genomsnittlig väntetid på fyra månader. För att kunna nå det 
målet och möta den ökade ärendetillströmningen begär nämnden 
250 000 kronor extra för att kunna anställa ytterligare en handläggare. 

Med anledning av den pågående översynen av konsumentverksarn
heten. har regeringen inte fastställt någon flerårig verksarnhetsplan för 
nämnden. Nämnden föreslår inte någon ändring av verksamhetens 
inriktning och omfattning. 

Regeringens överväganden 

Sammanfattning 

Övergripande mål 

I avvaktan på resultatet av den översyn av konsumentverksarnhe
ten som pågår bör verksamheten för Allmännareklarnationsnämn
den prövas endast för ett år och verksamheten genomföras med de 
övergripande mål som gäller för budgetåret 1993/94. 

Resurser: 

Ramanslag 1994/95 13 437 ()()()kr 

övrigt: 

Med anledning av den pågående översynen av konsumentverksam
heten har regeringen inte fastställt någon flerårig planeringsram för 
Allmänna reklamationsnämnden. 

Resultatbedömning 

ARN:s årsredovisning visar att verksamheten bedrivs med en sådan 
inriktning att de uppsatta målen till stora delar har uppnåtts. 

Gjorda rationaliseringar har lett till att ärendeavverkningen har ökat 
väsentligt. Styckkostnaden per avgjord tvist har minskat. Antalet 
inkomna ärenden till nämnden har däremot ökat. Sammantaget är nämn
dens genomsnittliga väntetid för att få en tvist avgjord med intresseleda-
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möter drygt sex månader, vilket innebär att nämndens mål på snabbhet 
inte har uppfyllts. 

Regeringen konstaterar att Riksrevisionsverket inte har haft några . 
invändningar i revisionsberättelsen avseende Allmänna reklamations
nämnden. 

Slutsatser 

Med anledning av den pågående översynen av konsumentverksamheten 
föreslår regeringen att de övergripande mål för nämndens verksamhet 
som gäller för budgetåret 1993/94 även skall gälla för budgetåret 
1994/95. 

Regeringen anser att väntetiden för att få en tvist avgjord med in
tresseledamöter bör förkortas. Det bör ankomma på nämnden att, inom 
ramen för befintliga resurser, åtgärda problemet eller, om så behövs, 
återkomma till regeringen med förslag om hur frågan skall lösas utan att 
nya resurser krävs. 

ARN har sedan den l juli 1991 med stöd av förordningen (1991:194) 
om försöksverksamhet med grupptalan vid Allmänna reklamationsnämn
den prövat tvister mellan en grupp konsumenter och en näringsidkare 
efter anmälan av Konsumentombudsmannen (KO). Verksamheten upp
hörde vid utgången av juni månad 1993. 

Nämnden och KO har i skrivelse till regeringen begärt att verksam
heten, med vissa förändringar, skall få fortsätta. 

Regeringen anser att verksamheten bidrar till att belysa värdet av 
kollektiv tvistlösning och har därför beslutat att verksamheten, i väntan 
på Grupptalanutredningens (Ju 1991 :04) arbete, skall fortsätta. Försöks
verksamheten återupptas den 15 januari 1994 och avslutas vid utgången 
av juni månad 1995. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Allmänna reklamationsnämnden för budgetåret 1994/95 anvisar ett 
ramanslag på 13 437 000 kr. 

C 3. Stöd till konsumentorganisationer 

1992/93 Utgift 
1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

1 139 000 
2 100 000 
2 100 000 

Reservation 1 723 000 

Riksdagens beslut om livsmedelspolitiken år 1990 (prop. 1989/90: 146, 
bet. 1989/90:JoU25, rskr. 1989/90:327) innebar att ett särskilt stöd till 
ideella konsumentorganisationer inrättades. Syftet med stödet var att 
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stimulera och stärka konsumenternas möjligheter att utöva inflytande på 
livsmedelskedjans olika led i frågor som rör livsmedelspolitiken. 

Riksdagen har därefter beslutat (prop. 1992/93: 100 bil. 14, bet. 
1992/93:LU32, rskr. 1992/93:229) att stödet under budgetåret 1993/94 
inte längre skall vara begränsat till att avse verksamhet inom livsme
delsområdet utan även användas inom andra konsumentområden. Med
len skall också kunna användas för att, i ett initialskede, stödja och 
stimulera uppbyggandet av nya organisationer. 

Medlen disponeras av Konsumentverket. 

Konsumentverket 

Konsumentverket anger i sin årsredovisning för budgetåret 1992/93 att 
stöd till konsumentorganisationer har lämnats till 13 projekt med totalt 
1 706 000 kronor. Stöd har frän1st lämnats till organisationernas arbete 
med prisfrågor, livsmedelskvalitet och tillgänglighet till service. Reser
vationsbeloppet beror på att alla medel inte utbetalas förrän projekten 
avslutats. 

Verket föreslår i sin anslagsframställning ett oförändrat anslag för 
budgetåret 1994/95. 

Regeringens överväganden 

Regeringen anser att konsumentorganisationerna måste spela en större 
roll i konsumentpolitiken. Det innebär att fler människor engageras i 
verksamheten och att de personer som själva direkt berörs av 
konsumentpolitiken får möjlighet att påverka denna. 

I avvaktan på resultatet av den konsumentpolitiska översynen föreslår 
regeringen att anslaget förs upp till ett oförändrat belopp. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Stöd till konsumentorganisationer för budgetåret 1994/95 anvisar 
ett reservationsanslag på 2 100 000 kr. 

C 4. Konsumentforskning 

1992/93 Utgift 
1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

2 516 359 
2 100 ()()(} 
2 100 ()()(} 

Reservation 1 230 781 

Genom riksdagens forskningspolitiska beslut våren 1993 (prop. 
1992/93:170, bet. 1992/93:LU48, rskr. 1992/93:392) anvisades 
2 100 000 kronor till Konsumentverket för att utveckla forskningen på 
konsumentområdet. I avvaktan på den konsumentpolitiska översynen 
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beslöt riksdagen att anslaget till konsumentforskning tills vidare skulle Prop. 1993/94: 100 
uppgå till ett i huvudsak oförändrat belopp på 2 100 000 kronor för Bil. 14 
budgetåret 1993/94. 

Medlen disponeras av Konsumentverket. 

l<oDSUIIlentverket 

Konsumentverket anger i sin årsredovisning för budgetåret 1992/93 att 
verket har beviljat l 691 000 kronor till 13 forskningsprojekt. Vid 
budgetårsskiftet pågick 25 projekt. Huvuddelen av de beviljade medlen 
har gått till forskning om husbål\sekonomi och konsumentteknik samt 
till ett program för utvärdering av kommunal konsumentverksamhet. 
Reservationsbeloppet beror på att alla medel inte utbetalas förrän pro
jekten har avslutats. 

Verket föreslår i sin anslagsframställning ett oförändrat anslag för 
budgetåret 1994/95. 

Regeringens överväganden 

Det är enligt regeringens mening angeläget att forskningen på konsu
mentområdet kan utvecklas. Eti: viktigt problemområde är hur konsu
menternas resurser, attityder och beteenden påverkas av olika åtgärder 
och förändringar i samhället. Det behövs även forskningsinsatser på de 
konsumenttekniska och konsumenträttsliga områdena. Det senare sär
skilt i ljuset av den europeiska integrationen. 

I avvaktan på resultatet av den konsumentpolitiska översynen föreslår 
regeringen att anslaget förs upp med ett oförändrat belopp. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Konsumentforskning för budgetåret 1994/95 anvisar ett reserva 

tionsanslag på 2 l 00 000 kr. 

C 5. Stöd till miljömärkning av produkter' 

1992/93 Utgift 
1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

3 000 000 
5 000 000 
5 000 000 

1 Tidigare D 5. Bidrag till miljömärkning av produkter. 

Ett harmoniserat nordiskt system för miljömärkning av produkter inför
des under hösten 1989 (Svanmärket). Den frivilliga miljömärkningen 
i Sverige, inom ramen för detta system, organiseras och drivs av SIS -
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Standardiseringskommissionen i Sverige (SIS) och leds av Miljömärk
ningsstyrelsen inom SIS. Verksamheten regleras genom ett avtal mellan 
staten och SIS. 

Miljömärkningen är tänkt att på sikt i huvudsak finansieras genom 
avgifter och ersättningar från de företag som får sina produkter miljö
märkta. Verksamheten befinner sig emellertid fortfarande i ett uppbygg
nadsskede, vilket kräver att medel tillhandahålls över statsbudgeten. 
T.o.m. budgetåret 1993/94 har sammanlagt 13,6 miljoner kronor an
slagits. Statsstödet är förenat med återbetalningsskyldighet när verksam
heten ger överskott. 

SIS - Standardiseringskommissiooeo i Sverige 

Miljömärkningsarbetet har hittills resulterat i att kriterier har fastställts 
för 15 produktgrupper, bl.a. pappersprodukter, textila tvättmedel, båt
motorer samt oljepannor och brännare. Antalet miljömärkta produkter 
och produktvarianter på den svenska marknaden uppgår till cirka 230. 

Miljömärkningsstyrelsen beräknar i sin anslagsframställning att krite
rier för ytterligare sex produktgrupper kommer att fastställas under år 
1994. 

Under budgetåret 1992/93 har betydande insatser gjorts för att mark
nadsföra miljömärkningen till både företag och konsumenter. 

Utgångspunkten för den ursprungliga överenskommelsen mellan 
staten och SIS var att miljömärkningen efter en igångsättningsperiod om 
fem år och ett villkorligt återbetalningsskyldigt statsbidrag skulle bli 
självbärande. Det har visat sig vara mer tids- och resurskrävande att 
utarbeta kriterier och bygga upp en trovärdig miljömärkning än vad som 
förutsattes när avtalet ingicks. Enligt styrelsen visar erfarenheterna att 
miljömärkningen till sin helhet inte kan bli självfinansierande och hän
visar i sammanhanget till erfarenheterna från de nationella miljömärk
ningssystemen i Tyskland och Kanada. Verksamheterna där finansieras 
till största delen genom statsanslag. 

Miljömärkningsstyrelsen anser att kriteriearbetet och informations
verksarnheten i första hand måste täckas av statsanslag, medan certi
fieringsverksamheten (prövningen av ansökningar och kontroll) kan 
täckas av märkningsavgifter. Överskott från certifieringsverksarnheten 
skall tillföras kriteriearbetet och i övrigt användas för att utveckla och 
stärka verksamheten. 

Ett informellt samarbete med EG:s miljömärkningsverksamhet pågår 
och en överenskommelse om samarbete på expertnivå mellan EG:s och 
Nordens kriteriegrupper träffades år 1992. Styrelsen framhåller vikten 
av att man utifrån vunna erfarenheter och genom aktivt deltagande 
påverkar utvecklingen inom EG:s miljömärkningsarbete. Syftet är bl.a. 
att verka för att EG:s kriterier, certifieringsverksamhet m.m. uppnår 
samma höga nivå som det nordiska miljömärkningsprogrammet. Målet 
är att det nordiska och EG:s system på sikt så långt som möjligt skall 
koordineras. 

6 Riksd11ge11 199319./. I sam/. Nr /(1(1 Rilaga I./ 
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Enligt styrelsen bör målsättningen vara att SIS Miljömärkning utses 
till behörigt organ (Competent Body). För detta talar bl.a. den kom
petens som har byggts upp i miljömärkningsfrågor och de samordnings
vinster detta skulle innebära jämfört med att man bygger upp en helt ny 
organisation för detta ändamål. 

Ett deltagande i uppbyggnaden av EG:s miljömärkningssystem in
nebär ökade kostnader, främst för det arbete som läggs ned av olika 
experter som deltar i EG:s kriteriearbete, samt för resor. 

Kostnaden för den planerade verksamheten under budgetåret 1994/95 
har beräknats till 10 283 000 kronor. Märkningsintäktema beräknas 
uppgå till 3 miljoner kronor. 

Arbetet med den nordiska miljömärkningen beräknas kunna bedrivas 
under budgetåret 1994/95 med oförändrat statsanslag, dvs. 5 miljoner 
kronor. 

För att klara funktionerna inom EG-verksamheten, i första hand som 
behörigt organ, uppstår behov av ytterligare resurser. Enligt styrelsens 
beräkning kommer arbetsinsatser för miljöexperter som motsvMar tre 
heltidsanställda att krävas. Till detta kommer kostnader för resor och 
deltagande i möten. 

För budgetåret 1994/95 bedömer Miljömärkningsstyrelsen behovet av 
statsanslag för sin verksamhet till 7 283 000 kronor. 

Regeringens överväganden 

De beslut om en frivillig, enhetlig och positiv miljömärkning som riks
dagen fattade hösten 1989 har börjat ge resultat. I dag finns ett stort 
antal svanmärkta produkter på marknaden och konsumenterna kan få 
vägledning för val av de minst miljöbelastande produkterna. Detta kan 
i sin tur leda till en produktutveckling som på sikt kommer att bidra till 
en hållbar utveckling. 

Regeringen anser att en enhetlig officiell miljömärkning - det nordis
ka rniljömärkningssysternet - är av ett så stort allmänintresse att verk
samheten tills vidare bör få statligt stöd. 

Inom EG gäller sedan den l maj 1992 en förordning om miljömärk
ning. Den återspeglar i stort de principer som gäller för den nordiska 
miljömärkningen. Kriterier för två produktgrupper, tvätt- och disk
maskiner, har fastställts av medlemsländerna. Genom tillägg till EES
avtalet kommer Sverige med största sannolikhet att förpliktas införa 
också EG:s miljömärkningssystem. 

Inom regeringskansliet övervägs för närvarande på vilket sätt EG:s 
system skall införas i Sverige, liksom dess ekonomiska konsekvenser. 
Också frågan om de framtida formerna för handhavandet av den nordis
ka miljömärkningen i Sverige övervägs för närvarande. Regeringens 
avtal med SIS har bland annat av den anledningen sagts upp med verkan 
från den 1 juli 1994 för att möjliggöra nödvändiga anpassningar till 
EG:s miljömärkningssystem. 
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En strävan bör vara att de nordiska och svenska regelverken och 
kriterierna tjänar som förebild på områden där EG ännu inte har fast
ställt sin ordning. Ett praktiskt samarbete med EG:s expertgrupper har 
redan startat. Det är av stor vikt att detta samarbete fortsätter och utvid
gas. 

Arbetet med att införa ett miljömärkningssystem inom EG och att 
utveckla kriterier har tagit avsevärd tid. Det kan knappast förväntas att 
takten i arbetet kommer att öka påtagligt under budgetåret 1994/95. Mot 
denna bakgrund och med hänsyn till att det nordiska systemet ligger 
relativt långt framme gör regeringen den preliminära bedömningen att 
kostnaderna för att införa EG:s miljömärkningssystem kommer att bli 
förhållandevis begränsade under budgetåret 1994/95. De kostnader som 
inte täcks av intäkter av verksamheten får finansieras inom anslaget. 

Regeringen föreslår att anslaget förs upp med ett oförändrat belopp. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 

till Stöd till miljömärkning av produkter för budgetåret 1994/95 an
visar ett anslag på 5 000 000 kr. 
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D. U ngdomsfrågor 

Inom Civildepartementet bereds för närvarande frågor rörande den 
framtida ungdomspolitiken, statsbidragen till barn- och ungdomsorgani
sationema samt Statens ungdomsråds roll och uppgifter. Arbetet bedrivs 
med sikte på att en ungdomspolitisk proposition skall kunna föreläggas 
riksdagen under våren 1994. 

I avvaktan på att beredningen slutförs förs ifrågavarande anslag upp 
med oförändrat totalbelopp. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
i avvaktan på särskild proposition i ämnet till Anslag till 
myndigheten och bidrag till ungdomsverksamhet m.m. för budgetåret 
1994/95 beräknar ett anslag på 124 037 000 kr. 
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E. Folkrörelsefrågor, kooperativa frågor m.m. 

E l . Lotterinämnden 

1992/93 Utgift 
1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

l 768 821 
2 176 000 
2 350 000 

Lotterinämnden är central förvaltningsmyndighet för frågor om tillämp
ning av lotterilagen (1982: 1011, ändrad senast 1992:311). 

Nämnden har bl.a. till uppgift att som sista instans pröva överklagan
den av kommuners och länsstyrelsers beslut i lotteriärenden, pröva 
ärenden om tillstånd till riksomfattande lotterier samt meddela före
skrifter och allmänna råd för tillämpningen av lagstiftningen. Vidare 
skall nämnden i övrigt verka för en ändamålsenlig tillsyn över och 
kontroll av efterlevnaden av lotteribestämmelserna, bl.a. genom utbild
ning. Lotterinämndens organisation m.m. framgår av förordningen 
(1988: I 135) med instruktion för Lotterinämnden. 

Lotteriutredningen 

Lotteriutredningen överlämnade i december 1992 sitt slutbetänkande 
Vinna eller försvinna - folkrörelsernas lotterier och spel i framtiden 
(SOU 1992: 130). Utredningen föreslår bl.a. att Lotterinämndens an
svarsområde skall utvidgas och att nämndens tillsynsroll skall förstärkas 
väsentligt. 

Betänkandet har remissbehandlats och en sammanställning av remiss
svaren finns i departementspromemorian Ds 1993:74. 

Lotterinämnden 

Lotterinämnden har i sin årsredovisning i de delar som avser resultatre
dovisningen redovisat verksamheten i verksamhetsområdena utbildning, 
typgodkännande, spelkontroll, överklagande, tillsyn, tillstånd, rådgiv
ning, författningsinfonnation och ekonomiadministration. Ärendemäng
den har nästan fördubblats jämfört med tidigare år, främst beroende på 
den ökade kasinospelskontrollen. 

Lotterinämnden har under verksan1hetsåret 1992/93 genomfört ett 
stort antal utbildningar. Nämnden anser att det måste göras en avväg
ning mellan å ena sidan önskemålen om fler utbildade för att få en 
bättre handläggning och beslutsordning till stånd och å andra sidan 
kravet på full kostnadstäckning. Full kostnadstäckning bedöms som 
möjlig att uppnå, men måste enligt nämnden införas successivt under ett 
antal år. 

Lotterinämnden anser att nämnden med undantag för tillsynen löst de 
uppgifter som åligger den enligt instruktionen. Tillsynsverksamheten har 
liksom tidigare år fått lägre prioritet än övriga verksamhetsgrenar. 
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Nämnden framhåller att den mycket snabba utvecklingen av lotterier 
och spel i radio, TV, tidningar och via s.k. 071-telefonnummer har 
nödvändiggjort att resurser avdelats till detta område. I flera fall har 
ärenden överlämnats till polis och åklagare för utredning och eventuellt 
åtal. Avsikten är bl.a. att utveckla rättc;praxis som i stort sett saknas på 
detta område. 

Riksrevisionsverkets revisionsberättelse innehåller inga anmärkningar. 
I en särskild rapport har verket dock lämnat synpunk'ter på nämndens 
årsredovisning. Dessa synpunkter bör beaktas inför nästa årsredovis
ning. 

Regeringens överväganden 

Sammanfattning 

Övergripande mål 

De övergripande mål som gäller för treårsperioden l 99 l /92-
1993/94 bör ligga fast. Regeringen har den lO september l 992 
beslutat att riktlinjerna för verksamhetens inriktning för nämnda 
tidsperiod skall gälla också för budgetåret 1994/95. De övergripan
de mål, verksamhetsmål och resultatkrav som anges i reglerings
brevet för budgetåret 1992/93 utsträcks till att även omfatta bud
getåret 1994/95. 

Resurser: 

Ramanslag 1994/95 2 350 000 kr 

Resultatbedömning 

Lotterinämndens årsredovisning visar att verksamheten bedrivs med en 
sådan inriktning att de uppsatta målen kan nås. Emellertid finns det, 
bl.a. beroende på den nya indelningen i verksamhetsgrenar, ännu inte 
underlag för att göra en grundlig bedömning av effektiviteten och kvali
teten inom de olika verksamhetsgrenama över en längre tid. Graden av 
kostnadstäckning för vissa verksamhetsgrenar, bl.a. utbildningen, är 
inte tillfredsställande. De borde tämligen omgående kunna göras själv
finansierade. 

Regeringen konstaterar att Riksrevisionsverket inte haft några invänd
ningar i revisionsberättelsen avseende Lotterinämnden. 

Regeringen anser att Lotterinämndens administration kan och bör för
bättras med hjälp av bl.a. ytterligare ADB-stöd. 
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Slutsatser 

På grundval av Lotteriutredningens förslag avser regeringen att under 
första halvåret 1994 lägga fram en proposition till riksdagen med för
slag till ny lotterilag m.m. I den kommer regeringen också att för riks
dagen redovisa sina närmare överväganden om den statliga tillsynsmyn
dighetens organisation och arbetsuppgifter. Det kan förutsättas att en 
särskild organisationskommitte tillkallas som får till uppgift att lämna ett 
mer detaljerat förslag till hur den ny.i myndigheten skall organiseras. 
Man får räkna med att myndighetens resurser måste förstärkas betyd
ligt. För att myndigheten skall kunna lösa sina arbetsuppgifter på ett 
tillfredsställande sätt bör det hos den ny.i myndigheten finnas kompetens 
på olika områden såsom juridik, teknik, datateknologi och ekonomi. 
Regeringen anser att det är av stor vikt att tillsynsfunktionen byggs ut 
för att stävja förekomsten av otillåtna lotterier på marknaden. I avvak
tan på regeringens proposition bör Lotterinämnden tillföras ett i princip 
oförändrat anslag. 

Sammantaget innebär bedömningen att de riktlinjer som lades fast i 
1991 års budgetproposition bör gälla i avvak"tan på ny lotterilagstiftning, 
således tills vidare även för budgetåret 1994/95. Lotterinämndens verk
samhet följer de rik'tlinjer som är fastlagda. En förlängning av gällande 
riktlinjer, som omfattar ytterligare ett budgetår utöver slutåret 1993/94, 
har gjorts. Det finns även i övrigt skäl att avvakta det slutliga ställ
ningstagandet till de förslag som bl.a. rör nämndens framtida verksam
het. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Lotterinämnden för budgetåret 1994/95 anvisar ett ramanslag på 
2 350 000 kr. 

E 2. Stöd till kooperativ utveckling 

1992/93 Utgift 
1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

5 360 600 
4 500 000 
4 500 000 

Reservation 614 400 

Från anslaget betalas kostnader för stöd till kooperativ utveckling. 
Bidragsbcstämmelsema finns i förordningen (1993:569) om statsbidrag 
till kooperativ utveckling. Statsbidrag kan enligt förordningen ges för 
dels kostnadsfri information och rådgivning till allmänheten om koope
rativt företagande och dels för kooperativa projekt. Kooperativa rådet 
(I l983:G) är regeringens organ för kontakt och dialog med koopera
tionen. 
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Merparten av stödet går till de 18 lokala kooperativa utvecklingscent
rum, LKU, som finns geografiskt spridda i landet. Utvecklingscentru
men sprider information om de kooperativa företagsfonnema samt ger 
stöd och råd till dem som vill starta kooperativa småföretag. Den råd
givning som ges motsvarar i stort sett den som ges av de regionala 
utvecklingsbolagen till andra före:tagsfom1er. 

Som villkor för bidrag ur anslaget gäller att verksamheten finansieras 
också på annat sätt med minst lika mycket. Detta kan ske genom med
lemsavgifter, bidrag från de etablerade kooperativa företagen och ofta 
också från kommuner, landsting och länsstyrelser samt inkomster från 
uppdrag av konsultkaraktär. Uppdragsdelen har med åren i allmänhet 
blivit större och varierar rätt mycket mellan olika LKU:n. Regeringen 
bedömer att ett livaktigt och väl fungerande LKU är en förutsättning för 
kooperativ småföretagsutveckling. 

Statens ekonomiska stöd är i de flesta fall inte helt avgörande för ut
vecklingscentrumens fortbestånd men utgör ändå en väsentlig del av 
finansieringen. Statens totala anslag för kooperativ utveckling minskade 
budgetåret 1993/94 sorn en följd av det statsfinansiella läget. Antalet 
utvecklingscentrum har stadigt ökat varje år vilket innebär att flera 
måste dela på samma medel. 

Stödet till kooperativ utveckling har enligt regeringens beslut utvärde
rats av Riksrevisionsverket under våren 1993. Riksrevisionsverket har 
redovisat resultatet av utvärderingen i en rapport (F 1993:23). Av redo
visningen framgår att bidraget varit mycket kostnadseffektivt. Riksrevi
sionsverket har bl.a. funnit att det under 1992 bildats omkring 300 nya 
kooperativa företag med åtminstone l 300 arbetstillfällen. Många av 
dessa arbetstillfällen skulle enligt Riksrevisionsverkets mening inte 
kommit till stånd utan den rådgivning som ges av LKU. 

För att i framtiden uppnå ännu bättre resultat föreslår Riksrevisions
verket ett bättre samarbete med andra organ som arbetar med småföre
tagsrådgivning, t.ex. regionala utvecklingsbolag, nyföretagarcentrum 
m.fl. 

Riksrevisionsverket anser också att det bör ställas upp tydligare mål 
för bidraget för att underlätta en kvalitetsbedömning. 

Regeringens överväganden 

Resultatbedömning 

De positiva effekterna av kooperativt småföretagande som Riksrevi
sionsverket funnit är mycket tillfredsställande. Dessa effekter har också 
i stor utsträckning gjort sig gällande i den regionala utvecklingen, där 
t.ex. byar kunnat överleva tack vare de nya arbetstillfällena. 
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Slutsatser 

De riktlinjer som har lagts fast tidigare bör gälla även för budgetåret 
1994/95. Metoder för att bättre kunna bedöma effekterna av stödet 
kvalitativt bör prövas på försök. Olika samarbetsprojekt mellan före
tagsrådgivare av olika slag bör uppmuntras. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Stöd till kooperativ utveckling för budgetåret 1994/95 anvisar ett 
reservationsanslag på 4 500 000 kr. 

E 3. Bidrag till allmänna samlingslokaler m.m. 

1992/93 Utgift 
1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

96 124 477 
85 000 000 
80 000 000 

Föreningar, aktiebolag eller stiftelser som är fristående från kommuner 
och kommunala företag kan få statligt stöd för ny- och ombyggnad samt 
för köp av allmänna samlingslokaler, enligt förordningen (1989:288, 
ändrad senast 1992:623) om stöd till allmänna samlingslokaler. Stödet 
lämnas i form av bidrag eller som eftergift av äldre statslån. 

Stöd kan även ges till handikappanpassning av folkparksteatrar som 
uppförts eller byggts om med stöd av bygglov som beviljats före den 
1 juli 1977. Bidrag lämnas till skäliga kostnader för åtgärderna, dock 
sammanlagt med högst 165 000 kronor enligt förordningen (1987:317, 
ändrad senast 1993 :571) om bidrag till handikappanpassning av folk
parksteatrar. 

Stödet enligt de båda förordningarna handläggs inom Boverket av en 
särskild samlingslokaldelegation. 

Riksdagen fastställer för varje budgetår en ram för beslut om statligt 
stöd till allmänna samlingslokaler samt en ram för beslut om bidrag för 
handikappanpassning av folkparksteatrar. Bidrag för handikappanpass
ning av allmänna samlingslokaler får lämnas utan ran1begränsning. 

Ramen för beslut om bidrag till allmänna samlingslokaler under bud
getåret 1993/94 uppgår till 45 miljoner kronor. Ramen för beslut om 
bidrag för handikappanpassning av folkparksteatrar uppgår till 800 000 
kronor. 

Riksdagen har därutöver, av sysselsättningsskäl, anvisat 50 miljoner 
kronor av arbetsmarknadspolitiska medel för byggande av allmänna 
samlingslokaler (prop. 1992/93: 150 bil. 8, bet. 1992/93 :FiU30, rskr. 
1992/93:447). Bidrag enligt detta beslut medges till 65-75 procent av 
arbetskraftskostnaden, vilket är en begränsning vid jämförelse med de 
regler som anges i förordningen om stöd till allmänna samlingslokaler. 
Riksdagen beslutade dock den 16 december 1993 (prop. 1993/94:66, 

Prop. 1993/94: 100 
Bil. 14 

69 



bet. 1993/94:AU5, rskr. 1993/94: 102), med ändring av det tidigare 
beslutet, att ge Boverket möjlighet att besluta att de medel som beviljats 
av sysselsättningspolitiska skäl skall kunna fördelas i enlighet med de 
regler som finns angivna i förordningen om stöd till alJmänna samlings
lokaler. 

Boverket 

De omkring 3 400 föreningsägda allmänna samlingslokalerna i landet 
har central betydelse för lokalt kultur-, förenings- och nöjesliv, särskilt 
på landsbygden och i mindre orter. 

Hos Boverket fanns den 1 juli 1993 inneliggande 165 ansökningar om 
bidrag till köp samt om- eller nybyggnad av allmänna samlingslokaler 
till en sammanlagd kostnad av ca 1 300 miljoner kronor. 

Under budgetåret 1992/93 beviljades bidrag för 46 miljoner kronor 
till allmänna samlingslokaler och 26,4 miljoner kronor till 246 ärenden 
om handikappanpassning. 

Budgetåret 1992/93 beviljade riksdagen av sysselsättningsskäl ett 
engångsanslag om 30 miljoner honor till projekt som sla1lle avslutas 
under budgetåret. Av engångsanslaget utbetalades ca 6 miljoner kronor 
budgetåret 1993/94 till följd av att byggstrejker under våren 1993 för
senade många samlingslokalbyggen. 

U nderskridandet av anslaget 1992/93 kommer att innebära motsva
rande överskridande 1993/94. Boverket föreslår att beslutsramen fast
ställs till 45 miljoner kronor för statsbidrag till allmänna samlingslokaler 
och 800 000 kronor för bidrag till handikappanpassning av folk-parks
teatrar och beräknar att anslagsbelastningen 1994/95 blir 85 miljoner 
kronor. 

Bidraget till riksorganisationerna för allmänna samlingslokaler för att 
täcka kostnaderna för att biträda Samlingslokaldelegationen inom Bo
verket med handläggning av byggärenden, består främst av lönekostna
der, och föreslås bli oförändrat 3,75 miljoner kronor. Av bidraget avser 
330 000 kronor sådant tekniskt/ekonomiskt utrednings- och utvecklings
arbete som utförs gemensamt av riksorganisationerna. 

Kötiden för byggande är ungefär sju år och det finns ett stort behov 
av handikappanpassning och löpande underhåll. 

Stöd till reparation och underhåll samt byggande av allmänna sam
lingslokaler har stor betydelse även för sysselsättningen. 

Regeringens överväganden 

Våren 1993 tillkallades en särskild utredare (C 1993:03, dir. 1993:65) 
med uppgift att granska statens stöd till allmänna samlingslokaler och 
till trossamfundens lokaler för religiös verksamhet. Utredaren skall 
under våren 1994 överlämna sitt förslag till principer för statens stöd till 
allmänna samlingslokaler. 
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I avvaktan på resultatet av utredarens arbete föreslås inte någon 
förändring av anslagets konstruktion. När det gäller ramen för beslut 
om bidrag till allmänna samlingslokaler föreslår regeringen i likhet med 
Boverket att den fastställs till 45 miljoner kronor för budgetåret 
1994/95. 

Bidrag för handikappanpassning av allmänna samlingslokaler bör 
liksom tidigare få lämnas utan rambegränsning. När det gäller bidrag 
för handikappanpassning av folk:parksteatrar föreslår regeringen att 
ramen fastställs till 800 000 kronor. 

Bidrag till riksorganisationema för samlingslokaler för att bistå Bo
verket med bygghandläggning av ärenden har beräknats till 3,75 miljo
ner kronor. Boverket skall ansvara för fördelningen av anslaget till 
berörda organisationer. 

Mot bakgrund av Boverkets beräkning av medelsbehovet och efter 
överläggning med verket förordar regeringen att anslaget fastställs till 
80 miljoner kronor. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
l. medger att beslut om bidrag till allmänna samlingslokaler med
delas inom en ram om 45 000 000 kr, 
2. medger att beslut om bidrag till handikappanpassning av folkparks
teatrar meddelas inom en ram om 800 000 kr, 
3. till Bidrag till allmänna samlingslokaler m.m. för budgetåret 
1994/95 anvisar ett förslagsanslag på 80 000 000 kr. 

E 4. Utveckling av ideell verksamhet' 

1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

17 800 ()()() 
22 800 ()()() 

1 Tidigare F 4. Stöd till ideell verksamhet. 

Stödet är en del i det sammanhållna utvecklingsarbete om den ideella 
sektorn som regeringen påbörjade under hösten 1993. 

Anslaget infördes budgetåret 1993/94. Regeringen avsåg därmed att 
stimulera, underlätta och stödja nyskapande barn- och ungdomsverksam
het inom den ideella sektorn. Föreskrifter om stödet finns i förordning
en ( 1993 :568) om statsbidrag till ideell verksamhet. 

Regeringens överväganden 

Resultatbedömning 

Ett sextiotal organisationer har ansökt om stöd till utveckling av verk-
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samhet inom den ideella sektorn. Ett femtontal projekt har hittills be
viljats stöd. Projekt som beviljat~ stöd kommer att utvärderas och erfa
renheterna återföras till Beredningen (C 1993:A) för främjande av den 
ideella sektorns utveckling. 

Regeringen har också beslutat att stödja uppbyggnaden av nationella 
och regionala erfarenhetsbanker med inriktning på utveckling av lokal 
barn- och ungdomsverksamhet och att ge stöd till organisationer som 
avser starta, vidareutveckla eller på annat sätt komplettera barn- och 
ungdomsverksamhet som vanligtvis bedrivs i offentlig regi. 

Slutsatser 

Vid behandlingen av de ansökningar om stöd som har kommit in har det 
blivit tydligt att inriktningen av stödet mot barn- och ungdomsverksam
het har varit alltför begränsad. Enligt regeringens mening bör inrikt
ningen av stödet vidgas till att omlåtta också andra typer av verksam
heter som syftar till att utveckla och förnya den ideella sektorn. 

Inom den ideella sektorn pågår på många håll ett förnyelse- och 
förändringsarbete när det gäller både verksamhetsfonner och verksam
hetsområden. I takt med förnyelsen och förändringarna i den offentliga 
verksamheten ges utrymme för ett ökat ansvarstagande för de ideella 
organisationerna. Samtidigt uppstår behov av ett förbättrat samspel 
mellan den ideella, privata och offentliga sektorn. 

För att kunna möta de behov som finns och ta till vara de möjligheter 
som ges krävs i många fall att de ideella organisationerna utvecklar och 
förnyar sina egna verksamhetsformer. Det kan gälla frågor om t.ex. 
medlemsinftytande, medlemsrekrytering och ledarutveckling. Det kan 
också gälla samverkansformer mellan offentlig och ideell sektor i gräns
landet mellan dessa verksamhetsområden. Enligt regeringens mening är 
det angeläget att genom stöd stimulera och underlätta en sådan förnyelse 
och utveckling av de ideella organisationernas verksamhetsfonner. 

Det är enligt regeringens mening också angeläget att stimulera ut
vecklingen av ideell verksamhet på sådana områden som av tradition 
har skötts av stat eller kommun, men som inte nödvändigtvis behöver 
skötas eller finansieras i offentlig regi. På flera sådana områden finns 
utrymme för ett ideellt engagemang och ansvarstagande. 

På senare tid har olika organisationer bildat s.k. kunskapscentrum 
och frivilligcentraler. De utför ett värdefullt arbete genom att i olika 
former sprida information om och ge metodstöd för olika utvecklings
projekt. Frivilligcentralerna bedriver dessutom en värdefull förmed
Iingsverksamhet som innebär att de som önskar hjälp i någon form och 
de som vill bidra med hjälpinsatser kan anmäla sina önskemål och 
intressen till centralen. Stöd ur anslaget bör kllnna ges för att stimulera 
etableringen av verksamheter av sådant slag som kunskapscentrumen 
och frivilligcentralerna bedriver. 

Frivilligcentralerna spelar en viktig roll för utvecklingen av den 
ideella sektorn. Deras verksamhet har också samhällsekonomisk be-
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tydelse. Regeringen avser därför att ge Statskontoret i uppdrag att ge- Prop. 1993/94: l 00 
nomföra en studie av bl.a. de samhällsekonomiska effekterna av frivil- Bil. 14 
ligcentralemas arbete. 

En väg att ytterligare främja ideellt arbete är att anordna en samord
nad studiekampanj om den ideella sektorn och dess möjligheter. Rege
ringen avser att ta initiativ till en sådan kampanj. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Utveckling av ideell verksamhet för budgetåret 1994/95 anvisar ett 
reservationsanslag på 22 800 000 kr. 

E 5. Bidrag till kvinnoorganisationernas centrala verksamhet 

1992/93 Utgift 
1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

3 295 953 
3 432 ()()() 
3 432 ()()() 

Reservation 136 047 

Från anslaget fördelas bidrag till kvinnoorganisationernas centrala verk
samhet. Medlen disponeras av Civildepartementet efter särskilda beslut 
av regeringen enligt de riktlinjer som anges i proposition 1981/82: 155 
om stöd till kvinnoorganisationernas centrala verksamhet. Föreskrifter 
om bidragen finns i förordningen ( 1982: 865, omtryckt 1987: 1053, 
ändrad senast 1992:661) om statsbidrag till kvinnoorganisationernas 
centrala verksamhet. 

Statsbidraget består av ett grundbidrag och för organisationer med 

fler än 3 000 medlemmar av ett rörligt bidrag. 
Bidraget anvisas sedan budgetåret 1992/93 som ett reservationsanslag 

och fördelas i mån av tillgång på medel för ett år i sänder. 

Regeringens överväganden 

Resultatbedömning 

Verksamhetsåret 1992 minskade antalet medlemmar bland kvinnoorgani
sationerna med totalt 15 000. Av sjutton statsbidragsberättigade kvinno
organisationer kunde endast sex behålla eller något öka sitt medlemsan
tal. 

I dag pågår en generationsväxling inom kvinnoorganisationerna. Det 
förklarar till en del trenden med medlemsminskning. Många av de nya 
och yngre grupper av kvinnor som organisationerna vänder sig till blir 
inte medlemmar i organisationerna trots att de är aktiva inom dem. En 
strävan bland kvinnoorganisationerna i dag är att arbeta på ett mer 
otraditionellt sätt när det gäller att stärka kvinnornas ställning i sam
hället, främst genom olika typer av nätverk. 
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Den ekonomiska basen för att bedriva ett effektivt opinionsbildande 
arbete när det gäller att stärka kvinnors ställning i samhället och att 
verka för jämställdhet mellan kvinnor och män har totalt sett krympt, 
främst genom att andra bidrag som organisationerna är beroende av har 
minskat. Det är därför angeläget att det statliga verksamhetsstödet kan 
ges på en bibehållen ekonomisk nivå för att inte ytterligare försvåra för 
kvinnoorganisationerna att driva jämställdhetsfrågorna. Budgetåret 
1993/94 har regeringen vid fördelningen av statsbidraget höjt grundbe
loppet, vilket inneburit att flertalet kvinnoorganisationer trots minskat 
medlemsantal kunnat behålla eller något öka sina inkomster. 

Slutsatser 

Den utvärdering av stödets betydelse för kvinnoorganisationernas 
centrala veksamhet under en tioårsperiod som redovisades hösten 1992 
(Ds 1992:114) har följts upp av Utredningen (C 1992:05) om bidrag till 
ideella organisationer i betänkandet Organisationernas bidrag (SOU 
1993:71). Den proposition om organisationernas bidrag som regeringen 
avser att presentera för riksdagen under första halvåret 1994 kommer 
även att beröra principerna för det framtida stödet till kvinnoorganisa
tionerna. 

Ökade kunskaper behövs om vilken betydelse kvinnoorganisationerna 
har för att stärka kvinnornas ställning och för att öka jämställdheten. I 
det långsiktiga forskningsprogram om den ideella sektorn som skall 
utarbetas genom Beredningen (C 1993:A) för främjande av den ideella 
sektorns utveckling skall även ingå forskning om kvinnors roll i före
ningslivet. 

Det övergripande målet bör även i framtiden vara att genom stödet 
till kvinnoorganisationerna medverka till att stärka kvinnornas ställning 
i samhället och att uppnå jämställdhet mellan kvinnor och män. 

Det statliga bidraget bör även i fortsättningen avse kvinnoorganisa
tionernas centrala verksamhet. Ett syfte med stödet bör också i fortsätt
ningen vara att stimulera till förnyelse av organisationernas verksamhet. 
Regeringen förordar att stödet behålls på en oförändrad nivå under 
budgetåret 1994/95. 

Fö~lag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Bidrag till hinnoorganisationemas centrala verksamhet för bud
getåret 1994/95 anvisar ett rescrvationsanslag på 3 432 000 kr. 

Prop. 1993/94:100 
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3 Inledning 

35 A. Länsstyrelserna m.m. 
35 l Länsstyrelserna m.m. 
46 Kammarkollegiet: 
46 2 Myndighetsuppgifter 
48 3 Uppdragsverksamhet 

50 B. Trossamfund m.m. 
50 l Stöd till trossamfund m.m. 

53 C. Konsumentfrågor 
53 l Konsumentverket 
56 2 Allmänna reklamationsnämnden 
58 3 Stöd till konsumentorganisationer 
59 4 Konsumentforskning 
60 5 Stöd till miljömärkning av produkter 

64 D. Ungdomsfrågor 
64 l Anslag till myndigheten och 

bidrag till ungdomsverksamhet m.m. 

65 E. Folkrörelsefrågor, kooperativa frågor m.m. 
65 1 Lotterinämnden 
67 2 Stöd till kooperativ utveckling 
69 3 Bidrag till allmänna samlingslokaler m.m. 
71 4 Utveckling av ideell verksamhet 
73 5 Bidrag till kvinnoorganisationernas centrala 

verksamhet 

Totalt för Civildepartementet 

• Beräknat belopp 

l 789 346 ()()() 

17 828 ()()() 
l ()()() 

1807175 000 

69 500 ()()() 
69 500 000 

80 284 ()()() 
13 437 ()()() 
2 100 ()()() 
2 100 ()()() 
5 000 000 

102 921 000 

*124 037 ()()() 
124 037 000 

2 350 ()()() 
4 500 ()()() 

80 ()()() ()()() 
22 800 ()()() 

3 432 ()()() 
113 082 000 

2 216 715 000 
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Bilaga 15 till budgetpropositionen 1994 

Miljö- och naturresursdepartementet 
(Fjortonde huvudtiteln) 

Inledning 

Alla har rätt att ta leva i en god miljö. Därför ligger det i allas intresse 
att vi skyddar och förbättrar miljön. Alla har också del i ansvaret för att 
värna om miljön och se till att kommande generationer inte skall bli 
lidande av våra försummelser mot miljön. 

En av regeringens viktigaste uppgifter är att forma en långsiktig och 
hållbar utveckling mot ett samhälle med frisk luft och rent vatten, lev
ande hav, sjöar och skogar. 

Sveriges höga tekniska och ekonomiska nivå ger oss goda möjligheter 
att gå före internationellt i miljöarbetet, t.ex. att kretsloppsanpassa både 
produktion och konsumtion. Syftet med kretsloppsanpassningen är att 
utnyttja nawrresurserna på effektivaste sätt genom att hushålla, återan
vända och återvinna dem. 

Miljöhänsynen måste påverka beslutsfattandet på alla nivåer och inom 
alla delar av samhället. I det offentliga beslutsfattandet innebär dettl att 
miljökonsekvenserna måste redovisas före varje beslut som kan ge en 
större påverkan på miljön. Försiktighetsprincipen måste tillämpas i 
större utsträckning, dvs. brist på vetenskaplig säkerhet tar inte skjuta 
upp åtgärder som hindrar miljöförstöring eller återställer skadad miljö. 

Sambandet mellan ekonomi och ekologi behöver förtydligas ytterlig
are. Information om miljötillståndet skall ingå som en självklar del i 
våra ekonomiska nationalräkenskaper. Ekonomiska styrmedel skall 
användas för att stimulera näringslivet att vidta långtgående skyddsåt
gärder. 

Den som förorenar miljön skall också betala kostnaderna för miljö
förstöringen. Den s.k. miljöskulden, dvs. kostnaden för att återställa 
uppkomna miljöskador, måste uppmärksammas. Miljöskulden tar inte 
öka. Regeringen har i bilaga 1.4 Uthållig utveckling redovisat samband
en mellan ekonomi och ekologi. 

En förutseende samhällsplanering har stor betydelse för att främja 
målen om en god livsmiljö och en hållbar samhällsutveckling. Det 
innebär att planeringen bör ha sin utgångspunkt i en långsiktigt god 
hushållning med naturresurser och en uthållig användning av mark- och 
vattenområden. 

Den 1 januari 1994 träder EES-avtalet i kraft. Det kommer att ge 
Sverige möjlighet att på ett annat sätt än hittills påverka EU:s miljöpoli-
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tik. Genom avtalet kommer Sverige att på samma sätt som EU:s egna 
medlemsländer kunna delta i kommissionens expertgrupper. 

Genom ett svenskt medlemskap i EU kommer Sverige att få möjlig
het att fullt ut påverka och delta i gemenskapens miljöbeslut. Tillsam
mans med likasinnade länder kommer Sverige att vara pådrivande i 
EU:s miljöarbete i syfte att få till stånd tvingande regler; något som 
kommer att gagna även svensk miljö. 

Regeringen har nyligen på riksdagens bord lagt propositionen 
(1993 /94: 111) Med sikte på hållbar utveckling; Genomförande av be
sluten vid FN:s konferens om miljö och utveckling - UNCED. I propo
sitionen redovisas allmänna riktlinjer för utvecklingen i Sverige inom 
olika problemområden och samhällssektorer. Tillsammans formar de en 
nationell strategi för hållbar utveckling och därmed en svensk Agenda 
21. Som grund ligger redan beslutade miljöpolitiska mål och priorite
ringar. I propositionen redovisas vidare riktlinjer och strategi för Sveri
ges fortsatta arbete med de globala miljö- och utvecklingsfrågorna för 
en hållbar utveckling. Propositionen kommer att behandlas av riksdagen 
under samma period som .budgetpropositionen behandlas. Däri angivna 
riktlinjer ffir miljöpolitiken återupprepas därför inte här. 

En redovisning av den aktuella miljösituationen - regeringens årliga 
miljöredovisning till riksdagen - är bifogad den nämnda propositionen. 

Riktlinjer för en kretsloppsanpassad samhällsutveckling har lagts &st 
av riksdagen i enlighet med de förslag som presenterades av regeringen 
under våren 1993 (prop. 1992/93:180, bet. 1993/94:JoU14, rskr. 
1993/94:344). Generellt skall för miljöpolitiken gälla att alla beslut skall 
vara inriktade mot ett kretsloppssamhälle. Besluten skall skapa förut
sättningar för en mer effektiv resurshushållning inom alla samhällssek
torer. Detta kan ske genom övergång till förnybara resurser och an
vändning av energisnåla processer samt återanvändning och återvinning. 
Detta är särskilt viktigt inom den industriella sektorn. 

Olika åtgärder inom jord- och skogsbruket, i transportsektorn, inom 
energiförsörjningen och i industrin skall vara inriktade mot ett krets
loppssamhälle. Kretsloppsprincipen bör även få genomslag i kommuner
nas arbete för att bl.a. i lokala program omsätta och konkretisera hand
lingsprogranunet Agenda 21 från FN:s konferens om miljö och utveck
ling år 1992. Vidare skall som riktlinjer gälla att kostnadseffektiva 
ekonomiska styrmedel i ökad omfattning utvecklas och används i miljö
politiken. 

Riksdagen har under våren 1993 i enlighet med regeringens förslag 
beslutat om åtgärder mot klimatpåverkan m.m. (prop. 1993/94:179, bet. 
1993/94:JoU19, rskr. 1993/94:361). Regeringen har i propositionen 
angett att en nationell strategi bör vara att koldioxidutsläppen från fossi
la bränslen stabiliseras i enlighet med FN: s klimatkonvention till 1990 
års nivå år 2000. Åtgärdsprogram för att minska utsläppen av växthus
gaser skall utgöra en integrerad del av det framtida samhällsbyggandet 
och i arbetet med att miljöanpassa olika samhällsaktiviteter. Klimat
aspekter skall beaktas ingående inför energi- och transportsystemens 
framtida utbyggnad, bostädernas och arbetsplatsernas lokalisering och 
utformning och bli en drivkraft för den tekniska utvecklingen. 

Prop. 1993/94:100 
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I propositionen (1993/94:30) En strategi för biologisk mångfald har Prop. 1993/94:100 
regeringen under hösten 1993 föreslagit en svensk strategi med grund- Bil. 15 
läggande principer för bevarande av biologisk mångfald och hållbart 
nyttjande av biologiska resurser. Strategin innebär att miljömålen skall 
ges samma vikt och betydelse som skilda ekonomiska överväganden i 
syfte att bygga mänsklig verksamhet på ekologisk grund. En helhetssyn 
skall tillämpas vad gäller åtgärder tör att upprätthålla ekologiska proces-
ser och säkra arters långsiktiga överlevnad. Behovet av och förutsätt-
ningarna tör att skydda och säkerställa parker och grönområden i städer 
och tätorter behandlas också i propositionen. Riksdagen har godkänt 
denna strategi för biologisk mångfald (bet. 1993/94:JoU9, rskr. 
1993/94:87). 

Huvuddragen i budgetförslaget 

Budgetförslaget inom Miljö- och naturresursdepartementets ansvarsom
råde påverkas av uppgiften att forma en långsiktig och hållbar utveck
ling mot ett samhälle med frisk luft och rent vatten, levande sjöar, 
skogar och odlingslandskap. Det påverkas också av det kärva ekonomi
ska läget. 

För att bidra till att uppfylla målen vad gäller statsmakternas beslut 
om dels nya budgetprinciper för myndigheternas förvaltningskostnader, 
dels saneringsprogrammet för den svenska ekonomin har ett produl1ivi
tets- och effektivitetskrav motsvarande 1,9 % lagts ut på i princip alla 
myndigheter som hör till departementets ansvarsområde. 

Budgetförslaget bygger vidare till stora delar på av riksdagen fattade 
beslut om fleråriga program, t.ex. tör forskningen. 

I propositionen om en strategi tör biologisk mångfald har aviserats 
vissa särskilda satsningar för att stärka arbetet med biologisk mångfald. 
Regeringen föreslår nu att 1 miljon kronor anvisas budgetåret 1994/95 
för en vetenskaplig kommitte tör biologisk mångfald. Vidare föreslås att 
ett Centrum tör forskning om biologisk mångfald inrättas vid Sveriges 
lantbruksuniversitet (SLU). Regeringen föreslår att sammanlagt 6,8 
miljoner kronor anvisas härför under nionde huvudtitelns anslag till 
SLU. Härutöver skall i centrumbildningen också ingå den av Natur
vårdsverket och SLU gemensamt finansierade Databanken för hotade 
arter. En informationskampanj om biologisk mångfald aviserades också 
i propositionen om biologisk mångfald. Regeringen föreslår nu att 10 
miljoner kronor anvisas som ett engångsanslag för denna verksamhet 
under nionde huvudtitelns anslag till Statens jordbruksverk. Regeringen 
föreslår att 8 miljoner kronor anvisas som ett engångsanslag för den 
sista fasen av en landsomfattande våtmarksinventering under trettonde 
huvudtitelns anslag till Länsstyrelserna. Regeringen föreslår också att 6 
miljoner kronor anvisas som ett engångsanslag till stöd för uppbyggna
den av Nordens Ark för bevarande av utrotningshotade djurarter. Sam
mantaget innebär förslagen en förstärkning inom området biologisk 
mångfald med 31,8 miljoner kronor. Härav har 25,8 miljoner kronor 5 



finansierats via de 500 miljoner kronor som aviserades i samband med Prop. 1993/94: 100 
energiskatteomläggningen (prop. 1991/92:150). Återstående delar har Bil. 15 
finansierats genom omprioriteringar inom Utbildningsdepartementets, 
Jordbruksdepartementets och Miljö- och naturresursdepartementets 
huvudtitlar. 

De nämnda 500 miljoner kronor som aviserades i samband med 
energiskatteomläggningen har för nästa budgetår i övrigt fördelats på 
följande ändamål. 

Under Kommunikationsdepartementets huvudtitel har 30 miljoner 
kronor föreslagits för flottförsök med el- och elhybridfordon. Under 
Jordbruksdepartementets huvudtitel har 25 miljoner kronor föreslagits 
för teknikutveckling av små biobränsleeldade pannor (10 mkr) och 
etanolproduktion (15 mkr). Under Näringsdepartementets huvudtitel har 
föreslagits sammanlagt 114,5 miljoner kronor för stöd till energiåtgär
der i Baltikum (87 ,5), solvärmestöd (7 mkr), miljöanpassade drivmedel 
(15 mkr) och teknikutveckling av solceller (5 mkr). För åtgärdspro
grammen för att återställa Östersjöns ekologiska balans (126,3 mkr), för 
kunskapsuppbyggnad inom miljöområdet i Baltikum (10 mkr), för käm
säkerhet och strålskyddsåtgärder i Östeuropa (55,5 mkr) och för arbete 
med Östersjövisionen 2000 (0,7 mkr) samt för Klimatdelegationens 
arbete och för information och utbildning om klimatrelaterade frågor 
(6,2 mkr) föreslås sammanlagt 198,7 miljoner kronor under Miljö- och 
naturresursdepartementets huvudtitel. 

I det kärva ekonomiska läge som råder föreslås vidare att sammanlagt 
106 miljoner kronor under departementets huvudtitel för budgetåret 
1994/95 finansieras via de nämnda 500 miljoner kronorna för att bl.a. 
hålla en oförändrad arnbitionsnid wd gäller det nationella miljööver
vakningsarbetet (10 mkr), stödet till Stockholms internationella miljö
institut (12 mkr), stödet till demonstration av ny miljöskyddsteknik (25 
mkr), EU-forskningen inom str.llsJc)ddsområdet (2,4 mkr) och departe
mentets förvaltningskostnader (2,1 mkr). Vidare finansieras på samma 
sätt dels tillkommande medelsbehov för att uppfylla åtaganden enligt 
nytillkomna internationella konventioner och avtal inom miljöområdet 
(2,9 mkr), dels förstärkningar som gäller lantmäteriområdet (18,4 mkr), 
vård av naturvårdsobjekt (9 mkr) och departementets resurser (2,2 
mkr). För att inleda ett femårigt program för omhändertagande w:v 
kvicksilveravfhll föreslås 10 miljoner kronor. 

Mot bakgrund av förslagen i propositionen om UNCED-uppföljning
en föreslår regeringen att 7 miljoner kronor anvisas för att stödja arbetet 
med att utarbeta lokala handlingsprogram för en hållbar utveckling. 
Vidare föreslås S miljoner kronor för internationellt utvecl<lingsarbete 
inom miljöövervakningsområdet. Medlen härför finansieras för nästa 
budgetår inom ramen för sistnämnda l 06 miljoner honor. 

Arbetet med att slå w1ct om odlingslandskapet fortsätter i enlighet 
med statsmakternas beslut med anledning w:v det livsmedelspolitiska 
beslutet år 1990. Ett oförändrat anslag om 250 miljoner kronor föreslås 
för landskapsvårdande åtgärder nästa budgetår. 

Försurning av mark och vatten är ett av våra allvarligaste miljö- 6 
problem. Därför är fortsatt kalkningsverksamhet nödvändig för att 



minska försurningens effekter i sjöar och vattendrag. Statens utgifter för Prop. 1993/94: 100 
kalkningsverksamheten beräknas till 198 miljoner kronor för budgetåret Bil. 15 
1994/95. 

För kemikaliekontrollen föreslås, i avvaktan på särskild proposition i 
ämnet, oförändrade anslag. 

För fu.stighetsdataverksamheten föreslås ingen förändring av den fu.st
st.ållda inriktningen enligt gällande treårsplan. Arbetet med att komplet
tera fastighetsdatasystemet med byggnadsidentiteter har inletts. 

För lantmäteriverksamheten har en fördjupad budgetprövning gjorts. 
I avvaktan på den pågående organisationsöversynen föreslås inga för
ändrade mål för fastighetsområdet. Vidare föreslås ingen planeringsram 
för den anslagsfinansierade verksamheten. Inom landskapsinfonnations
området föreslås att en t.o.m. innevarande budgetår gällande tioårig 
plan följs av fastslagen inriktning för en ny period om nio år. Förslaget 
innebär bl.a. att ytterligare resurser tillförs produktion av geografiska 
databaser. 

Utgiftsutvecklingen inom miljö- och naturresurssektorn blir sam
mantaget följande (miljoner kronor): 

A. Miljövård 
B. StrMsk)tld, Urnsäkerhet 

m.m. 
C. Fastighetsdataverksarnheten 
D. Lantmäteriet 
E. övriga ändamål 

Totalt för Miljö- och 
naturresurs departementet 

Anvisat 
enligt 

regleringsbrev 
1993/94 

1 413,0 

225,4 
100,4 
415,3 

7,8 

2 161,91 

Förslag Förändring 
1994/95 

1 645,9 +232,9 

225,3 --0, 1 
105,0 +4,6 
423,6 +8,3 

6,5 -1,3 

2 406,3 +244,4 

1exkl. littera A Miljö- och naturresursdepartementet m.m., som för budgetåret 
1994/95 redovisas under anslaget Regeringskansliet m.m. under första huvud-
titeln. 
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A. Miljövård 

Statens naturvårdsverk 

Det övergripande målet för Statens naturvårdsverk är att vara samlande 
och pådrivande i miljövårdsarbetet - nationellt och internationellt. Ver
kets arbete skall syfta till att säkerställa en god miljö och biologisk 
mångfald. 

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 om
råden som är relevanta för samhället samt att resultaten sprids och 
används. Verket skall genom miljöövervakning följa tillståndet i miljön, 
bedöma hotbild, lämna underlag för åtgärder och formulering av miljö
mål samt 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, miljöskydds- och naturvårdsintressena 
vid tillämpningen av plan- och bygglagen (1987: 10) och lagen (1987: 12) 
om hushållning med naturresurser m.m. samt tillhandahålla underlag för 
tillämpningen av dessa lagar. Det är vidare verkets uppgift att verka 
pådrivande och samordnande i arbetet för ett kretsloppsinriktat, avfalls
snålt samhälle. 

Årsredovisning 

Naturvårdsverket har i sin årsredovisning, i de delar som avser resultat
redovisning mot bakgrund av de krav som återfinnes i regleringsbrevet 
för budgetåret 1992/93, redovisat verksamheten fördelat i miljöhotsom
råden. Fr.o.m. budgetåret 1992/93 bedriver Naturvårdsverket sin verk
samhet baserad på en särskild verksamhetsplanering. Som en bas för 
verkets insatser enligt denna planering har en lista över tretton olika 
miljöhot upprättats. De tretton miljöhoten är följande. 
1. Klimatpåverkande gaser 
2. Uttunning av ozonskiktet 
3. Försurning av mark och vatten m.m. på grund av nedfall av försur-

ande luftföroreningar 
4. Fotokemiska oxidanter/marknära ozon 
5. Tätorternas luftföroreningar och buller 
6. Övergödning av våra hav, sjöar och vattendrag 
7. Påverkan genom metaller 
8. Påverkan av organiska miljögifter 
9. Introduktion och spridning av främmande organismer 
10. Nyttjandet av förnybara naturresurser - jord - och skogsbruksmark, 

vatten - samt utarmning av naturtyper, biotoper och arter 
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11. Nyttjandet av ändliga naturresurser - berg, grus, torv och mineraler 
12. Exploatering av mark och vatten för bebyggelse, anläggningar och 

infrastruktur 
13. Avfull och miljöfarliga restprodukter 

För vart och ett av hoten anges mål och insatser för att nå målen,
samt uppnådda resultat och en bedömning av genomförd verksamhet. 
Under resp. mål anger verket att man i varierande utsträckning är på 
väg mot måluppfyllelse. Naturvårdsverket redovisar dock att sett ur ett 
hellietsperspektiv är den samlade miljösituationen fortsatt allvarlig. Det 
kommer att krävas betydande omställningar inom olika samhällssektorer 
både i Sverige och i världen för att en långsiktigt hållbar utveckling 
skall bli möjlig. 

Verket understryker också att Naturvårdsverket är bara en av många 
aktörer i det samlade miljöarbetet. 

Naturvårdsverket redovisar vidare sin verksamhet i en funktionsin
delning. Funktionsområdena är följande. 
1. Forsknings- och utvecklingsverksamhet 
2. Nationell miljöövervakning 
3. Naturresursinventeringar 
4. Aktionsprogram och större utredningar 
5. Internationellt arbete 
6. Föreskrifter och allmänna råd 
7. Tillsyn 
8. Markinvesteringar och bidragshantering 
9. Ärendehandläggning 
10. Information och utbildning 

För resp. funktionsområde redovisas mål, viktigare insatser, resurs
insatser vissa prestationer samt Naturvårdsverkets bedömning. 

Naturvårdsverket redovisar slutligen en tredje indelning avseende 
sektorer. De olika sektorerna är 
1. Energi 
2. Trafik 
3. Industri 
4. Vatten och avlopp 
5. Jord och skogsbruk 
6. Naturvård 
7. Varor och kemikalier. 

Riksrevisionsverkets revisionsberättelse innehåller inga invändning
ar. Verket anför emellertid att man vid bedömningen av resultatredovis
ningen inte använder begreppet rättvisande. Verket anför också att 
informationen i Naturvårdsverkets resultatredovisning dock inte strider 
mot av Riksrevisionsverket kända förhållanden. Enligt Rilcrevisions
verkets bedömning är övriga delar av årsredovisningen rättvisande. 

Förenklad anslagsfram.rtlillning 

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 
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under de tretton olika miljöhot som nyss har angetts. Arbetet skall 
prioriteras med avseende på den miljönytta aktiviteten beräknas ge. 
Resultatet av verkets arbete kommer att redovisas i termer av miljöhot. 

Naturvårdsverket anger att arbetet, för att bemästra de angivna 
miljöhoten, skall präglas av den inriktning mot sektorisering, decentrali
sering och internationalisering som har angetts för det samlade miljö
arbetet under 1990-talet. 

Naturvårdsverket redovisar ett visst utökat resursbehov på 13 miljo
ner kronor vad gäller medel för vård och förvaltning av naturreservat 
samt kapital.kostnader på 2,2 miljoner kronor för lån i RiksgäJdskontoret 
avseende inredning och utrustning av lokaler. 

För att ge en helhetsbild av Naturvårdsverkets anslag redovisas här 
verkets hemställan för samtliga anslag. Behandlingen av dessa anslag 
sker sedan under resp. anslagsrubrik. Anslag under Jordbruksdeparte
mentets huvudtitel har behandlats i bil. 9. 

Naturvårdsverket hemställer i sin förenklade anslagsframställning 
för budgetåret 1994/95 att följande medel anvisas fördelat på olika 
anslag. 

Fjortonde huvudtiteln 
Statens naturvårdsverk, ramanslag 
Bidrag till miljöarbete, reservationsanslag 
Investeringar inom miljöområdet, rcservations
anslag 
Miljöforskning, reservationsansla,g 
Landskapsvårdande åtgärder, reservationsanslag 
Sanering och återställning 2N 

miljöskadade områden, rcservationsanslag 
Miljöinsatser i Östersjöregionen,reservationsanslag 

Nionde huvudtiteln 
Ersättning för viltskador m.m., förslagsanslag 

422 081 000 kr 
45 000 000 kr 

190 445 000 kr 
156 218 000 kr 
250 000 000 kr 

19 880000kr 
5 000 000 kr 

12 320 000 kr 
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Regeringens överväganden 

Sammanfattning 

övergripande mål 

Det övergripande mål som gäller tör tvåårsperioden 1992/93-
1993/94 bör utsträckas till att gälla budgetåret 1994/95. 

Resurser m.m. tör budgeU\ret 1994/95 

A 1. Statens naturvårdsverk, ramanslag 
A 2. Bidrag till miljöarbete, reservationsanslag 
A 3. Bidrag till kalkningsverksamhet tör sjöar och 

421 202 ()()(} kr 
89 850 ()()(}kr 

vattendrag, reservationsanslag 198 000 000 kr 
A 4. Investeringar inom miljöområdet, 

reservationsanslag 
A 5. Miljöforskning, reservationsanslag 
A 6. l.andskapsvårdande åtgärder, 

reservationsanslag 
A 7. Sanering och återställning av miljö

skadade områden, reservationsanslag 
A 8. Miljöinsatser i Östersjöregionen, 

reservationsanslag 

övrigt 

190 445 ()()(}kr 
157 096 ()()(}kr 

250 ()()(} ()()(} kr 

29 880 ()()(}kr 

191 800 ()()(}kr 

Regeringen bör bemyndigas att under budgetåret I 994/95 ikläda 
staten ekonomisk förpliktelse i samband med förvärv av eller 
intrångsersättning i värdefulla naturområden som innebär åtagan
den om högst 60 000 000 kr för budgetåret 1995/96. 

Resultatbed/Jmning 

Naturvårdsverkets årsredovisning visar enligt regeringens uppfattning att 
verksamheten bedrivs med en sådan inriktning att de uppsatta målen i 
de flesta fall kan nås. Emellertid är det ännu inte möjligt att göra en 
bedömning av effektiviteten av verksamheten, eftersom underlag för 
sådan prövning saknas. Naturvårdsverkets ekonomiska resultat visar au 
myndigheten väl klarat att rationalisera sin verksamhet enligt de förut
sättningar som gavs i kompletteringspropositionen 1990/91 : 150 bil. 2: 13 
(bet. 1990/9l:FiU37, rskr. 1990/91:390) och budgetpropositionen 
1991/92:100 bil. 15 (bet. 1991/92:JoU13, rskr. 1991/92:213). 

Regeringen ser med tillfredsställelse på att Naturvårdsverket har be
slutat lyfta fram kretslopps- och planeringsfrågoma genom att bilda en 
ny avdelning för kretslopps- och samhällsplaneringsfrågor. 
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Regeringen konstaterar att Riksrevisionsverket inte har haft några in
vändningar i revisionsberättelsen avseende Naturvårdsverket. 

Slutsatser 

Sammantaget innebär bedönmingen att de riktlinjer som lades fast i 
1993 års budgetproposition bör gälla även för budgetåret 1994/95. 

Under budgetåret 1992/93 tog Naturvårdsverket ett nytt redovisnings
system i bruk. Detta bör kunna ge förutsättningar för verket att i års
redovisningen för 1993/94 års verksamhet redovisa effektiviteten i det 
interna arbetet genom att relatera prestationer till kostnader t.ex. genom 
att ange nyckeltal som produktivitetsmått och styckkostnader. 

Regeringens uppfattning är att resultatuppföljningen bör utvecklas så 
att åtgärder och insatser på olika områden kan kopplas till de olika mål 
som har angivits. Härigenom kan man på sikt erhålla en effektiv och 
korrekt prioriterad insats av statsmaktens miljöinsats. 

Anslag 

A 1. Statens naturvårdsverk 

1992/93 Utgift 
1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

395 631 034 
419 081 ()()() 
421 202 ()()() 

Under anslaget anvisas medel för nationell miljöövervakning, miljöut
redningar och vård av naturreservat. Anslaget används också till Natur
vårdsverkets informationsinsatser, löne- och lokalkostnader. 

Statens naturvårdsverk 

Genom bolagiseringen av Domänverket kommer ett antal områden av 
intresse för naturvården att överföras från Domänfonden till naturvårds
fonden. Naturvårdsverket framhåller att detta innebär en utökning av 
markinnehavet på naturvårdsfonden med ungefär 10 % . Enligt Natur
vårdsverket förorsakar detta ökade kostnader för vård och förvaltning 
med 13 miljoner kronor. 

Naturvårdsverket föreslår au. Sveriges geologiska undersökning 
(SGU) övertar det centrala ansvaret för den fortsatta inventeringen av 
naturgrus och alternativa material. SGU redovisar i sin förenklade 
anslagsframställning för budgetåret 1994/95 att SGU och Naturvårdsver
ket är överens om att SGU bör ta över ansvaret för inventeringar av 
naturgrus och alternativa material. 

Fr.o.m. budgetåret 1993/94 infördes som generell modell lån i Riks
gäldskontoret för finansiering av de statliga myndigheternas investering
ar i anläggningstillgångar för förvaltningsändamål. En kostnadsneutral 
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modell för kompensation för kapitalkostnaden för dessa lån infördes. 
Fr.o.m. budgetåret 1993/94 upphörde anslaget till inredning och ut
rustning av lokaler vid vissa myndigheter. Naturvårdsverkets låneram i 
Riksgäldskontoret för finansiering av anläggningstillgångar höjdes i 
stället med 5 miljoner kronor. Samtidigt höjdes verkets ramanslag med 
500 000 kronor för den tillkommande kapitalkostnaden för budgetåret 
1993/94. 

Den kostnadsneutrala modell för kaptialkostnaden som infördes för 
förvaltningsmyndighetemas anläggningstillgångar kom inte att tillämpas 
för kapitalkostnaden för lånen avseende inredning och utrustning av 
lokaler. Naturvårdsverket hemställer att den kostnadsneutrala modellen 
även skall gälla för det s.k. utrustningsanslaget. 

Naturvårdsverket och Boverket har inlett ett samarbete för att utveck
la för de båda verken väsentliga frågor rörande miljö och planering i 
projektform. Verken berör frågan i sina resp. anslagsframställningar. 

Regeringens överväganden 

Mot bakgrund av det förväntade utökade behovet för vård och förvalt
ning av naturreservat anser regeringen att Naturvårdsverket skall till
delas ytterligare 9 miljoner kronor. 

Anslaget bör vidare höjas med 2,2 miljoner kronor avseende kapital
kostnader för lån i Riksgäldskontoret för inredning och utrustning av 
Naturvårdsverkets lokaler. Därmed tillämpas samma kostnadsneutrala 
lånemodell som för finansiering av kapitalkostnader för anläggningstill
gångar. 

Frågan om Centrum för biologisk mångfald är behandlad i propositio
nen 1993/94:30 om strategi för biologisk mångfald (bet. 1993/94:JoU9, 
rskr. 1993/94:87). Från anslaget överföres 5 miljoner kronor till Sveri
ges Lantbruksuniversitet för detta ändamål. Av dessa utgör 3 miljoner 
kronor medel som tidigare finansierat delar av verksamheten vid Dala
banken för hotade arter. 

För att bidra till att uppfylla målen i statsmaktema5 beslut dels om 
nya budgeteringsprinciper för myndighetens förvaltningskostnader, dels 
om saneringsprogrammet för den svenska ekonomin skall ett produktivi
tets- och effektivitetskrav läggas ut på myndigheterna. För Naturvårds
verkets del beräknar regeringen att detta motsvarar en minskning av 
anslaget med drygt 8 miljoner kronor. 

Regeringen tar ej ställning till frågan om överföring av det centrala 
ansvaret för inventering av naturgrus från Naturvårdsverket till SGU, 
eftersom frågan om finansiering ej är löst. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Statens naturvtJrdsverk för budgetåret 1994/95 anvisar ett 

ramanslag på 421 202 000 kr. 
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A 2. Bidrag till miljöarbete 

1992193 Utgift 
1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

189 108 560 
143 584 ()()() 
89 850 000 

Reservation 344 565 764 

Under detta anslag anvisas m1ldel för miljöåtgärder som bedrivs av 
andra myndigheter än Statens naturvårdsverk, till organisationer för 
arbete inom Naturvårdsverkets ansvarsområde samt till bidrag för ut
vecklingen av ny miljöskyddsteknik. Det gäller exempelvis medel till 
länsstyrelserna för regional milj13övervakning. över detta anslag anvisas 
vidare medel för viss miljöstatis1:ik samt bidrag till ideella organisationer 
inom miljövårdens område. 

Regeringens överväganden 

Nordens Ark är en stiftelse som vid sin anläggning vid Åby Säteri i 
Sotenäs kommun bedriver avelsarbete för att söka rädda och bevara 
utrotningshotade svenska och utländska djurarter. I enlighet med vad 
som anförts i propositionen 1993/94 :30 Strategi för biologisk mångfuld 
föreslår regeringen att 6 miljoner kronor tillförs verksamheten som ett 
engångsbelopp. 

I propositionen 1993/94:111 Med sikte på en hållbar utveckling; Ge
nomförande av besluten vid FN:s konferens om miljö och utveckling -
UNCED - behandlas frågan om stöd till arbetet med lokala Agenda 21. 
I Agenda 21 (handlingsprogrammet efter UNCED) finns en rekommen
dation om att alla lokala myndigheter i världen skall utarbeta lokala 
handlingsprogram för en hållbar utveckling inför nästa århundrade. För 
att markera att Sverige har en hög ambitionsnivå i uppföljningen av 
besluten i UNCED bör ekonomiskt stöd utgå under budgetåren 1994/95 
och 1995/96 för att stimulera arbetet med lokala Agenda 21 i kommu
nerna och i ideella organisationer. Regeringen föreslår att anslaget för 
budgetåret 1994/95 utökas med 7 miljoner kronor för denna verksam
het. 

I den nämnda propositionen om uppföljning av besluten vid UNCED 
behandlas frågan om det internationella samarbetet med miljöövervak
ning. Enligt regeringens bedömning bör verksamheten tillföras 5 miljo
ner kronor per år under en uppbyggnadsfus på tre år enligt intentionerna 
i Agenda 21. 

Den reservation som vid utgången av budgetåret 1993/94 kan finnas 
under anslaget B 2. Bidrag till miljöarbete, anslagsposten C. Kalknings
bidrag, biologisk återställning i kalkade vatten bör tillföras anslaget 
A 3. Bidrag till kalkningsverk.sarnhet för sjöar och vattendrag. 

I enlighet med det principbeslut riksdagen rattat om ansvar för den 
statliga statistiken (bet. 1992/93 :FiU7, rskr. 1992/93: 122) har 
2 466 000 kr beräknats under detta anslaget i stället för under sjunde 
huvudtitelns anslag D 8. Statistiska centralbyrån: Statistik, register och 
prognoser. Regeringens övervåganden avseende ansvarsfördelningen 
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mellan Statistiska centralbyrån och andra myndigheter återfinns i bil. 8 
anslaget D 8. Statistiska centralbyrån: Statistik, register och prognoser. 

Naturvårdsverket har sedan år 1988 ur energiteknikfonden disponerat 
25 miljoner kronor per år för bidrag till utveckling och demonstration 
av ny miljöskyddsteknik utanför energiområdet. De medel som Natur
vårdsverket disponerat har tidigare anvisats via tolfte huvudtitelns an
slag E 7. Insatser för ny energiteknik. Stöd till projekt har skett inom 
ett brett teknikområde och inneburit betydelsefulla framsteg för det 
tekniska miljöskyddet. Medel för dessa ändamål bör nu tas upp under 
fjortonde huvudtiteln och anvisas under anslaget A 2. Bidrag till miljö
arbete. Anslaget bör tillföras sammanlagt 25 miljoner kronor för bud
getåret 1994/95. 

Regeringen har under anslaget beräknat 2 miljoner kronor till inter
nationella försumingssekretariatet. 

Förslag till roodagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Bidrag till miljöarbete för budgetåret 1994/95 anvisar ett reserva

tionsanslag på 89 850 000 kr. 

A 3. Bidrag till kalkningsverksamhet för sjöar och vatten
drag 

Nytt anslag (förslag) 198 000 000 

Anslaget disponeras för statsbidrag för återställning av skador 
förorsakade av försurande luftföroreningar. Medel för ändamålet har 
tidigare tagits upp under anslaget B 2. Bidrag till miljöarbete. 

Statens naturvårdsverk 

Naturvårdsverket föreslår att 200 miljoner kronor anslås till kalkning av 
sjöar och vattendrag och biologiskt återställningsarbete för budgetåret 
1994/95. 

Regeringens överväganden 

Försurningen av mark och vatten är ett av våra allvarligaste. och tyd
ligaste miljöproblem. I Sverige beräknas 14 000 sjöar och 120 000 km 
rinnande vatten ha biologiska skador orsakade av luftföroreningar. 
Uppskattningsvis är mellan 1/3 och 1/4 av alla vattendrag påtagligt 
försurade. De allvarligt skadade vattnen finns spridda över nästan hela 
Sverige, dock är skadorna värst i sydvästra Sverige. 

Kalkningen har inneburit att skadorna har minskat betydligt i ca 
5 000 sjöar. Kalkning i stor skala av sjöar och vattendrag har pågått 

Prop. 1993/94:100 
Bil. 15 
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sedan mitten av 1970-talet. Resultaten är positiva och visar att det går 
att reparera försurningsskador med kalkning. 

Fortsatt kalkningsverksamhet är nödvändig för att minska försurning
ens effekter. 

I samband med 1993 års budgetproposition (prop. 1992/93:100 bil. 
15, bet. 1992/93:JoU12, rskr. 1992/93:243) aviserade regeringen en 
omprövning av finansieringen av kalkningsverksamheten. En ut
gångspunkt härvid skulle vara att kalkningsprogrammet fortsätter i minst 
oförminskad omfattning. Statens utgifter för kalkningsverksamheten 
beräknades under budgetåret till ca 200 miljoner kronor. 

I avvaktan på dessa överväganden tillfördes för budgetåret 1993/94 
hälften av medelsbehovet, vilket innebar att länsstyrelserna för detta 
budgetår disponerade 97 ,5 miljoner kronor för kalkningsverksamheten. 
Genom ett mer effektivt utnyttjande av tilldelade medel och användning 
av odisponerade medel från tidigare budgetår beräknas länsstyrelserna 
ha tillräckligt utrymme för att utbetala de bidrag till kalkningsverksam
heten som krävdes enligt de planer som förelåg för budgetåret 1993/94. 

Regeringen beslutade den 13 maj 1993 om direktiv till en särskild ut
redare (M 1993 :07) om ekonomiska styrmedel vad avser kväveoxider 
m.m. Utredaren fick även i uppdrag att utreda möjliga miljöskatter/av
gifter med grundprincipen att förorenaren skall betala. Utredaren över
lämnade den 29 oktober 1993 till regeringen ett delbetänkande om 
finansiering av kalkningsverksamheten. Utredaren föreslog alternativa 
finansieringsmöjligheter med utgångspunkten att kostnaderna för kalk
ningsverksamheten bör belasta de verksamheter som svarar för de in
hemska utsläppen av försurande ämnen. Ett slutbetänkande kommer att 
föreligga i början av 1994. 

För budgetåret 1994/95 bör 198 miljoner kronor tillföras kalknings
verksamheten i enlighet med vad regeringen tidigare har anfört om 
kalkningsverksamhetens omfattning. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Bidrag till ka/kningsverksamhet for sjöar och vattendrag för bud

getåret 1994/95 anvisar ett reservationsanslag på 198 000 000 kr. 

A 4. Investeringar inom miljöområdet 

1992/93 Utgift 
1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

144 695 201 
190 445 000 
190 445 000 

Reservation 790 540 

Från anslaget betalas statens förvärv av värdefulla nab.lrområden. De 
nawrvårdsobjekt i statens ägo som förvärvas med medel från anslaget 
redovisas på nab.lrvårdsfonden. Narurvårdsfonden förvaltas av Statens 
narurvårdsverk. 

Prop. 1993/94:100 
Bil. 15 
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Från anslaget betalas vidare ersättningar till markägare för intrång i Prop. 1993/94:100 
pågående markanvändning enligt naturvårdslagen (1964:822) samt 86 Bil. 15 
och 122 §§ byggnadslagen (1947:385) i lydelse intill den I januari 
1965. Från anslaget kan lämnas bidrag till kommuner eller kommunala 
stiftelser för skydd av värdefulla naturområden. Dessutom får anslaget 
användas för utrednings-, förhandlings-, och värderingskostnader 
samband med säkerställande av värdefulla naturområden. 

Statens naturvårdsverk 

Behovet av skydd av olika naturtyper har redovisats i verkets aktions
program för naturvård och innebär bl.a. att 1 miljon hektar (motsvaran
de 5 % av totalarealen) produktiv skogsmark skall undantas från skogs
bruk inom 15 år och att en tredjedel av återstående våtmarker skyddas 
mot markavvattning till år 2000. 

Under budgetåret 1992/93 har anslaget använts huvudsakligen för ur
skogar, ädellövskogar, skogar av särskilt värde för flora och fauna, 
myrar och skogs- och myrmosaiker, främst inom områden av riks
intresse för naturvården. Av investerade medel har 84 % använts för 
skydd av skogsområden. 

För 19 olika objektkategorier har verket i samråd med länsstyrelserna 
upprättat länsvisa fördelningsplaner för investeringsanslagets använd
ning. Vidare har genomförandebeskrivningar utarbetats för att effektivi
sera arbetet. 

Homborgasjöns slutmål har under året i stort sett uppnåtts. Vatten
nivån har höjts med 45 av planerade 85 cm. Helt slutförd beräknas 
restaureringen vara våren 1995. Verket konstaterar att gjorda insatser 
redan medfört flera positiva förändringar i fågelfaunan. 

Verket bedömer att arbetet effektiviserats på ett betydande sätt tack 
vare att genomförandebeskrivningar lagts till grund för arbetet. Skyddet 
av urskogar har varit en stor framgång. För att klara skyddet av ytter
ligare naturtyper kommer dock att krävas ytterligare insatser. Vidare 
påpekar verket att nu tilldelade medel för vård och förvaltning inte 
räcker för att sköta områden enligt länsstyrelsernas önskemål. Natur
vårdsinsatserna har därför prioriterats på bekostnad av insatser för 
friluftslivet. 

Myndigheten redovisar ett ökat anslagsbehov om totalt 22 miljoner 
kronor. Ett säkerställande av 5 % av den produktiva skogsmarken 
nedanför odlingsgränsen inom 15 år beräknas för budgetåret 1994/95 
innebära ett ökat behov av 10 miljoner kronor. Ersättningar enligt 21 § 
naturvårdslagen beräknas kosta 2 miljoner kronor. För att under bud
getåret 1994/95 kunna påbörja ett planmässigt skydd av myr- och skogs
mosaiker beräknas behoven till ytterligare 10 miljoner kronor. Myndig
heten hemställer dock om ett oförändrat anslag för budgetåret 1994/95. 

Regeringens bedömning 

Regeringen har nyligen i propositionen om en strategi för biologisk 
mångfald (prop. 1993/94:30, bet. 1993/94:JoU9, rskr. 1993/94:87) 

2 Riksdagen 1993194. I sam/. Nr 100 Bilaga 15 
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gjort bedömningen att en hög mnbitionsnivå bör gälla för inrättande av Prop. 1993/94: 100 
skyddade områden även fortsättningsvis. Skyddet syftar framför allt till Bil. 15 
att bevara arter och ekosystem som tål endast liten eller ingen mänsklig 
påverkan eller som är kulturbetingade och därför kräver särskild skötsel 
för sin överlevnad. Skyddsområdena skall utgöra tillflyktsorter för dessa 
arter och vara kärnområden för arters återkolonisering av omkringlig-
gande områden som påverkas av olika mänskliga aktiviteter. Därför är 
dessa områdens inplanering i landskapet viktig och måste ske med 
hänsyn till bl.a. omgivande verksamheter. I det korta perspektivet har 
skyddsområden också en viktig funktion att fylla för bevarande av 
hotade arter och ekosystem i a1vvaktan på att det nu påbörjade arbetet 
med naturanpassning av olika samhällssektorer når längre. 

De akuta behoven är särskilt tydliga inom skogslandskapet. Efter 
riksdagens beslut med anledning av propositionen om en ny skogspolitik 
(prop. 1992/93:226, bet. 1992/93:JoU1S, rskr. 1992/93:352) höjdes 
anslaget med 55 miljoner kronor, till 190 445 000 kr budgetåret 
1993/94. 

Vad gäller en fåstställd målsättning för den totala andelen skyddad 
mark har följande anförts i regeringens proposition om en strategi för 
biologisk mångfåld (prop. 1993/94:30, bet. 1993/94:IoU9, rskr. 
1993/94:87). Vid bedömningen av hur stor andel mark eller vatten som 
behöver skyddas i reservat måste hänsyn tas till andra åtgärder som 
vidtas för att bevara och hållbart nyttja den biologiska mångfalden. 
Ökad tyngd måste läggas på att miljöanpassa olika samhällsverksam
heter. Hur den miljanpassningen lyckas har stor betydelse för omratt
ningen av det skyddsbehov som måste tillgodoses genom reservatsbild
ning. Vidare är skyddsbehove111 troligen mycket varierande inom olika 
naturtyper. Våra kunskaper om de långsiktiga skyddsbehoven är också 
mycket varierande för olika naturtyper. Mot den bakgrunden är rege
ringen nu inte beredd att föreslå något långsiktigt generellt arealmål för 
reservatsavsättningar. 

För nästa budgetår bör anslaget bibehållas på denna nivå och skydds
arbetet följa det förslag till prioritering som Naturvårdsverket gjort till 
regeringen. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen förslår att riksdagen 
1. bemyndigar regeringen att under budgetåret 1994/95 ikläda staten 

ekonomiska förpliktelser i samband med förvärv av eller intrångs
ersättning i värdefulla naturområden som innebär åtaganden om 
högst 60 000 000 kr för budgetåret 1995/96, 

2. till Investeringar inom miljöomrddet tör budgetåret 1994/95 an
visar ett reservationsanslag på 190 445 000 kr. 
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A 5. Miljöforskning 

1992/93 Utgift 
1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

127 935 202 
156 218 ()()() 
157 096 ()()() 

Reservation 29 215 099 

Medlen disponeras av Statens naturvårdsverk för forskning inom miljö
området. 

Prioriteringarna inom miljöforskningen för perioden 1993/94-
1995/96 har lagts fast i den forskningspolitiska proposition som besluta
des i början av 1993 (prop. 1992/93:170, bet. 1992/93:UbU15, rskr. 
1992/93:388 samt bet. 1992/93:JoUI8, rskr. 1992/93:398). Där anges 
det att miljöforskningen i huvudsak bör följa förslagen i Miljöforsk
ningsutredningens betänkande Långsiktig miljöforskning (SOU 
1992:68). Vidare anges att för att fullfölja intentionerna i konventioner
na om biologisk mångfåld och om klimatfrågor som undertecknades i 
samband med FN-konferensen i Rio de Janeiro om miljö och utveckling 
(UNCED) i juni 1992 kommer det att krävas ytterligare forskning såväl 
nationellt som i internationellt samarbete. Särskilt framhålls betydelsen 
av forskningssatsningar som berör biologisk mångfu..ld, klimatet och 
kretsloppsfrågor. 

För att bidra till att uppfylla målen i det av riksdagen antagna sane
ringsprogrammet skall ett produktivitets- och effektivitetskrav läggas ut 
på myndigheterna. För miljöforskningens del beräknar regeringen att 
detta motsvarar en nedskrivning av anslaget med 3 miljoner kronor. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Miljöforskning för budgetåret 1994/95 anvisar ett reservationsan

slag på 157 096 000 kr. 

A 6. Landskapsvårdande åtgärder 

1992/93 Utgift 
1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

202 672 803 
250 ()()() ()()() 
250 ()()() ()()() 

Reservation 255 417 399 

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 jord
bruket som bl.a. innebär att slå vakt om ett rikt och varierat odlings
landskap, att bevara odlingslandskapets natur- och kulturvärden och den 
biologiska mångf.alden. Som en central del i den nya politiken infördes 

Prop. 1993/94:100 
Bil. 15 

19 



ett system med ersättning för landskapsvård. Naturvårdsverket, Jord- Prop. 1993/94:100 
bruksverket och Riksantikvarieämbetet ansvarar för den centrala admini- Bil. 15 
strationen av medlen. Genom civilrättsliga avtal mellan staten (länssty-
relserna) och enskilda jordbrukare utbetalas medlen som ersättning för 
att upprätthålla hävden av aktuella marker. Syftet är dels att bevara 
natur- och kulturvärden, dels att upprätthålla ett öppet landskap. 

Myndigheterna 

En fördjupad anslagsframställning för anslaget överlämnades till rege
ringen förra året avseende budgetåren 1993/94-1995/96. För budgetåret 
1994/95 har myndigheterna därvid beräknat behoven för en fortsatt 
utbyggnad av systemet till 350 miljoner kronor. 

De centrala myndigheterna har redovisat en analys av medlens an
vändning. Den 30 juni 1993 hade 11 046 avtal om landskapsvård ingåtts 
omfattande en total areal av 266 015 hektar mark. Avtalen fördelas 
ungefär jämnt mellan åker och betesmark/slåttermark. Medel uppbundna 
i avtal var 176 miljoner kronor. Ersättningsnivåerna varierar med mark
slag men uppgår i genomsnitt till ca 660 kr per hektar och år. En ten
dens till sjunkande ersättningsnivåer har kunnat märkas i vissa län. 
Denna utveckling bedöms bero på att omställningen av jordbruksmark i 
vissa län inte längre är lika aktuell. 

Länsstyrelsernas arbete med att ta fram länsvisa bevarandeprogram 
som grund för prioritering av insatserna är nu i det närmaste klara för 
de fiesta län. På basis av bevarandeprogrammen kan konstateras att 
arealen skyddsvärd mark i landet omfattar totalt ca 1 200 000 hektar, 
vilket motsvarar ca 40% av jordbruksmarken. För drygt 400 000 hektar 
av de utvalda markerna sammanfaller naturvårdens och kulturmiljövår
dens högsta bevarandeklasser. 

De centrala verken har koncentrerat sina insatser under det gångna 
året till att utarbeta dataprogram för registrering och uppföljning, ut
bildning till länsstyrelsernas personal och underlag för fördelning av den 
regionala fördelningen av medlen. En särskild revision av åtta länssty
relsers arbete med landskapsvård har också inletts, bl.a. med syfte att 
närmare analysera träftbild och måluppfyllelse. 

Länsstyrelserna redovisar en stor reservation på anslaget. Skälen är 
enligt de centrala myndigheterna att länsstyrelserna, när systemet inför
des, inte var tillräckligt förberedda på den stora arbetsbelastning som 
jordbrukets omställning medförde och att ett omfattande förberedande 
arbete visade sig vara nödvändigt innan avtal kunde tecknas och medel 
börja betalas ut. Det första året utbetalades därför bara en liten del av 
anvisade 100 miljoner kronor. Personal och resurser frigjordes heller 
inte i den omfattning som förväntades när lantbruksstyrelserna inför
livades i länsstyrelserna. Det är en entydig bedömning från länsstyrel
serna att det varit en hämsko för verksamheten att inte en något större 
andel av resurserna tätt användas för arbetet med att teckna avtal samt 
att följa upp och informera om verksamheten. Utöver tilldelade medel 
på 8,4 miljoner kronor har länsstyrelserna själva genom omprioritering
ar avsatt ca 6 miljoner kronor. Totalt har alltså 14,4 miljoner kronor 
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använts för att ta fram underlag för verksamheten och för att teckna Prop. 1993/94:100 
avtal. Långsiktigt bedömer de centrala verken att minst 5 % av medlen Bil. 15 
årligen behövs för administration och uppföljning. 

I sin förenklade anslagsframställning för budgetåret 1994/95 begär 
Naturvårdsverket att länsstyrelserna under uppbyggnadsskedet får · ta i 
anspråk sammanlagt 25 miljoner kronor av tilldelade medel för arbetet 
med att teckna avtal. 

Regeringens överväganden 

Efter den inledande försöksperioden med systemet med ersättning för 
landskapsvårdande åtgärder utvärderades systemet med avseende på 
inriktning, administrativ uppbyggnad och framtida behov av insatser. 
Regeringen bedömde i budgetpropositionen 1993 (prop. 1992/93: 100 
bil. 15) att systemet med landskapsvårdande åtgärder är ett väl funge
rande sätt att med relativt begränsad ekonomisk insats från staten genom 
ersättning till aktiva brukare bevara de för samhället betydande natur
och kulturmiljövärden som det svenska odlingslandskapet hyser. Vidare 
konstaterade regeringen att systemet är så utformat och riktas mot såda
na värden att det är förenligt med EU :s regelverk genom att det upp
visar betydande likheter med det obligatoriska system som för närvaran
de byggs upp inom EU. Riksdagen ställde sig bakom regeringens be
dömning. Jordbruksutskottet framhöll (bet. 1992/93:JoU12, rskr. 
1992/93:243) att landskapsvården är en integrerad del av den livsme
delspolitiska reformen. Vidare anförde utskottet att en fortsättning av 
systemet med I.andskapsvård är nödvändig från både odlingslandskaps-, 
kultur-, miljö-, och naturvårdssynpunkt. Utskottet menade också att 
systemet är ett i princip väl fungerande sätt att med en relativt begrän
sad ekonomisk insats från staten genom ersättning till aktiva brukare 
bevara det värde som odlingslandskapet utgör. Utskottet framhöll också 
att, vid ett eventuellt medlemskap i EU, denna typ av system måste 
bibehållas även om en viss förändring av formerna kan komma att 
behövas. 

Under det senaste året har avtalstecknandet ökat kraftigt. Antalet 
avtal har mer än fördubblats. Arealen värdefull mark som nu omfattas 
av systemet utgör en betydande del av den areal som av länsstyrelserna 
i deras bevarandeplaner bedöms som särskilt skyddsvärd. Den sista juni 
1993 var totalt ca 176 miljoner kronor per år uppbundna i avtal, van
ligtvis omfattande fem år, med brukare. Beräknat på hela avtalens löptid 
skulle det innebära ca 880 miljoner kronor. Enligt vad regeringen erfar 
sker dock avtalstecknandet i hög takt och den resursnivå som anvisats 
kommer att vara uppbundna inom kort. 

De särskilda problem som har lett till förseningar i uppbyggnaden av 
systemet torde i och med att verksamheten har nått fullt omfång kunna 
lösas. I fortsättningen handlar det främst om att förnya avtal som löper 
ut. Uppföljning av avtalen måste också göras. Regeringen anser att 
dessa arbetsuppgifter skall klaras inom ramen för befintliga administ
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I fråga om ett kommande S\·enskt medlemskap i Europeiska unionen Prop. 1993/94:100 
(EU) har regeringen nyligen beslutat om en utredning om ett svenskt Bil. 15 
program för stöd enligt EU:s förordning om miljövänliga jordbruks-
metoder och bevarande av landskapet. Förslag skall presenteras senast 
den 1 apål 1994. Behovet av 1:x:h utfonnningen av olika insatser skall 
analyseras mot bakgrund av konsekvenserna av ett svenskt EU-med-
lemskap, särskilt med hänsyn till den gemensamma jordbrukspolitikens 
effekter på de svenska miljömålen. Härvid skall bl.a. utredas hur de 
avtal som tecknas för landskapsvårdsersättning och naturvårdsåtgärder i 
odlingslandskapet före medlemstidpunkten påverkas av det nya regelsys-
temet. 

I avvaktan på bl.a. utredningens förslag bör en viss beredskap finnas 
för en anpassning av tillkommande avtal. De avttl som i fortsättningen 
tecknas av länsstyrelserna bör förses med en klausul som möjliggör 
omförhandling vid behov av anpassning till införandet av ett nationellt 
program enligt EU:s förordning. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Landskapsv/.lrdande /.ltgärder för budgetåret 1994/95 anvisar ett 

reservationsanslag på 250 000 000 kr. 

A 7. Sanering och återställning av miljöskadade områden 

1992/93 Utgift 
1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

23 382 078 
19 880 000 
29 880 000 

Reservation 38 093 641 

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 femårig.t program för sanering och återställning 
av miljöskadade områden. En eventuell fortsättning av programmet efter 
budgetåret 1995/96 skall föregås av en utvärdering mot slutet av fem
årsperioden. 

Statens naturvårdsverk 

Statens naturvårdsverk begär i sin förenklade anslagsframställning för 
budgetåret 1994/95 att 19 880 000 kr anvisas till sanering och återstä.11-
ning. 

Naturvårdsverket redovisar härutöver behov av 18 miljoner kronor 
per år för att säkerställa insamling och slutligt förvar av kasserade 
kvicksilverhaltiga produkter och varor. Medelsbehovet fördelar sig på 
15 miljoner kronor per år under fem år för stöd till insamlingskampan
jer, 1 miljon kronor per år för lagring av insamlat kvicksilveravfall i 22 



avvaktan på att ett slutförvar kan inrättas samt 2 miljoner kronor per år Prop. 1993/94: 100 
under tre år för framtagning av närmare förslag om inrättandet av ett Bil. 15 
sådant slutförvar i Sverige. Naturvårdsverket har i en rapport till rege-
ringen den 15 februari 1993 närmare redovisat miljöproblemen och 
erforderliga åtgärder för ett miljöriktigt omhändertagande av uttjänta 
produkter och varor som innehåller kvicksilver. 

Regeringens överväganden 

Sanering och dterstlillning 

Naturvårdsverkets arbete för sanering och återställning av miljöskadade 
områden bör fortsätta i enlighet med den inriktning och det program 
som riksdagen lagt fast. Anslaget bör därför tillföras medel för sanering 
och återställning i enlighet med Naturvårdsverkets framställan. 

Åtgärder beträffande kvicksilverhaltigt avfall 

Stora områden i Sverige är allvarligt påverkade av kvicksilver. Riks
dagen beslutade år 1991 (prop. 1990/91 :90, bet. 1990/91 :JoU30, rslcr. 

1990/91 :338) att användningen av kvicksilver bör avvecklas på sikt. 
Den avvecklingsplan som lades fast kommer att successivt minska ny
tillförseln av kvicksilver till samhället. En stor mängd varor och pro
dukter som innehåller kvicksilver finns emellertid redan i bruk och 
fortfarande tillkommer nya sådana. När dessa varor och produkter 
tjänat ut finns risk att de hamnar osorterat på avfallsanläggningar och 
därifrån bidrar till spridning av ytterligare kvicksilver till miljön. 

Ett långsiktigt fungerande och säkert system behövs, från insamling 
av kasserade kvicksilverhaltiga produkter till slutligt omhändertagande 
av kvicksilvret, för att risken för kvicksilverläckage till miljö skall 
minskas. 

Regeringen har redogjort närmare för behov av åtgärder beträffande 
bl.a. insamling och slutförvar av kvicksilverhaltigt avfall i proposition 
1993/94: 110 Bättre kontroll över miljöfarligt avfall. 

Naturvårdsverket bör tillföras 10 miljoner kronor per år under fem 
år för åtgärder i huvudsak i enlighet med Naturvårdsverkets redovis
ning, inbegripet framtagning av närmare förslag till slutförvar för kvick
silveravfall. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Sanering och dterställning av miljöskadade områden för budgetåret 

1994/95 anvisar ett reservationsanslag på 29 880 000 kr. 
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A 8. Miljöinsatser i Östersjöregionen 

1993/94 Anvisat 
1994/95 Förslag 

122 500 {)()() 
191 800 {)()() 

Under detta anslag anvisas medel till de miljöinsatser inkl. kärnsäkerhet 
och strålskydd i Östersjöregionen som belastar Miljö- och naturresurs
departementets huvudtitel. 

Hittills, budgetåren 1992/93 och 1993/94, har totalt närmare 450 
miljoner kronor anvisats för stöd i olika former till miljöförbättrande 
åtgärder i Östersjöregionen med anslagsmedel från Miljö- och natur
resursdepartementet. Därmed har det blivit möjligt att ge stöd till kon
vertering av oljeeldade pannor till biobränslen och för energieffekti
visering av bostäder, kraftigt öka den bilaterala kunskapsöverföringen 
som bedrivs av Statens naturvårdsverket, bistå de baltiska länderna med 
stöd till färdigställande av avloppsreningsverk samt utbildning och 
demonstration av hur miljöanpassat jordbruk bör bedrivas. Dessa verk
samheter påbörjades våren 1993 varför en utvärdering av stödet ännu 
inte är möjlig. Kärnsä.kerhets- och strålskyddssamarbete har pågått 
sedan år 1991. Sammanlagt har ca 200 miljoner kronor anvisats för 
dessa ändamål, varav ca hälften finansierats från Utrikesdepartementets 
huvudtitel. Härutöver finansieras andra miljörelaterade insatser i Öster
sjöregionen i storleksordningen 100 miljoner kronor per år under Ut
rikesdepartementets huvudtitel. 

Utöver vad regeringen föreslår under detta anslag för budgetåret 
1994/95 planeras det miljörelaterade stödet under Utrikesdepartementets 
huvudtitel få samma omfattning som tidigare år. För budgetåret 1994/95 
har regeringen under Näringsdepartementets huvudtitel i bil. 12 före
slagit att 87 ,5 miljoner kronor anvisas för fortsatt stöd till svenska 
insatser för energieffektivisering och introduktion av förnybara energi
slag. 

Regeringens överväganden 

Regeringen anser att stödet till miljöinsatser i Östersjöregionen bör vara 
av minst samma omfattning som hittills. Stödet är nytt varför fortsatta 
insatser inte kan grundas på utvärderingar. Insatser genomförs dock 
alltid i nära samarbete med mottagarlandet och till övervägande del med 
krav på att mottagarlandet gör egna ekonomiska åtaganden för insatsen. 
Hittills vunna erfarenheter tyder på att avsatta medel planeras och an
vänds på ett kostnadseffektivt och väl prioriterat sätt. 

Kunskapsuppbyggnad och ftJrvaltningstöd i Central- och Östeuropa 

Regeringen föreslår att 10 miljoner kronor anslås för fortsatt stöd till 
kunskapsuppbyggnad och förvaltningsstöd till länder i Central- och 
Östeuropa. Stödet redovisades i propositionen om vissa åtgärder inom 
klimatområdet och i Östersjöregionen (prop. 1992/93:99, bet. 

Prop. 1993/94:100 
Bil. 15 
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1992/93:JoU11, rskr. 1992/93:138). Det är angeläget att detta stöd kan Prop. 1993/94:100 
fortsätta så att det bilaterala och praktiskt inriktade samarbetet mellan Bil. 15 
miljömyndigheter i Sverige och dessa länder kan fortsätta och utvecklas 
vidare. 

Kommunerna kan i dag få stöd från BITS-medel som administreras 
av Kommunförbundet till särskilda projekt i Central- och Östeuropa 
förutom att de i egen regi har vänortssamarbete med dessa länder. Den 
vanligaste projekttypen inom detta stöd är miljöprojekt. Detta stöd kan 
bara utgå för kunskapsöverföring. 

Lokaldemokratikomrnitt.en föreslår i sitt betänkande (SOU 1993 :77) 
Kommunal tjänsteexport och internationellt bistånd, att kommuner och 
landsting skall få bedriva systemexport och tjänsteproduktion - inom de 
områden som kommuner och landsting verkar - för export på egen hand 
eller som underleverantör åt svenska företag eller åt staten. Vad gäller 
investeringar för tjänsteexportverksamhet anser Lokaldemokrati
komrnitten att det skulle medföra ett alltför stort risktagande för kom
munerna och att det därför inte skall få göras inom kommunernas ra
mar. Betänkandet remissbehandlas och kommer därefter beredas i rege
ringskansliet. 

Östersjöns rening 

I propositionen till riksdagen om vissa åtgärder inom klimatområdet 
(prop. 1992/93 :99) beskrivs det åtgärdsprogram för Östersjön som tagits 
fram gemensamt av länderna runt Östersjön. I mars 1993 hölls en re
sursmobiliseringskonferens i Gdansk i Polen där framför allt de bilatera
la insatserna med finansiellt stöd till länderna i öst, samt de internatio
nella finansieringsinstitutens (Världsbanken, Europeiska investerings
banken, Europeiska utvecklingsbanken och Nordiska investeringsban
ken) pågående arbete med genomförandet av åtgärdsprogrammet redovi
sades. Från svensk och dansk sida gjordes konkreta utfästelser om 
ytterligare finansiellt stöd till framför allt projektförberedelser för att 
möjliggöra för bankerna att fullfölja projektens finansiering. Vid kon
ferensen antog ministrarna också en deklaration där bl.a. länderna runt 
Östersjön rekommenderas använda avgifter för bl.a. miljöskadliga 
utsläpp. Vidare skall enligt deklarationen alla tänkbara finansieringslös
ningar användas på effektivast möjliga sätt och gåvor och annat finan
siellt stöd ställas till förfogande för projektförberedelser. I deklaratio
nen uppmanas länderna att ta samordningsansvar för olika områden, 
s.k. lead-party ansvar. Sverige har åtagit sig samordningsansvaret för 
avloppsreningsanläggningar. 

I ovan nämnda proposition (1992/93:99) föreslog regeringen att 108 
miljoner kronor skulle användas till finansiellt stöd till en eller flera 
avloppsreningsanläggningar i de baltiska länderna. Åtgärdsprogrammet 
innehåller ett flertal avloppsreningsanläggningar. Det är viktigt att valet 
av anläggning/ar grundas på att mottagarlandet självt prioriterar valet av 
anläggning så att de ekonomiska åtagandena landet självt måste göra 
verkligen uppfylls. En lorutsättning är också att det finansiella stödet 
används på ett kostnadseffektivt sätt. En särskild utredare (M 1993: 10) 
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har tillsatts för att föreslå villcen eller vilka anläggningar som bör kom- Prop. 1993 /94: 100 
ma i fråga. Utredaren har avgivit en delrapport och det slutliga förslaget Bil. 15 
skall lämnas senast den 1 mars 1.994. I delrapporten görs den preliminä-
ra bedömningen att det blir en anläggning i vardera baltiskt land som 
kommer att erhålla finansiellt stöd från Sverige i kombination med lån 
från de internationella finansieringsinstituten. 

Regeringen anser att det är angeläget att Sverige fortsätter att ta sitt 
ansvar för åtgärdsprogrammet för Östersjön. Den totala kostnaden för 
genomförande av åtgärdsprogrammet uppskattas till 150 miljarder kro
nor, varav ca 30 miljarder kronor anses behövas i extern finansiering 
till de baltiska länderna, Polen och Ryssland. Med extern finansiering 
avses såväl lån som annat finansiellt stöd somt.ex. gåvomedel. 

Stöd till avloppsreningsanläggningar, i första hand i de baltiska län
derna, är ett kostnadseffektivt sätt att förbättra Östersjöns miljö. Av
loppsreningsanläggningar kan sannolikt heller inte komma i fråga för 
enbart kommersiell finansiering via finansieringsinstitut. Ett anslag om 
126,3 miljoner kronor föreslås för åtgärdsprogrammet budgetåret 
1994/95 för i första hand finansiellt stöd till sådana anläggningar. Stöd 
skall också kunna lämnas till genomförande av andra programelement 
inom åtgärdsprogrammet. 

Östersjövisionen och regiona/J utvecklingsarbete 

Kunskapen om Östersjöområdet är i dag mycket splittrad. Kartmaterial 
och befolkningsstatistik saknas. Kunskapen om näringsliv, naturresur
ser, miljösituation och infrastruktur är bristfällig. De senaste 50 åren 
har länderna runt Östersjön utvecklats utan samordning över gränserna, 
och detta har lett till dålig hushållning med naturresurserna och allvarli
ga skador på miljön. 

En nödvändig del av Östersjöregionens utveckling är att hela sam
hället måste anpassas i en miljövänlig och resurshushållande riktning. 
Det krävs omfattande fysisk planering för att säkerställa långsiktig 
hushållning med mark och vatten. Sedan år 1992 pågår ett gemensamt 
projekt mellan länderna runt Östersjön och i Norden - •vision and 
Strategies around the Baltic Sea 2010". Samtliga länder kommer inom 
detta projekt att bidra till att bygga upp ett gemensamt planeringsunder
lag. Nära kontakter kommer att upprätthållas med bl.a. Östersjörådet, 
Helsingforskommissionen, Europeiska utvecklingsbanken och Nordiska 
ministerrådet. 

Anslag för arbetet med Östersjövisionen anvisas under rubriken 
Bidrag till internationellt samarbete kring den byggda miljön m.m. 
(E 1.). 

Kämsäkerher och srrdlskydd 

Regeringen föreslår att 55 ,5 miljoner kronor anslås för fortsatt sam
arbete med Östeuropa och de baltiska staterna på kärnsäkerhets- och 
strålskyddsområdet samt för bidrag till den multilaterala kärnsäkerhets
fond (Nuclear Safety Account) som upprättats och administreras av 
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Europeiska utvecklingsbanken (EBRD). Samarbetet och Sveriges med- Prop. 1993/94:100 
verkan i den multilaterala kärnsäkerhetsfonden redovisades i proposi- Bil. 15 
tionen om vissa åtgärder inom klimatområdet och i Östersjöregionen 
(prop. 1992/93:99, bet. 1992/93:NU20, rskr. 1992/93:137) och i propo-
sitionen om åtgärder mot klimatpåverkan m.m. (prop. 1992/93:179, 
bet. 1992/93:JoU19, rskr. 1992/93:36). 

Sedan hösten 1991 pågår ett intensivt samarbete med Central- och 
Östeuropa och stater i det forna Sovjetunionen för att minska risken för 
olyckor i kärnkraftverk och spridning av radioaktiva ätnnen i miljön. 
Sverige har intagit en pådrivande roll i kärnsäkerhets- och strålskydds
samarbetet i Östersjöregionen. Hittills har Sverige avsatt sammanlagt ca 
200 miljoner kronor för dessa ändamål. Av dessa medel har ca 60 
miljoner kronor avsatts som bidrag till den multilaterala kärnsäkerhets
fonden för åren 1993 och 1994. Fonden bildades våren 1993 och uppgår 
för närvarande till ca 1 200 miljoner kronor. Den är avsedd att finan
siera angelägna säkerhetsinsatser i östeuropeiska kärnkraftverk som 
komplement till bilaterala samarbetsprojekt. 

De svenska kärnsäkerhetsinsatserna, som samordnas och administ
reras av Statens kärnkraftinspektion (SKI), har främst koncentrerats till 
Litauen och till kärnkraftverket lgnalina samt till visst samarbete med 
Ryssland, Ukraina och Kasz.akstan. För fortsatt stöd till kämsäkerhets
samarbetet har beräknats 43 ,5 miljoner kronor under detta anslag, varav 
Sveriges bidrag till fonden för år 1995 har beräknats till 30 miljoner 
kronor dvs. oförändrad nivå i förhållande till tidigare år. 

De svenska strålskyddsinsatsema, som samordnas och administreras 
av Statens strålskyddsinstitut (SSI), riktar sig främst till Estland, Lett
land och Litauen. Samarbete pågår också med Ryssland, Vitryssland 
och Ukraina. Strålskyddsinsatserna inriktas främst på åtgärder för att 
höja beredskapen mot kärnenergiolyckor, stöd till nationella strål
skyddsmyndigheter samt sanering och omhändertagande av radioaktivt 
avfall. För fortsatt stöd till strålskyddssamarbetet budgetåret 1994/95 
beräknas 12 miljoner kronor under detta anslag. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Miljöinsatser i Östersjöregionen för budgetåret 1994/95 anvisar 

ett reservationsanslag på 191 800 000 kr. 

A 9. Koncessionsnämnden för miljöskydd 

1992/93 Utgift 
1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

17 637 ()()() 
17 895 ()()() 
17 835 ()()() 

Koncessionsnämnden för miljöskydd är en central förvaltningsmyndig
het med huvudsaklig uppgift att pröva frågor rörande miljöfarlig verk- 27 



samhet enligt miljöskyddslagen (1969:387). Nämnden bereder vidare Prop. 1993/94:100 
vissa frågor åt regeringen enligt naturresurslagen (1987:12) om hus- Bil. 15 
hållning med naturresurser m.m. och har också uppgifter som besvärs-
instans enligt bilavgaslagen (1986:1386). 

Koncessionsnämnden för miljöskydd 

Koncessionsnämnden har för budgetåret 1992/93 lämnat en årsredovis
ning enligt förordningen 1993: 134 om myndigheters årsredovisning och 
anslagsframställning. 

Koncessionsnämnden pekar i sin förenklade anslagsframställning på 
vissa investeringsbehov i anslutning till byte av lokaler. Nämnden avi
serar med anledning härav behov av en låneram om totalt 150 000 kr. 
Nämnden disponerar sedan tidigare ett räntekonto på Rilcsgäldskontoret. 

Koncessionsnämnden hemställer i sin förenklade anslagsframställning 
om ett ramanslag om 18 000 000 kr för budgetåret 1994/95 (exkl. 
tekniska justeringar). 

Regeringens överväganden 

Sammanfattning 

Övergripande mål 

De övergripande mål som gäller för perioden 1992/93 - 1994/95 
bör ligga fast. 

Resurser 

Ramanslag 1994/95 17 835 000 kr 

Resuhatbedömning 

Nämndens instruktion har under budgetåret 1993/94 förenklats för att 
möjliggöra en utveckling av de interna arbetsformerna. Nämnden har 
under budgetåret 1993/94 även fortsatt försöken med ett nytt system för 
prestationsuppföljning. Regeringens bedömning är att systemet på sikt 
kan ge tillfredsställande information om nämndens resultat. Viss vikt 
bör läggas vid att utveckla kvantitativa resultatmått. Regeringen förut
sätter att nämnden fullföljer utvecklingen av det nya systemet med 
prestationsuppföljning samt de möjligheter till utveckling av de interna 
arbetsformerna som den förändrade instruktionen medför. 

Regeringen konstaterar att Riksrevisionsverket inte har haft några in
vändningar i revisionsberättelsen angående Koncessionsnämnden för 

miljöskydd. 28 



Slutsatser 

Sammantaget innebär bedömningen att de riktlinjer som lades fast i 
1992 års budgetproposition bör gälla även för budgetåret 1994/95. Den 
pågående översynen av miljölagstiftningen lcan på sikt leda till 
förändringar av Koncessionsnämndens verksamhet. Vid beräkningen av 
ramanslaget för budgetåret 1994/95 har regeringen i övrigt utgått från 
att verksamheten skall kunna bedrivas med i princip oförändrade 
resurser. 

För att bidra till att uppfylla målen vad gäller statsmakternas beslut 
om dels nya budgetprinciper för myndigheternas förw1tningskos1nader, 
dels saneringsprogrammet för den svenska ekonomin skall ett produkti
vitets- och effektivitetskrav läggas ut på myndigheterna. För Konces
sionsnämndens del beräknar regeringen att detta motsvarar nedskrivning 
av anslaget med 344 000 kronor. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Koncessionsnämnden ftJr miljöskydd för budgetåret 1994/95 an

visar ett ramanslag på 17 835 000 kr. 

A 10. Kemikalieinspektionen 

I statsbudgeten för innevarande budgetår har under denna anslagsrubrik 
anvisats ett anslag på 1 000 kr. 

Inom regeringskansliet bereds för närvarande vissa frågor om inrikt
ningen av den framtida kemikaliekontrollen. Arbetet bedrivs med sikte 
på att en proposition i ämnet skall kunna föreläggas riksdagen under 
februari 1994. 

I avvaktan på att beredningen slutförs föreslår regeringen att anslaget 
förs upp med oförändrat belopp. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen, 
i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till Kemikalieinspektionen 

för budgetåret 1994/95 beräknar ett anslag på 1 000 kr. 

A 11. Särskilda projekt inom bekämpningsmedelskontrollen 

I statsbudgeten för innevarande budgetår har under denna anslagsrubrik 
anvisats ett reservationsanslag på 10 426 000 kr. 

Prop. 1993/94:100 
Bil. 15 
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I enlighet med vad som anförts under anslaget A 10. Kemikaliein- Prop. 1993/94:100 
spektionen bereds för närvarande inom regeringskansliet vissa frågor Bil. 15 
om inriktningen av den framtida kemikaliekontrollen. 

I avvaktan på att beredningen slutförs föreslår regeringen att anslaget 
förs upp med oförändrat belopp. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen, 
i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till Särskilda projekt inom 

beklimpningsmedelskontrollen för budgetåret 1994/95 beräknar ett reser
vationsanslag på 10 426 000 kr. 

A 12. Bidrag enligt internationella miljökonventioner och 
avtal m.m. 

Nytt anslag (fiJrslag) 7 950 030 

Anslaget disponeras för kostnaderna för bidrag och medlemsavgifter 
enligt Sveriges åtaganden inom ramen för internationella miljökon
ventioner och avtal. Medel för dessa änclamål har under innevarande 
budgetår beräknats under förslagsanslaget B 10. Visst internationellt 
miljösamarbete. 

Det internationella marina miljöskyddsarbetet fortsätter med stor 
aktivitet. Medlemsavgifterna till Helsingfors- och OSPAR-kommissio
nema betalas från detta anslag. 

Från anslaget bekostas medlemsavgiften till den internationella 
naturvårdsunionen (IUCN). 

Arbetet med konventionen om långväga gränsöverskridande 
luftföroreningar fortsätter. Det nya svavelprotokollet, som 
färdigförhandlats år 1993, är av speciell vikt för att motverka det 
försurande nedfallet i Sverige. Sveriges bidrag till det internationella 
mätprogrammet (EMEP) inom ramen för konventionen bekostas från 
anslaget. 

För tillämpningen av den svensk-finska gränsälvsöverenskommelsen 
från år 1971 finns en ständig kommission. Sveriges bidrag till 
kommissionens verksamhet belastar anslaget. 

Medelsbehoven för klimatsamarbetet kommer att öka under 
budgetåret 1994/95. Från anslaget bekostas bidrag till UNEP:s program 
för information i klimatfrågan och bidrag till den mellanstatliga panelen 
om klimatförändringar (IPCC). JKlimatkonventionen väntas träda i kraft 
år 1994 och ytterligare kostnader kommer att uppkomma för det nya 
sekretariatet. 

Parterna till Wienkonventionen för skydd av ozonskiktet och 
Montrealprotokollet om ämnen s.om bryter ned ozonskiktet har etablerat 
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en fond för att finansiera sekretariats- och möteskostnader. Det svenska 
bidraget till denna fond betalas från anslaget. 

Arbetet med konventionen om biologisk mångfald pågår med att 
bygga upp samarbetet mellan de stater som signerat konventionen. 
IConventionen träder i kraft den 29 december 1993. Kostnader för 
konventionens arbete, bl.a. upprättande av ett sekretariat, betalas från 
anslaget. 

ECE-konventionen om gränsöverskridande vattendrag och sjöar och 
konventionen om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande 
sammanhang väntas träda i kraft inom en snar framtid. De svenska 
medlemsavgifterna inom ramen för konventionerna föreslås betalas från 
anslaget. 

Vidare bekostas från anslaget medlemsavgifter till följande 
konventioner: 
- konventionen om gränsöverskridande transporter av miljöfarligt 

avfall, 
- konventionen om handel med utrotningshotade djur och växter, 
- konventionen om skydd av Europas vilda djur och växter samt 

naturliga boplatser, 
- konventionen om skydd av våtmarker, 
- internationella valfångstkommissionen samt 

konventionen om bevarandet av de levande marina resurserna 
Antarktis. 
Anslaget tillförs 1 200 000 kr för att bekosta bidrag enligt nya 

miljökonventioner. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Bidrag enligt inJernationella miljökonvenJioner och avtal m.m. 

för budgetåret 1994/95 anvisar ett förslagsanslag på 7 950 000 kr. 

A 13. Visst internationellt miljösamarbete 

1992/93 Utgift 
1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

39 792 711 1 

38 687 000 
36 947 000 

1 Anslagen Bidrag till Förellta nationernas miljöfond och Visst internationellt 

llliljösamarbete 

Anslaget disponeras för utgifter för Sveriges deltagande i vissa interna
tionella organisationer och för internationellt samarbete inom 
departementets ansvarsområde. 

Från anslaget betalas kostnader för deltagande i möten inom ramen 
för bl.a. de internationella miljökonventioner och avtal som redovisas 
under anslaget A 12. Vidare betalas kostnader för deltagande i miljö-

Prop. 1993/94:100 
Bil. 15 
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samarbetet inom ramen för FN-systemet och inom organisationer såsom 
OECD, ECE, Europarådet samt: i miljösamarbetet i fråga om Arktis. 

Inom ramen för EES-samarbetet och vid ett svenskt medlemskap i 
EU kommer det att krävas ökade resurser för deltagande i kommissio
nens expertgruppper och kommitteer och i rådets arbetsgrupper. Sveri
ge har gjort framställning om deltagande i Europeiska miljöbyrån. 
Kostnaderna för dessa ändamå1 betalas från anslaget. 

Förenta nationernas miljöfond inrättades genom beslut av 1972 års 
generalförsamling för att inom ramen för FN:s miljöprogram (UNEP) 
helt eUer delvis finansiera kostnaderna för nya miljövårdsinitiativ inom 
FN:s olika organ. Fondens användning står under överinseende av FN:s 
miljöstyrelse. Bidraget tiU miljöfonden belastar anslaget och bör för 
nästa budgetår bibehållas på en oförändrad nivå. 

Från anslaget lämnas bidrag tiU vissa ideeUa miljöorganisationers in
ternationella verksamhet. 2 miljoner kronor föreslås gå tiU detta ända
mål under budgetåret 1994/95. 

Under anslaget betalas också vissa kostnader för bilateralt miljösam
arbete. 

Under anslaget föreslås ett bidrag tiU vissa kostnader för Sveriges 
deltagande i internationellt standardiseringsarbete inom miljöområdet. 

Anslaget tillförs 1 700 000 kr för att bl.a. bekosta deltagandet i nya 
miljökonventioner. 

Anslaget tillförs 3 309 930 kr genom att förhandlingsreseanslaget 
som tidigare redovisats under tredje huvudtiteln upphör och fördelas på 
berörda fackdepartements anslag. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
tiU ltJsst intemaJionellt miljösamarbete för budgetåret 1994/95 anvisar 

ett reservationsanslag på 36 947 000 kr. 

A 14. Stockholms internationella miljöinstitut 

1992/93 Utgift 
1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

25 ()()() ()()() 
12 ()()() ()()() 

12 ()()() 000 

Under anslaget redovisas utgifterna för statens stöd tiU Stockholms 
internationella miljöinstitut (SEJ) (prop. 1987/88:85, bet. 
1987/88:JoU23, rskr. 1987/88:373). 

SEI:s huvudsakliga uppgifter är att initiera, genomföra och föra ut 
resultatet av studier och forskning vad gäller värdering och utveckling 
av miljöteknik, miljö- och utvecklingspolicy samt relaterad miljöstyr
ning och strategier för en hållbar utveckling. 

SEJ har förutom sitt huvudkontor i Stockholm tre övriga kontor, ett 
i Boston, ett i York och ett i Tallin. 

Prop. 1993/94:100 
Bil. 15 
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SEI har byggt upp en internationellt erkänd verksamhet och utvecklat Prop. 1993 /94: 100 
forskningen inom områden som är relevanta för de globala miljöproble- Bil. 15 
men. Institutet har inriktat sin verksamhet på bl.a. energistudier, klimat-
frågor, bioteknik, ekonomi med etik och miljövården. SEI har engagerat 
sig alltmer i miljöfrågor i Östersjöregionen, främst de baltiska staterna. 

Med hänsyn till att SEI har etablerat sig som en internationellt er
känd kraft på miljöområdet bedömer regeringen att det bör finnas ett 
intresse hos andra länder och organisationer att medverka till finan
sieringen av den framtida verksamheten vid SEI. 

Regeringen föreslår att SEI anvisas 12 miljoner kronor för budgetå
ret 1994/95. 

Förslag till ribdapbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Stockholms internationella miljöinstitut för budgetåret 1994/95 

anvisar ett reservationsanslag på 12 000 000 kr. 

A 15. Forskning för en kretsloppsanpassad samhällsutveck
ling 

1992/93 Utgift 
1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

13 137 069 
32 290 ()()() 
32 497 ()()() 

Reservation 18 696 868 

Medlen disponeras av Programrådet för forskning för ett avfullssnålt 
samhälle, Avratlsforskningsrådet (AFR). 

Det övergripande målet för verksamheten inom avratlsområdet är att 
avratlets volym och farlighet skall begränsas och att behandlingen av det 
avratl som ändå uppkommer skall förbättras. Skadligt avratl skall und
vikas genom att innehållet av miljöskadliga ämnen i prcidukter och varor 
minskas. 

Vid sidan av, och som komplettering till, den forskningsverksamhet 
i landet som sker inom avratlsområdet skall AFR stödja forskning för 
att utveckla teknik och styrmedel som leder till miljöanpassade 'produk
ter, minskade avfallsmängder och mindre farligt avratl. 

Avfallsf orskningsrAdet 

Avratlsforskningsrådets program genomförs i samverkan med universitet 
och högskolor, industri, organisationer samt statliga och kommunala 
organ inom och utom Sverige. Förutom stöd till forskningsprojekt 
lämnar AFR också stöd till universitet och högskolor för ökade utbild
ningsinsatser inom rådets verksamhetsområde. Rådet lämnar även stöd 
till utvecklingsprojekt av mera tillämpad karaktär. 

3 Riksdagen 1993194. l sam/. Nr 100 Bilaga 15 
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AFR har inför innevarande treårsperiod 1993/94-1995/96 tillsatt fyra Prop. 1993/94:100 
programkommitteer med uppgift att leda och utveckla resp. forsknings- Bil. 15 
område. 

I AFR:s anslagsframställning för budgetåret 1994/95 har rådet w.lt 
att prioritera fyra nyckelområden för en kretsloppsanpassad samhälls
utveckling nämligen: Systemkunskap, Miljöanpassade produkter, Miljö
anpassad restproduktanvändning och Miljöanpassad avfallsdeponering. 

AFR:s verksamhet utgår från den av riksdagen godkända proposition 
1992/93:170 (bet. 1992/93:JoU18, rskr. 1992/93:398) om forskning för 
kunskap och framsteg. 

AFR anser att inriktningen på verksamheten bör ligga fåst eftersom 
de hittillsvarande resultaten kan bedömas vara sådana att korrigeringar 
ej ter sig nödvändiga. 

Regeringens överväganden 

Sammanfattning 

övergripande mål 

Det har inte funnits skäl att förändra de övergripande mål som 
gäller för treårsperioden 1993/94-1995/96. 

Reservationsanslag 1994/95 32 497 000 kr 

Planeringsram 

AFR:s anslagsframställan för budgetåret 1994/95 utgår från den 
av riksdagen godkända proposition 1992/93: 170 (bet. 
1992/93:JoU18, rskr. 1992/93:398) om forskning förkunskap och 
framsteg. I propositionen angav regeringen att avfallsområdet från 
budgetåret 1994/95 kommer att kräva betydligt större belopp än 
vad som för närvarande står till förfogande. Regeringens bedöm
ning vid denna tidpunkt var att frågan om finansiering av en 
ökning anslagen var beroende av löntagarfondernas användning. 
Enligt vad regeringen erfar har AFR tagit inledande kontakter 
med företrädare för Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, i syfte 
att få till stånd en sådan ökning av medlen för forskningsinsatser 
inom avfallsområdet. I avvaktan på resultatet av dessa kontakter 
bedömer regeringen att anslagsnivån bör hållas i huvudsak oför
ändrad. 

Resuhatbed/Jmning 

Regeringen delar AFR:s bedömning av resultatet av verksamheten. 
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Siw sats 

Regeringen anser att de riktlinjer som lades fust i proposition 
1992/93:170 (bet. 1992/93:JoU18, rskr. 1992/93:398) om forskning för 
kunskap och framsteg bör gälla för budgetår 1994/95. 

För att bidra till att uppfylla målen vad gäller statsmakternas beslut 
orn dels nya budgetprinciper för myndighetens förvaltningskostnader, 
dels saneringsprogrammet för den svenska ekonomin skall ett produkti
vitets- och effektivitetskrav läggas ut på myndigheterna. För AFR:s del 
beräknar regeringen att detta motsvarar nedskrivning av anslaget med 
drygt 600 ()()() kr. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Forskning ftJr en kretsloppsanpassad samhällsutveckling för bud

getåret 1994/95 anvisar ett reservationsanslag på 32 497 000 kr. 

Prop. 1993/94:100 
Bil. 15 
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B. Strålskydd, kämsäkerhet 

B 1. Statens strålskyddsinstitut 

1992/93 Utgift 
1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

67 883 000 
79 988 000 
80 043 000 

Statens strålskyddsinstib.lt (SSI) är central förvaltningsmyndighet med 
uppgift att verka för att intentionerna i strålskyddslagen (1988 :220) 
uppfylls. Instib.ltet handlägger frågor om skydd för människor, djur och 
miljö mot skadlig verkan av joniserande och icke-joniserande strålning. 

Instib.ltet skall ge råd och upplysningar i strålskyddsfrågor, utöva 
tillsyn över verksamhet med joniserande och icke-joniserande strålning, 
öka kunskaperna inom området genom att bedriva och finansiera forsk
ning samt i övrigt verka för säker användning av strålning. 

SSI skall ha en beredskap att vid olyckor, särskilt i kärnteknisk verk
samhet, ge råd och information i strålskydds- och saneringsfrågor till 
berörda myndigheter. 

SSI skall även uppmärksamma andra strålskyddsproblem som berör 
stora samhälleliga värden. 

Inkomster hos Statens strålskyddsinstib.lt som redovisas på statsbud
getens inkomstsida under inkomsttitel 2511 Ansökningsavgifter och 
2551 Avgifter från kärnkraftföretagen beräknas till 5 000 000 resp. 
41 220 000 kr för nästa budgetår. 

Statens strålskyddsinstitut 

SSI har i sin årsredovisning i de delar som avser resultatredovisningen 
redovisat verksamheten i verksamhetsgrenama allmän tillsyn, strålskydd 
för kärnenergi vid normaldrift, strålskydd för kärnenergi och beredskap, 
allmän strålskyddsforskning samt strålskydd öst. 

För vardera av dessa fem verksamhetsgrenar har följande mål lagts 
fast: 
lerksamhetsgren 1: Allmlln tillsyn: Genom forskning och tillsyn för
hindra akuta skador och minska risken för sena skador till följd av 
strålning. 
lerksamhetsgren 2: Str/ilskydd ftJr kärnenergi, normaldrift: Drift och 
underhåll av kärntekniska anläggningar skall vara förenade med en 
säker strålmiljö för människor, djur och miljö. 
lerksamhetsgren 3: Strlllskydd for kärnenergi, beredskap: Upprätthålla 
och vidareutveckla en samordnad nationell beredskap inom strålskydds
området mot utsläpp av radioaktiva ämnen. 
lerksamhetsgren 4: Allmän str/ilskyddsforskning: Genom forsknings-, 
utvecklings-, beräknings- och mätinsatser dels ge underlag för instib.ltet 
i dess strävan att uppnå bästa möjliga strålskydd enligt SSI:s övergrip-

Prop. 1993/94:100 
Bil. 15 
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ande mål, dels utveckla och upprätthålla kvalificerad kompetens för att 
kunna förutse och möta framtida frågor inom strålskyddet. 
lerksamhetsgrenen Strålskydd öst: Programmet skall ge ett bättre strål
skydd i berörda länder i Central- och Östeuropa. 

RRV:s revisionsberättelse innehåller inga invändningar. 
SSI har för budgetåret 1994/95 lämnat en förenklad anslagsframställ

ning. Instiwtet anser att de övergripande målen som gäller för sektorn 
och de mål som lades fast för verksamhetsgrenama 1-4 i regeringens 
fördjupade prövning har kunnat nås eller är på väg att nås. SSI anser att 
inriktningen på verksamheten bör ligga fast. 

SSI begär 3 miljoner kronor för projektet MKB-95 som syftar till att 
bygga upp myndighetens kompetens inför kommande granskningar av 
miljökonsekvensbedömningar utförda av industrin. 

SSI föreslår vidare att Sverige gör två punktinsatser på strålskydds
området i utvecklingsländer och begär l, 7 miljoner kronor för dessa 
insatser. 

Kostnaden för det svenska deltagandet i EU-forskningen har ökat 
med 900 000 kr som en följd av att kronans värde har sjunkit. Dess
utom har kostnaden för budgetåret 1994 blivit betydligt högre än beräk
nat, som en följd av att medlemsländerna enats om ett mer omfattande 
program än vad som förutskickats. Institutet begär totalt ytterligare 
(inkl. valutakurskompensation) 5,7 miljoner kronor för EU-forskningen 
budgetåret 1994/95. 

SSI införde den 1 juli 1993 avgifter för tillsynen utanför kärnenergi
området. Som en följd härav har administrativa kostnader uppstått och 
institutet begär att ramanslaget ökas med 600 000 kr som en kompensa
tion för dessa ökade kostnader. 

Vidare räknar SSI med att spara uppskattningsvis 800 000 kr per år 
som en följd av att verksamheten flyttat till nya lokaler. 

En ytterligare följd av myndighetens flyttning är, enligt myndig
hetens bedömning, att ett investeringsbehov uppstår för bl.a. nytt snabb
telefonsystem och datorutrustning. Därför föreslår institutet att lånera
men i Riksgäldskontoret ökas från 9 647 000 kr till 12 050 000 kr. 

Regeringens överväganden 

Sammanfattning 

övergripande mål 

De övergripande mål som gäller för treårsperioden 1992/93-
1994/95 bör ligga fast. 

Resurser 

Ramanslag 1994/95 80 043 000 kr 

Prop. 1993/94:100 
Bil. 15 
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Resu/Jatbedömning 

Regeringen delar SSI:s bedömning av struktur för verksamheten. 
Det är angeläget att myndigheten bygger upp sin kompetens bl.a. 

vad gäller miljökonsekvensbeskrivningar, inför den granskning av indu
strins ansökan om lokaliseringstillstå.nd för slutförvar av använt kärn
bränsle och andra anläggningar som kan komma att ske om några år. 
Regeringens bedömning är att myndigheten får bekosta detta genom 
omprioriteringar inom den egna verksamheten och i samråd med andra 
berörda myndigheter. 

SluJsatser 

Med hänsyn till att myndighetf~n har ett ramanslag och har påverkats 
negativt av en flytande kronkurs tillförs SSI ytterligare 900 000 kr för 
sitt deltagande i EU-forskningen. SSI skall särredovisa den kostnadsök
ning som uppstått. Regeringen förordar att myndigheten till viss del 
skall kompenseras för kostnaden för EU-forskningen budgetåret 
1994/95. Regeringen föreslår att institutet som engångsanvisning tillförs 
2,4 miljoner kronor för den kämkraftrelaterade EU-forskningen. 

Regeringen tillstyrker att myndighetens låneram ökas från 9 647 ()()() 
kr till 12 050 ()()()kr. 

De riktlinjer som lades fust i 1992 års budgetproposition bör gälla 
även för verksamhetsåret 1994/95. 

För att bidra till att uppfylla målen i statsmakternas beslut om dels 
nya budgetprinciper för myndigheternas förvaltningskostnader, dels 
saneringsprogrammet för den svenska ekonomin skall ett produktivitets
och effektivitetskrav läggas ut på myndigheterna. För SSI:s del beräk
nar regeringen att detta motsvarar nedskrivning av anslaget med 
1 483 ()()() kr. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Statens strdlskyddsinstitul för budgetåret 1994/95 anvisar ett 

ramanslag på 80 043 000 kr. 

B 2. Statens kärnkraftinspektion: Förvaltningskostnader 

1992/93 Utgift 
1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

53 247 000 
58 998 000 
59 614 000 

Prop. 1993/94:100 
Bil. 15 
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B 3. Statens kärnkraftinspektion: Kämsäkerhetsforskning 

1992/93 Utgift 
1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

51163 000 
67 007 000 
66 281 000 

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 kärn
teknisk verksamhet. Dessutom skall SKJ handlägga vissa finansierings
frågor på kärnavfallsområdet. 

De övergripande målen för SKI är att verksamheten skall inriktas på 
att 
- hög säkerhet uppnås i svensk kärnteknisk verksamhet och att SKI i 

detta syfte tar initiativ till säkerhetshöjande åtgärder, 
- Sveriges internationella åtaganden på det kärntekniska området upp

fylls, 
- 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 
kärnbränsle. 

Statens kärnkraftinspektion 

Statens kärnkraftinspektion har i sin tlrsredovisning i de delar som avser 
resultatredovisningen redovisat verksamheten i fem huvudprogram. 
Strukturen överensstämmer med den som redovisades i den fördjupade 
anslagsframställningen. 

Den grundläggande förutsättningen för SKJ:s mål och inriktning av 
verksamheten är att de som har tillstånd att bedriva kärnteknisk verk
samhet också har det fulla och odelade ansvaret för säkerheten. SKI 
skall övervaka hur tillståndsinnehavama lever upp till detta ansvar 
genom att skapa sig en egen välgrundad bild av säkerhetsläget vid 
anläggningarna och av kvaliteten i tillståndsinnehavamas säkerhetsarbe
te. 

SKI skall i det sammanhanget 
- driva på i säkerhetsarbetet när drifterfarenheter, forskningsresultat 

och teknisk utveckling så motiverar, såväl gentemot tillståndsinneha
vare som i det internationella säkerhetssamarbetet, 

- verka för att en allsidighet upprätthålls i kärnkraftindustrins forsk
ning och utveckling för hantering och slutförvaring av kärnavfall och 
för avveckling och rivning av kärntekniska anläggningar i vilka 

Prop. 1993/94: 100 
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verksamhet inte längre skall bedrivas samt att tillse att erforderliga 
medel sätts av för framtida kostnader, 

- verka för att kompetensen :i säkerhetsarbetet vidmakthålls och ut
vecklas inom SKI likaväl som hos tillståndsinnehavarna och i övrigt 
inom landet, 

- utfärda och fastställa villkor och föreskrifter för kärnteknisk verk
samhet i den utsträckning som bedöms nödvändig för säkerheten och 
till följd av Sveriges internationella åtaganden samt 

- aktivt informera om förhållanden och händelser av säkerhetsintresse 
samt om omhändertagande och slutförvaring av använt kärnbränsle 
och kärnavfu.11. 
I prioritering av myndighete1ns uppgifter skall den säkerhetsmässiga 

betydelsen vara avgörande. Även de uppgifter som följer av Sveriges 
internationella åtaganden skall bc-..aktas. 

Resultatredovisningen indikerar att dessa mål i tillfredsställande grad 
har uppnåtts. SKI påpekar samtidigt i sin redovisning att en säkerhets
fråga, det s.k. silärendet dvs. dtm generiska säkerhetssvaghet i de äldre 
kokvattenreaktorerna som uppdagades i samband med incidenten i Bar
sebäcksverket den 28 juli 1992, dominerat säkerhetsarbetet under bud
getåret. Detta har bl.a. fått till följd att den långsiktiga kärnsäkerhets
forskningen tillfälligt fått nedprioriteras och har medfört ett ökat an
slagssparande. SKI påpekar att anslagssparandet i huvudsak är intecknat 
i planerad verksamhet. 

SKI menar att det ekonomiska resultatet i verksamheten är tillfreds
ställande. En kostnadsjämförelse med tillsynsverksamheter i några andra 
kämkraftsländer har gjorts i årsredovisningen av vilken framgår att 
Sveriges kostnader för tillsyn av kärnteknisk verksamhet är relativt sett 
låga. Anslagssparandet uppgår till sammanlagt 35 648 000 kr, varav 
24 550 000 kr avser kärnsäkerhetsforskning. Totalt utgör anslagsspa
randet 29 % av det tilldelade ramanslaget i huvudsak som en följd av 
den nödvändiga resurskoncentrationen till det s.k. silärendet. SKI har 
vidare upptagit lån i Riksgäldskontoret för inlösen av skulder hos Stats
kontoret för tidigare centralt finansierad anskaffning av ADB-utrustning 
till ett sammanlagt belopp av 689 000 kr. Regeringen beslutade i regle
ringsbrev den 10 juni 1993 att SKI för budgetåret 1993/94 får disponera 
en låneram i Riksgäldskontoret på högst I 800 000 kr. SKI har i sin 
anslagsframställning föreslagit en höjning av låneramen till högst 
4 000 000 kr fr.o.m. budgetåret 1994/95. 

Riksrevisionsverkets revisionsberättelse innehåller inga invändningar. 
I sin enkla anslagsframställning anser SKI att de övergripande mål 

som lades fast för verksamheten i regeringens fördjupade prövning har 
kunnat nås, eller är på väg att kunna nås. SKI påpekar att riksdagens 
beslut den 18 november 1992 om att avskaffa riksprovplatsfunktionen 
kommer att leda till att vissa myndighetsuppgifter, bl.a. avseende kon
troll och provning, som SKI i dag har delegerat till Svensk anläggnings
provning AB måste återtas till SKL Förändringen bedöms träda i kraft 
under år 1994. Erfarenheten visar också på ökande behov av kontroll 
och provning med åtföljande myndighetsinsatser allteftersom reaktorerna 
blir äldre. SKI bedömer att nödvändiga omfördelningar av resurser för 
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detta ändamål under innevarande anslagsperiod är möjliga att genomföra 
inom en totalt oförändrad resursram. 

Finansieringsfrågor 

SKI svarar för verksamhet avseende förvaltning av inbetalade avgifter 
m.m. enligt lagen (1992:1537) om finansiering av framtida utgifter för 
använt kärnbränsle m.m. (finansieringslagen). 

Av redovisningen för år 1992 framgår att inbetalade avgifter uppgick 
till sammanlagt 1 146 miljoner kronor (1 396 miljoner kronor år 1991). 
Utbetalade ersättningar uppgick till 346 miljoner kronor (310 miljoner 
kronor). Ränteintäkterna uppgick till 1 016 miljoner kronor (878 miljo
ner kronor) och överskottet av förvaltningen 1 816 miljoner kronor 
(1 950 miljoner kronor). Behållningen den 31 december 1992 var 

11 523 miljoner kronor (9 707 miljoner kronor). 

Regeringens överväganden 

Sammanfattning 

Övergripande mål 

De övergripande mål som gäller för treårsperioden 1992/93 -
1994/95 bör ligga fast. Regeringen har den 10 juni 1993 beslutat 
att de övergripande mål och verksamhetsmål som gällt för perio
den 1992/93 - 1994/95 utsträcks till att omfatta även budgetåret 
1995/96. 

Resurser 

B 2. Ramanslag 1994/95 59 614 000 kr 
B 3. Ramanslag 1994/95 66 281 000 kr 

Planeringsram 

B 2. 
B 3. 

1994/95 
59 614 ()()()kr 
66 281 ()()()kr 

Resultatbedömning 

1995/96 
59 817 ()()()kr 
66 731 ()()()kr 

SKI:s årsredovisning visar att verksamheten bedrivs med en sådan 
inriktning att de uppsatta målen kan nås. 

Regeringen konstaterar att Riksrevisionsverket inte haft några in
vändningar i revisionsberättelsen avseende SKI. 

Prop. 1993/94:100 
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SlutsaJser 

Sammantaget innebär bedömningen att de riktlinjer som lades fast i 
1992 års budgetproposition bör gälla även för budgetåret 1994/95. 

Regeringen tillstyrker att myndighetens låneram ökas från 
1 800 000 kr till 4 000 000 kr. 

För att bidra till att uppfylla målen vad gäller statsmakternas beslut 
om dels nya budgetprinciper, dels saneringsprograrnmet för den svenska 
ekonomin, skall ett produktivitets-och effektivitetskrav läggas ut på 
myndigheterna. För SKI:s del beräknar regeringen att detta motsvarar 
nedskrivning av anslag B 2. Statens kärnkraftinspektion: Förvaltnings
kostnader med 1 152 000 kr och en nedskrivning av anslaget B 3. Sta
tens kärnkraftinspektion: Kämsäkerhetsforskning med 1 305 000 kr. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
1. till StaJens kärnkraftinspektion: Förvaltningskostnader för bud

getåret 1994/95 anvisar ett ramanslag på 59 614 000 kr, 
2. till StaJens kärnkraftinspektion: Kli.rnslikerhetsforskning för bud

getåret 1994/95 anvisar ett ramanslag på 66 281 000 kr. 

B 4. Visst internationellt samarbete i fråga om kämsäkerhet 
m.m. 

1992/93 Utgift 
1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

20 872 416 
19 360 ()()() 
19 360 ()()() 

Från anslaget betalas kostnader, i amerikanska dollar och österrikiska 
shilling, för deltagande i intemationellt samarbete på kärnenergiom
rådet, såsom Sveriges reguljära medlemsavgift i Internationella Atom
energiorganet (IAEA), bidraget till IAEA:s Technical Assistance and 
Cooperation Fund samt kostnader i samband med övrigt internationellt 
kärnsäkerhetssamarbete. 

Medelsbehovet för nästa budgetår under detta anslag har beräknats 
till oförändrat 19 360 000 kr. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Visst internationellt samarbete i fråga om kärnslikerhet m.m. för 

budgetåret 1994195 anvisar ett förslagsanslag på 19 360 000 kr. 
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C. Fastighetsdataverksamheten 

Allmänt 

Genom den pågående fastighetsdatareformen byggs ett nytt, för land och 
stad enhetligt, ADB-baserat fastighetsdatasystem upp. Systemet ersätter 
de manuella fastighets- och inskrivningsregistren. Det togs först i bruk 
med rättsverkan i Uppsala län den 1 januari 1976. Reformarbetet har 
sedan genomförts i femåriga etapper. Reformen beräknas kunna avslutas 
under hösten 1995. 

Hittills har ca 3,9 miljoner fastigheter anslutits till fastighetsdatasys
temet, vilket motsvarar ca 90 % av landets fastighetsbestånd. Systemet 
återstår att föra in i Kronobergs, Gotlands och Blekinge län samt i delar 
av Jönköpings och Kopparbergs län. Uppgifter om planer och bestäm
melser, koordinater samt taxeringsuppgifter finns dock redan i dag 
tillgängliga via terminal för hela landet. Ett arbete med att komplettera 
fastighetsdatasystemet med identiteter för byggnader inleddes under 
budgetåret 1992/93. 

Organisation m.m. 

Centralnämnden för fastighetsdata (CFD) har ansvaret för genomföran
det av fastighetsdatareformen 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 fastighetsdatasyste
met inom olika verksamhetsområden. CFD bedriver också en omfattan
de uppdragsverksamhet. Uppdragsverksamheten utomlands bedrivs 
genom det statligt ägda bolaget Swedesurvey AB. 

Verksamheten är i huvudsak förlagd till Gävle och sysselsätter där 
ca 200 personer. I Kiruna och Ronneby finns enheter för utvecklings
verksamhet m.m. med tillsammans ca 20 anställda. 

Vid CFD finns ett råd för behandling av utvecklingsfrågor av be
tydelse för kommunerna. 

Det övergripande målet för CFD är att medverka till att rationalise
ra och minska kostnaderna för hanteringen och användningen av fastig
hetsdata inom olika verksamhetsområden. 

Prop. 1993/94:100 
Bil. 15 
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Översyn av organisationen för lantmäteri-, fastighetsdata
och inskrivningsverksamhet m.m. 

Regeringen har tillsatt en särskild utredare (dir. 1993:11) med uppgift 
att lämna förslag om en ny organisation för fastighetsbildning, fastig
hetsregistrering, fastighetsdataverksamhet samt produktion av kartor och 
annan landskapsinfonnation m.m. Utredaren skall även överväga om 
inskrivningsverksamheten bör integreras med denna organisation och 
undersöka förutsättningarna för ett ökat samarbete mellan land- och 
sjökarteverksamhetema. Arbetet skall slutredovisas före den 1 juni 
1994. 

Utredaren har lämnat ett principbetänkande, Kart- och fastighets
verksamhet i myndighet och bolag (SOU 1993:99). I betänkandet före
slås att berörda myndigheter förs samman till ett centralt kart- och 
fastighetsverk och 24 regionala myndigheter för kartor och fastigheter. 
Dessutom föreslås bildande av ett statligt bolag för uppdragsverksamhet 
och kartproduktion. Den nya organisationen föreslås träda i kraft den 1 
juli 1995. Betänkandet remissbehandlas fram till den 1 februari 1994. 
Regeringen avser att redovisa sitt ställningstagande till utredarens för
slag i en proposition till vårriksdagen. 

Centralnämnden för fastighetsdata 

CFD har kommit in med en förenklad anslagsframställning för bud
getåret 1994/95. Av framställningen framgår att arbetet med att kom
plettera fastighetsdatasystemet med byggnadsidentiteter har inletts. CFD 
räknar med att finansieringen skall kunna klaras genom omprioriteringar 
och besparingar inom den ordinarie verksamhetens ram. Det totala 
medelsbehovet för uppläggningen har CFD beräknat till 57 ,5 miljoner 
kronor. Enligt gällande planering slutförs en första etapp omfattande 
landets småhus under hösten 1995 för att kunna användas som underlag 
för taxeringen av småhus år 1996. 

CFD har upprättat ett årsbokslut enligt förordningen (1979:1212) 
med föreskrifter om statliga myndigheters bokföring. Av redovisningen 
framgår bl.a. att från budgetåret 1992/93 kvarstående medel under 
anslaget D 1. Centralnämnden för fastighetsdata uppgår till 9 449 919 
kr. CFD har begärt att medlen fåI disponeras för arbetet med byggnads
registret innevarande budgetår. 

Riksrevisionsverket bedömer att årsbokslutet är rättvisande. 

Prop. 1993/94:100 
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Regeringens överväganden 

Sammanfattning 

övergripande mål 

Det har inte funnits skäl att förändra de övergripande mål som 
gäller för treårsperioden 1993/94-1995/96. 

Resurser 

1994/95 

C 1. Förvaltningskostnader för Centralnämnden för fastighetsdata, 
ramanslag, 104 995 000 kr. 
C 2. Uppdragsverksamhet vid Centralnämnden för fastighetsdata, 
anslag, 1 000 kr. 

Planeringsram 

c 1 
C2 

1994/95 

104 995 ()()() kr 
1 ()()()kr 

ResultaJbedtJmning 

1995/96 

94 600 ()()()kr 
1 ()()()kr 

CFD:s förenklade anslagsframställning visar att verksamheten bedrivs 
i överensstämmelse med beslutad inriktning för innevarande treårs
period. Fastighetsdatarefonnen följer planerna. Tillgängligheten till 
rastighetsdatasystemet är mycket hög. Arbetet med att komplettera 
rastighetsdatasystemet med identiteter för landets byggnader har snabbt 
kunnat inledas som planerats med målsättning att i fråga om småhus 
kunna användas för 1996 års allmänna rastighetstaxering. 

SlutsaJser 

Regeringen föreslår ingen förändring av den rastställda inriktningen av 
verksamheten. 
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Anslag 

C 1. Förvaltningskostnader för Centralnämnden för fastig
hetsdata 

1992/93 Utgift1 

1993/94 Anslag2 
1994/95 Förslag 

85 336 081 
100 360 000 
104 995 000 

1Anslaget XIV Dl. Centralnämnden för fastighetsdata 
2Anslaget XIV Dl. Förvaltningskostnader för Centralnämnden för fastighetsdata 

Anslaget skall främst finansiera genomförandet av fastighetsdatarefor
men och driften av fastighetsdatlS)'stemet. 

Centralnämnden för fastighetsdata 

CFD föreslår att 106 213 000 kr anvisas för verksamheten budgetåret 
1994/95. Av medlen avser CFD att reservera 18 miljoner kronor för 
arbetet med att komplettera fastighetsdattSystemet med byggnadsidenti
teter. 

futighetsdatarefonnen kommer under budgetåret 1994/95 att av
slutas i Jönköpings, Kronobergs och Kopparbergs län. Efter budgetårets 
slut återstår endast att föra in fastighetsdattSystemet i Gotlands län. 

Regeringens överväganden 

Regeringen beräknar, med hänvisning till vad som framförts i det in
ledande avsnittet, anslaget för nästa budgetår till 104 995 000 kr, vilket 
innefattar vissa tekniska justeringar och en pris- och löneomräkning av 
medelstilldelningen enligt gällande planeringsram. För att bidra till att 
uppfylla målen vad gäller statsmakternas beslut om dels nya budgetprin
ciper för myndigheternas förvaltningskostnader, dels saneringsprogram
met för den svenska ekonomin skall ett produktivitets- och effektivi
tetskrav läggas ut på myndigheterna. För nämndens del beräknar rege
ringen att detta motsvarar en nedskrivning av anslaget med drygt 2 mil
joner kronor. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Förvaltningskostnader jlJr Centralnllmnden ftJr fastighetsdala för 

budgetåret 1994/95 anvisar ett r.imanslag på 104 995 000 kr. 

Prop. 1993/94: 100 
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C 2. Uppdragsverksamhet vid Centralnämnden för fastig
hetsdata 

1993/94 Anslag' 1 000 
1994/95 Förslag 1 000 

'Anslaget 02. Uppdragsverksamhet vid Centralnämnden för fastighetsdata 

CFD bedriver en omfattande uppdragsverksamhet inom landet. 
Uppdragsverksamhet utomlands sker genom det nybildade statligt ägda 
bolaget Swedesurvey AB. En närmare beskrivning av bolaget återfinns 
under litt. D. Lantmäteriet. 

Uppdragsverksamheten beräknas innevarande budgetår omsätta ca 48 
miljoner kronor. Uppdragsverksamheten under budgetåren 1992/93-
1994/95 framgår av följande sammanställning. 

Resultat av uppdragsverksamheten (1000-tal kronor) 

1992/93 1993/94 1994/95 
Utfall Beräknat Beräknat 

Intäkter' 45 479 48 000 60 ()()() 
Kostnader' 42 953 48 000 60 000 
Resultat 2 526 0 0 
Balanserat resultat 4 843 4 843 4 843 

'Som intäkter redovisas fakturerade belopp och värdet ir; utförda men ännu inte 
fakturerade tjänster. I kostnaderna ingår avsättningar för osäkra fordringar och 
avskrivningar. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Uppdragsverksamhet vid Centralniimnden for fastighetsdata för 

budgetåret 1994/95 anvisar ett anslag på 1 000 kr. 
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D. Lantmäteriet 

Allmänt 

Det statliga lantmäteriets huvudsakliga myndighetsuppgifter är att svara 
för fastighetsbildning, fastighetsregistrering och framställning av all
männa kartor och annan landskapsinfonnation. Lantmäteriet bedriver 
också uppdragsverksamhet i form av fastighetsvärdering, ka.rtproduk
tion, flygfotografering, mätningar m.m. 

Verksamheten, som bedrivs enligt riksdagens beslut för treårsperioden 
1991/92-1993/94, omsatte budgetåret 1992/93 totalt ca l 270 miljoner 
kronor. Härav svarade den avgiftsfinansierade verksamheten, främst 
uppdrag och fastighetsbildningsåtgärder, för ca 865 miljoner kronor, 
vilket motsvarar nära 70 % av den totala omsättningen. Återstoden 
finansieras genom anslag som huvudsakligen används för bidrag till 
fastighetsbildningsverksamheten, fastighetsregistrering, framställning av 
allmänna kartor och annan landskapsinfonnation samt utvecklings- och 
rådgivningsverksamhet. 

Fastlagda mål 

De övergripande målen för det statliga lantmäteriet är att verka för en 
ändamålsenlig fastighetsindelning och tillhandahålla grundläggande land
skapsinfonnation. Verksamhetsmålen under innevarande treårsperiod 
innebär bl.a. att fastighetsdatareformen skall vara avslutad under hösten 
1995. För fastighetsbildningen och fastighetsregistreringen har regering
en angett målet att handläggningstiden skall minska med 15 % under 
den innevarande treårsperioden. Lantmäteriet skall intensifiera arbetet 
med att finna rationaliseringsmöjligheter inom fastighetsregistreringen. 

Produktionen av allmänna lr.artor m.m. bedrivs t.o.m. budgetåret 
1993/94 enligt den tioåriga plan som riksdagen beslutade om våren 
1984 och kompletterade våren 1991. Enligt planen skall den digitala 
tekniken införas inom produktionen så snabbt som det är ekonomiskt 
och praktiskt möjligt. Upprustningen av de konventionella registerkar
torna skall avvecklas och resurserna utnyttjas för produktion av digitala 
registerkartor. 

Organisation m.m. 

Det statliga lantmäteriet omfattar Statens lantmäteriverk, en överlant
mätarmyndighet i varje län, de statliga fastighetsbildningsmyndigheterna 
och en statlig fastighetsregistennyndighet i varje län. 

Lantmäleriverket är central förvaltningsmyndighet för frågor om 
fastighetsbildning, fastighetsbestämning, fastighetsvärdering, fastighets
samverkan, fastighetsregistrering, mätningsverksamhet och allmän 
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kartläggning. lantmäteriverket har också samordnande uppgifter be
träffande ortnamnsfrågor, geografiska databaser och inom totalförsvaret. 

För att ge Lantmäteriverket råd i frågor om de allmänna kartorna 
finns ett kanrM. Vidare finns ett onnamnsrM som har till uppgift att 
stödja verket i arbetet med att främja ett ändamålsenligt och vårdat 
ortnamnsskick. 

Verksamheten vid Lantmäteriverket är i huvudsak förlagd till Gävle. 
En del av verksamheten är dock lokaliserad till andra orter. Produktion 
av den ekonomiska kartan sker också i Karlskrona, Llileå och Lycksele. 
I Ånge finns en kartvårdscentral. I Kiruna finns dels en enhet för upp
rustning 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. 

ÖVerlantmäJannyndigheten har som uppgift att inom länet leda den 
verksamhet som skall skötas av de statliga fustighetsbildningsmyndig
heterna, utöva tillsyn över mätningsverksamheten samt verka för sam
ordning av grundläggande mätning och kartläggning. Överlantmätar
myndigheten tillhandahåller också lantmäteritjänster inom länsstyrelsen. 

Fastighetsbildningsmyndigheten svarar för fastighetsbildningsverksam
heten. Lantmäteridistriktet är fastighetsbildningsmyndighetens verksam
hetsområde. Landet är indelat i 69 lantmäteridistrikt. För särskilda 
fustighetsbildningsuppgifter finns ytterligare 12 statliga fastighetsbild
ningsmyndigheter, s.k. specialenheter, vilka arbetar främst med frågor 
med anknytning till jord- och skogsbruk och infrastruktur. 

Fastighetsregistennyndigheten registrerar förändringar i fastighets
förhållandena. Det finns en statlig fastighetsregistermyndighet i varje 
län. 

Det statliga lantmäteriet sysselsatte den 1 juli 1993 ca 3 100 personer, 
varav ca 900 vid Lantmäteriverket. 

Utanför den nu beskrivna statliga lantmäteriorganisationen, men un
derordnad denna i tillsynshänseende, finns 41 kommunala fastighets
bildningsmyndigheter och 29 kommunala fastighetsregistennyndigheter. 

Lantmäteriets verksamhet är för närvarande indelad i fyra program, 
nämligen (1) Uppdragsverksamhet, (2) Plangenomförande, (3) Land
skapsinformation och (4) Försvarsberedskap. Medel tas innevarande 
budgetår upp under anslag E 1. Lantmäteriet, E 2. Förvaltningskost
nader 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 atrarsmässiga grunder. Verksam
heten omsatte budgetåret 1992/93 ca 425 miljoner kronor. 

I programmet Plangenomforande ingår bl.a. fastighetsbildningen, 
vilken så gott som helt finansieras med avgifter som tas ut enligt lant
mäteritaxan (1971: 1101 ). Avgifterna skall täcka lantmäteriets kostnader 
för verksamheten. Denna verksamhet omsatte budgetåret 1992/93 ca 
400 miljoner kronor. I programmet ingår vidare lantmäteriets medver
kan i fastighetsdatareformen, utveckling och rådgivning, fastighetsregi
strering och lantmäteritjänster inom länsstyrelserna. 

4 Riksdagen 1993194. I sam/. Nr 100 Rilaga 15 
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Programmet Landskapsinformation omfattar framställning av grund- Prop. 1993/94: I 00 
läggande landskapsinfonnation i både analog och digital form som skall Bil. 15 
täcka behov inom olika samhällssektorer. Huvudprodukterna utgörs av 
de allmänna kartorna, grundmaterial till dessa samt databaser med 
geografisk och kartografisk information. Verksamheten inom program-
met omspänner hela kartläggningsprocessen. Här ingår bl.a. geodetiska, 
fotogrammetriska, kartografiska och datatekniska arbeten samt utveck-
lings- och rådgivningsverksamhet. I verksamheten ingår också flyg-
fotografering och bildframställning såväl för den allmänna kartlägg-
ningens behov som för att tillgodose efterfrågan på flygbilder, ortofoton 
m.m. inom olika samhällssektorer. Vidare ingår s.k. geodetiska riks-
nätsarbeten och särskilda geodetiska projekt, bl.a. i form av internatio-
nellt forskningssarnarbete. 

Programmet Försvarsberedskap omfattar främst sekretessåtgärder i 
form av granskning av kartor och flygbilder. Programmet omfattar 
dessutom sådana uppgifter som det åligger lantmäteriet att utföra för att 
tillgodose totalförsvarets behov av landskaps- och fustighetsinfonnation. 
Uppgifterna gäller främst beredskapsplanläggning och förberedelser för 
tryckning av kartor för totalförsvaret under beredskap och i krig. 

Översyn av organisationen för lantmäteri-, fastighetsdata
och inskrivningsverksamhet m.m. 

Regeringen har tillsatt en särskild utredare (dir. 1993:11) med uppgift 
att lämna förslag om en ny organisation för fastighetsbildning, fastig
hetsregistrering, fastighetsdataverksamhet samt produktion av kartor och 
annan landskapsinfonnation m.m. Utredaren skall även överväga om in
skrivningsverksarnheten bör integreras med denna organisation och 
undersöka förutsättningarna för ett ökat samarbete mellan land- och 
sjökarteverksamheterna. Arbetet skall slutredovisas före den 1 juni 
1994. 

Utredaren har lämnat ett principbetänkande, Kart- och fastighetsverk
samhet i myndighet och bolag (SOU 1993:99). I betänkandet föreslås att 
berörda myndigheter förs samman till ett centralt kart- och fastighets
verk och 24 regionala myndigheter för kartor- och fastigheter. Dess
utom föreslås bildande av ett statligt bolag för uppdragsverksamhet och 
kartproduktion. Den nya organisationen föreslås träda i kraft den 1 juli 
1995. Betänkandet remissbehandlas fram till den I februari 1994. Rege
ringen avser att redovisa sitt ställningstagande till utredarens förslag i en 
proposition till vårriksdagen. 

Fördjupad anslagsframställning 

Lantmäteriverket har kommit in med en fördjupad anslagsframställning 
för budgetåren 1994/95-1996/97. Inom området landskapsinfonnation 50 



omfattar förslaget ett tidsperspektiv om nio år, dvs. budgetåren Prop. 1993/94: 100 
1994/95-2002/03. Den nuvarande tioåriga planen för produktionen av Bil. 15 
de allmänna kartorna m.m. föreslås således följas av en motsvarande 
nioårig plan. Lantmäteriverket erhöll inför arbetet med den fördjupade 
anslagsframställningen myndighetsspecifika direktiv. Enligt direktiven 
skulle Lantmäteriverket, med hänsyn till att den tioåriga planen för 
försörjning av kartor och annan landskapsinformation (prop. 
1983/84:100 bil. 13, bet. 1983/84:BoUl8, rskr. 1983/84:192) är i sitt 
slutskede, analysera denna verksamhet mera utförligt och belysa den 
samhällsekonomiska betydelse verksamheten haft under perioden. Lant-
mäteriverket skulle vidare överväga vilken typ av landskapsinformation 
som bör produceras som allmänna kartor eller motsvarande produkter 
samt pröva i vilken omfattning det är möjligt att med avgifter finansiera 
denna verksamhet. Lantmäteriverket skulle även lämna förslag på hur 
ett statligt uppdrag till Lantmäteriverket inom landskapsinformationsom-
rådet kan formuleras samt redovisa ett budgetförslag som omfattar den 
period beställningen bör avse. 

Lantmäteriverket lämnade sin rapport till regeringen i mars 1993. 
Rapporten har av regeringen remitterats till ett 60-tal nännast berörda 
myndigheter och organisationer. Rapporten med remissvar har därefter 
legat till grund för verkets fördjupade anslagsframställning. När det i 
det följande hänvisas till Lantmäteriverkets förslag avses rapporten och 
den fördjupade anslagsframställningen sammantagna. Verkets förslag 
redovisas i ett huvudalternativ innebärande en anslagsförstärkning med 
ca 140 miljoner kronor jämfört med budgetåret 1993/94. Som jämförel
se redovisar verket även ett nollalternativ, vilket innebär en oförändrad 
anslagsnivå jämfört med budgetåret 1993/94, och ett besparingsalterna
tiv. Utöver vad som föranleds av Lantmäteriverkets rapport och för
djupade anslagsframställning lämnas i det följande också redovisningar 
för bolagiseringen av utlandsverksamheten och för utvecklingen inom 
GIS-området. 

Statens lantmäteriverk 

Verksamhetens inriktning 

Lantmäteriverket ser som lantmäteriets övergripande mål för verksam
heten att utveckla och vidmakthålla lantmäteriets del av statens ansvar 
för en väl fungerande infrastruktur i samhället genom att 

garantera det svenska fastighetssystemets effektivitet och uthållighet, 
bidra till att fastighetsindelningen och informationen om fastigheter 
gagnar ett ändamålsenligt nyttjande av mark och fastigheter samt 
omsättning, belåning och taxering av fastigheter, 
se till att grundläggande geografisk information tillhandahålls i den · 
form och med den standard och aktualitet som tillgodoser angelägna 
samhällsbehov. 
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Verket föreslår en indelning av verksamheten i två områden - fastig
hetsomrtuiet och landskapsinformationsomrtuiet. 

Fastighetsområdet 

Fastighetsområdet föreslås omfatta de anslags- och avgiftsfinansierade 
verksamheterna inom det nuvarande programmet Plangenomförande. 
Vidare ingår konkurrensutsatt uppdragsverksamhet inom fustighets
området. 

Lantmäteriverket föreslår att forskning och utveckling inom fustig
hetsområdet utökas. Det gäller bl.a. i syfte att förbättra förrättningsför
farandet och genomförandelagstiftningen. Omprioritering av resurser 
bör ske för att rationalisera &stighetsbildningen och fustighetsregistre
ringen. Vidare föreslår verket att ytterligare medel satsas på omläggning 
till digital registerkarta. Verket föreslår även att nedsättningsbeloppen 
enligt lantmäteritaxan skall höjas från 550 kronor till I I 00 kronor. 
Sammanlagt föreslår verket att 722 miljoner kronor tillförs &stighets
området under treårsperioden, dvs. 154 miljoner kronor mer än nuvar
ande anslagsnivå. 

Resultatanalys 

Resultatanalysen om&ttande den senaste femårsperioden visar enligt 
verket att de uppsatta målen i sina väsentliga delar har uppfyllts. Hand
läggningstiden inom förrättningsverksamheten har varit oförändrad 
under perioden. Efterfrågan av förrättningar har successivt ökat fram 
till budgetåret 1991/92 då en vikande tendens inleddes. Som en följd 
härav har en förhållandevis hög ärendebalans kunnat minskas. 

Landskapsinformationsområdet 

Gällande plan 

Landskapsinformationsområdet om&ttar de anslagsfinansierade verk
samheterna inom det nuvarande programmet Landskapsinfonnation 
såsom framställning av de allmänna kartorna, geografiska databaser 
m.m. Även den konkurrensutsatta uppdragsverksamheten inom kart- och 
mätningsornrådet m.m. ingår. 

Produktionen av kartor och annan landskapsinformation inom lant
mäteriet bedrivs t.o.m. innevarande budgetår enligt den nämnda 10-
åriga planen. I planen är fustlagt vilka kartor som skall vara allmänna 
kartor. Huvudserierna i den svenska allmänna kartverksamheten är den 
ekonomiska kartan i skala 1:10 000, den topografiska kartan i skala 
1 :50 000 (Gröna kartan), vägtopografiska kartan i skala 1: 100 000 (Blå 
kartan), översiktskartan i skala 1 :250 000 (Röda kartan) och översikts
kartan i skala 1 :500 000. Den ekonomiska kartan ges ut som en tryckt 
förlagskarta i skala 1 :20 000 (Gula kartan). Kartoriginalen finns dock 
att få i skala 1 : 10 000 för att utnyttjas som arbetsmaterial och som 
underlag för specialkartor m.m. 

Prop. 1993/94: 100 
Bil. 15 

52 



Vidare bedrivs flygfotografering från flyghöjderna 3 000 m, 4 600 m Prop. 1993/94: 100 
och 9 200 m. Dessutom innefattar planen en rikstäckande flygfotografe- Bil. 15 
ring i infraröd färg och framställning av ortofoto som underlag för bl.a. 
ekonomiska och topografiska kartor. Anslagsmedel delfinansierar även 
vegetationskartering. Vegetationskartan utgör dock inte en allmän karta. 

Inom geodesiområdet innebär planen bl.a. framtagande av ett modernt 
riksnät i plan och höjd samt ett tyngdkraftnät. Planen innefattar även en 
rikstäckande höjddatabank med normalt 50 m punktavstånd. 

En svensk ADB-baserad nationalatlas ges ut under perioden 1987-
1996. Atlasen omfattar totalt 17 tematiska bokband samt en geografisk 
databas för översiktlig beskrivning av landet. Huvudmän för projektet är 
Lantmäteriverket, Statistiska centralbyrån och Svenska Sällskapet för 
Antropologi och Geografi. 

Under senare delen av perioden har betydande resurser lagts ned på 
att bygga upp databaser med kartinformation som underlag för datortill
lämpningar och kartproduktion. 

Den närmare inriktningen av landskapsinformationsverksamheten 
avgörs av Lantmäteriverket i samråd med i första hand de myndigheter 
och organisationer som är företrädda i verkets kartråd. 

Lantmäteriverket redovisar enligt de myndighetsspecifika direktiven 
en utvärdering av kartplanen och ett förslag inkluderande budgetförslag 
till en ny statlig beställning inom området, omfattande nio år. Förslaget 
har i huvudsak ett brett stöd bland intressenterna. Det gäller särskilt 
uppbyggnad av databaser med kartinformation anpassade för geografis
ka informationssystem, satellitbaserad teknik för lägesbestämning (Glo
bal Positioning System, GPS) samt satsningar på en ny omgång flyg
bilder i infraröd färg och på vegatationskartering. 

Huvudalternativet omsluter under nioårsperioden 2 544 miljoner 
kronor, nollalternativet 1 968 miljoner kronor och besparingsalternativet 
l 764 miljoner kronor i det pris- och löneläge som gäller för budgetåret 
1993/94. Huvudförslaget innebär följande. 

Bildinformation 
Lantmäteriverket föreslår en oförändrad planmässig flygfotografering 

av en femtedel av Sveriges yta per år. Detta innebär att åldern på flyg
bilder tagna från normalhöjd eller höghöjd blir högst 7-8 år, med un
dantag för fjällområdet där flygfotograferingen styrs av fjällsäkerhetens 
krav. 

För att bl.a. tillgodose behovet av en bättre miljö- och naturresurs
övervakning föreslås en ny tidsserie flygbilder i infraröd färg. Behovet 
av anslagsförstärkning uppgår till 60 miljoner kronor under nioårsperio
den. Ett digitalt ortofoto föreslås tillföras ekonomiska kartans databaser. 

Digitala databaser med grundläggande geografisk information 
Den pågående uppbyggnaden av databaser i en förenklad version för 

skalområdet 1: 10 000 - 1 :20 000 föreslås slutföras enligt gällande plan 
till år 1997. Vidare föreslås att de förenklade databaserna kompletteras 
med sådan information som gör det möjligt att återuppta den temporärt 
avbrutna utgivningen av en fullständig tryckt ekonomisk karta i skala 

5 Riksdagen 1993194. I sam/. Nr 100 Bilaga 15 
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1 :20 000 (Gula kartan). Behovet av anslagsförstärkning för komplette
ringen uppgår till 107 miljoner kronor under perioden. 

En fortsatt uppbyggnad av databaser föreslås vidare för skalområdet 
1 :50 000 för bl.a. den topografiska kartan och för skalområdet 
1: 100 000 för bl.a. den vägtopografiska kartan. Databaserna inom 
skalområdet 1 : 100 000 beräknas kunna vara färdiga år 2000. Huvudför
slaget möjliggör även en databas inom skalområdet 1 :250 000 som 
underlag för bl.a. översiktskartan (Röda kartan). Vidare föreslås att 
databaser med vegetationsinformation för halva Sveriges yta skall byg
gas upp under nioårsperioden. Behovet av anslagsförstärkning uppgår 
totalt till 127 miljoner kronor under nioårsperioden. 

Tryckta kartor 
För den tryckta kartan i skala 1 :20 000 föreslås att förnyelsen succes

sivt läggs över till en 12-årscykel efter det att den förenklade versionen 
av databaserna är klar. För topografiska kartan föreslås att högst 10 år 
gamla kartor skall godtas i sortimentet. För fjällkartan föreslås att tids
gränsen, med hänsyn taget till bl.a. fjällsäkerheten, skall vara två till 
fem år. Vägtopografi.ska kartan och kartor i mindre skalor skall vara 
högst åtta år gamla. Verket föreslår vidare att översiktskartan i skalom
rådet 1 :500 000 avvecklas. 

Huvudalternativet innebär ett behov av anslagsökning med totalt 
110 miljoner kronor under perioden. 

Grundläggande geodetisk verksamhet 
Verket föreslår en ökad satsning på satellitbaserad teknik för läges

bestämning (Global Positioning System, GPS). Det innebär att uppbygg
naden av ett nationellt nät av msta referensstationer för navigering, 
positionsbestärnning och vetenskapliga tillämpningar fullföljs. Förslaget 
innefattar också etablering av en driftlednings- och informationcentral i 
Gävle m.m. 

Lantmäteriverket föreslår vidare att arbetet med första ordningens 
tyngdkraftnät och detaljnät fullbordas under perioden, att riksavväg
ningen sker enligt plan, att förberedelser för slututjämningen av riksav
vägningens mätningar påbörjas samt att ett nytt nationellt höjdsystem 
etableras. 

Huvudalternativet innebär ett ökat anslagsbehov med totalt 39 miljo
ner kronor. 

Riksgrtlnsarbeten 
Lantmäteriverket föreslår en anslagsförstärkning med 5 900 000 kr 

under perioden för att finansiera Sveriges del av underhållet av riks
gränsen mot Norge. 

Forskning och utveckling 
Lantmäteriverket föreslår etablering av en forskningsnämnd med 

uppgift att efter samråd med berörda intressenter utarbeta FoU-program 
inom alla lantmäteriinriktade fackområden. Forsknings- och utveck-

Prop. 1993/94:100 
Bil. 15 
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lingsverksamheten inom landskapsinformationsområdet föreslås erhålla Prop. 1993/94: 100 
en ökad resursram med 90 miljoner kronor under perioden. Bil. 15 

Sveriges nationalatlas 
Lantmäteriverket föreslår att atlasen efter avslutad förstagångsutgiv

ning under budgetåret 1995/96 får en fortsatt utgivning av två temaband 
årligen samt en årlig uppdatering av PC-atlasen. Dessutom föreslår 
verket att ett regionalt band framställs per år med regional del.finansie
ring. Anslagsökningen beräknas till 16 miljoner kronor under perioden. 

Resultatanalys 

Enligt verkets resultatanalys har den tioåriga planen i sina huvuddrag 
kunnat genomföras. Det har enligt verket varit en styrka för både an
vändare och för verkets interna planering att arbeta enligt en långsiktig 
plan. Verket konstaterar också att användarna i huvudsak är nöjda med 
den påverkan som de haft i planering och genomförande av planen. 

Den geodetiska verksamheten har minskats till förmån för kart- och 
databasframställning och för GPS-tekniken. Slutförandet av bl.a. 
riksavvägningen har därför senarelagts. 

Den ekonomiska kartläggningen har förändrats under perioden. År 
1992 skedde en omläggning av produktionen till förmån för en mer 
forcerad databasuppbyggnad. Ett tillfälligt stopp för tryckningen av den 
Gula kartan infördes också. Trots de ökade satsningarna som genom
förts inom den geografiska databasuppbyggnaden och som även omfattar 
s.k. intressentfinansiering från Telia AB m.fl., anser verket att använ
darnas krav ändå inte har kunnat tillgodoses. 

Verket hävdar i sin redovisning av den tioåriga planens samhällseko
nomiska betydelse att metoder saknas för att bestämma den totala sam
hällsekonomiska nyttan av den grundläggande geografiska informatio
nen. Mindre studier utomlands stöder dock enligt verket uppfattningen 
att insatser inom landskapsinformationsområdet har stor samhällsekono
misk betydelse. Vinsterna av att använda digital teknik inom detta om
råde är vidare betydande enligt utförda cost-benefitkalkyler. 

Verket har i prövningen av i vilken omfattning det är möjligt att med 
avgifter finansiera produktion av landskapsinformation funnit att över
gången till ADB-teknik snarare ökat skälen för anslagsfinansiering. 
Verket har inte föreslagit en ökad avgiftsfinansiering för produktionen 
av landskapsinfonnation. 

Årsredovisningen 

Lantmäteriverket har kommit in med en fullständig årsredovisning. 
Resultatredovisningen är gjord i överensstämmelse med den under 
budgetåret 1992/93 gällande verksamhetsindelningen och mot bakgrund 
av regeringens fastställda mål. 

Resultatredovisningen stöder och kompletterar övrig redovisning med 
anknytning till den fördjupade anslagsframställningen och visar också att 
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målen i huvudsak kan uppnås under treårsperioden. Kravet att handlägg
ningstiden för fastighetsbildning och fastighetsregistrering skall minska 
med 15 % kan dock enligt verket bli svårt att tillgodose. Konjunktur
svängningarna bidrar till detta. Balanserna har dock minskat under den 
sista tiden. 

Verket redovisar följande resultat för de avgiftsfinansierade uppdrags
och fastighetsbildningsverksamheterna under budgetåren 1992/93-
1994/95. 

Resultat av uppdragsverksamheten (1 000-tal kronor) 

19'92/93 1993/94 1994/95 
Utfall Beräknat Beräknat 

Intäkter' 426 334 368 554 433 500 
Kostnader' 410 865 368 554 433 500 
Resultat 15 469 0 0 

varav inrikes uppdrag 13 434 0 0 
varav utlandsuppdrag 2 266 0 0 
varav fastighetstaxering 231 0 0 

Balanserat resultat 52 399 52 399 52 399 

1 Som intäkter redovisas fakturerade belopp och värdet av utfcirda men ännu inte 
fakturerade uppdrag. I kostnaderna ingår beräknat behov av avsättningar för 
osäkra fordringar, för realiserade prisförändringar i anläggningstillgångar och för 
att tillgodose avbstningskravet på st.atskapitalet. 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) 

1992/93 1993/94 1994/95 
Utfall Beräknat Beräknat 

Intäkter' 400 661 352 077 350 000 
varav anslag 13 511 6 900 6 900 

Kostnader' 396 801 352 077 350 000 
Resultat 3 860 0 0 
Balanserat resultat 35 993 35 993 35 993 

1 Som intäkter redovisas fakturerade belopp och värdet av utfcirda men ännu inte 
fakturerade ärenden. I kostnaderna ingår beräknade avsättningar för osäkra ford
ringar. för realiserade prisförändringar i anläggningstillgångar och för att till
godo~e avka~tningskravet på statskapitalet. 

Prop. 1993/94:100 
Bil. 15 
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Verket redovisar även följande sammandrag ur balans- och resultaträk- Prop. 1993/94:100 
ningen samt finansieringsanalysen för budgetåren 1991/92 och 1992/93 Bil. 15 
(1 000-tal kronor). 

Balansräkning 

Tiilgångar 

Omsättningstillgångar 
Anläggningstillgångar 
Summa 

Skulder och kapital 

Kortfristiga skulder 
Långfristiga skulder 
Verkskapital 
Summa 

Resultaträkning 

Intäkter från anslag 
Övriga intäkter 
Verksamhetens kostnader 
Avskrivningar 
Finansiellt netto 
Verksamhetsresultat 

Realiserade prisför-
ändringar 
Ränta statskapitalet 
Resultat efter kapital-
disposition 

1992/93 

480 953 
106 948 
587 901 

1992/93 

175 254 
62 447 

350 200 
587 901 

1992/93 

405 583 
865 480 

1 186 006 
49 435 
11 15~ 
46 777 

- 6 991 
- 2Q 28~ 

19 501 

1991/92 

366 515 
124 849 
491 364 

1991/92 

115 384 
53 994 

321 986 
491364 

1991/92 

394 913 
869 588 

1 169 349 
40 474 

2 301 
56 979 

- 8 303 
- 19 887 

28 789 
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FinansieringsanaJys 1992/93 1991/92 

Internt tillförda medel 46 777 56 979 
Ökning av skulder 51 528 12 774 
Minskning av rörelsekapital 17 808 0 
Övriga tillförda medel 49 435 40 473 
Summa tillförda medel 165 548 110 226 

Investeringar 32 679 37 342 
Amorteringar 43 076 5 936 
Ökning av rörelsekapital 0 55 116 
Övriga använda medel 18 563 1 035 
Summa använda medel 94 318 99 429 

Förändringar av saldo 
hos Riksgäldskontoret 71 230 10 797 

Lantmäteriets omsättning budgetåret 1992/93 ökade med 0,6 % . Den 
avgiftsfinansierade verksamheten, som utgör 68 % av den totala om
sättningen, minskade något. Efterfrågan på fustighetsbildningsåtgärder 
har minskat med 17 % . Konjunkturläget har även under detta budgetår 
tvingat lantmäteriet till personalreduceringar. Under året har personalen 
reducerats med ca 200 personer, varav 129 genom uppsägning. 

Utfallet för 1992/93 har inneburit att Lantmäteriets anslagskredit ej 
behövt utnyttjats. Verket har tillgång till räntekonto med kredit på 50 
miljoner kronor i Riksgäldskontoret. Verket har vidare utestående lån i 
Riksgäldskontoret till ett sammanlagt belopp av 62 447 000 kr. 

Riksrevisionsverkets revisionsberättelse innehåller inga invändningar. 

Prop. 1993/94:100 
Bil. 15 
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Regeringens överväganden 

Sammanfattning 

övergripande mål 

Det finns, med hänsyn till den pågående översynen av organisatio
nen för lantmäteriverksarnheten m.m., inte skäl att nu förändra de 
mål för fastighetsområdet som lagts fast för treårsperioden 
1991192-1993/94. 

Övergripande mål inom landskapsinformationsområdet för den 
kommande nioårsperioden skall vara att tillhandahålla 
grundläggande geografisk information i den form, standard och 
aktualitet som tillgodoser angelägna samhällsbehov. 

ÖVrigt 

I avvaktan på den pågående översynen av organisationen för bl.a. 
lantmäteriet prövas fastighetsområdet endast för ett år. Vidare 
fastställs ingen planeringsram. 

Resurser 

D 1. Lantmäteriet, anslag 1994/95 l 000 kr 
D 2. Förvaltningskostnader för lantmäteriet, ramanslag 1994/95 
416 742 ()()()kr 
D 3. Bidrag enligt lantmäteritaxan, förslagsanslag 1994/95 
6 900 ()()()kr 

Resuua1bedtJ11111ing 

Lantmäteriverkets fördjupade anslagsframställning och verkets årsredo
visning visar att verksamheten uppnått ett resultat som i allt väsentligt 
svarar mot uppsatta mål. Metoder för att följa upp resultaten bör dock 
utvecklas mer. Det gäller bl.a. i syfte att följa kvaliteten i fastighets
bildningen och att bedöma produktivitet och nytta inom landskapsinfor
mationsområdet. 

Handläggningstiden per ärende inom fastighetsbildningsverksarnheten 
har under de senaste fem budgetåren varit i stort sett oförändrad. Be
tydande insatser torde därmed återstå för att uppnå målet att förbättra 
handläggningstiden med 15 % under innevarande treårsperiod. 

Lantmäteriets medverkan i fastighetsdatareformen har följt den av 
regering och riksdag fastställda planen. Antalet insatta persondagar 
inom fastighetsregistreringen har under den senaste tioårsperioden mins
kat med 20 % samtidigt som innehållet i registret har ökat. 

De avgiftsfinansierade verksamheterna inom fastighetsområdet, dvs. 
den konkurrensutsatta uppdragsverksamheten och förrättningsverksam-

Prop. 1993/94:100 
Bil. 15 
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beten, skall i ekonomiskt avseende bedrivas med kostnadstäckning som 
mål. Kostnaderna har också under den gångna femårsperioden täckts av 
intäkter och balanserade överskott finns för att klara av tider med sämre 
resultat. Den under periodens senare del kraftigt vikande konjunkturen 
inom bl.a. bostadsbyggandet har i betydande utsträckning minskat efter
frågan inom förrättningsverksamheten. 

Det har varit svårt att beräkna landskapsinfonnationsverksamhetens 
samhällsekonomiska betydelse. Lantmäteriverkets redovisning samt 
remissbehandlingen visar dock att användarna av den producerade 
landskapsinfonnationen överlag varit positiva till resultatet av verksam
heten och fört fram många önskemål om ytterligare satsningar. Den 
avgiftsfinansierade verksamheten inom landskapsinfonnationsområdet 
har även den bedrivits med gott ekonomiskt resultat. Lågkonjunkuren 
har dock i många fall kraftigt minskat efterfrågan på rnätningstekniska 
tjänster. 

Fördjupad prövning 

Allmänt 

Som nämnts är lantmäteri-, fustighetsdata- och inskrivningsverksam
heten föremål för en omfattande översyn. En ny organisation kan kom
ma att skapas inom en snar framtid. Förändringar torde inte minst 
beröra fastighetsbildningen och anknytande frågor. Förutsättningarna 
kan komma att förändras i väsentliga avseenden. Regeringen gör därför 
den bedömningen att verksamheten inom fustighetsområdet inte nu bör 
ges någon ny inriktning. Verksamheten bör i princip drivas oförändrat 
det kommande budgetåret. Det innebär exempelvis att fortsatta an
strängningar bör göras för att effektivisera förrättningsförfarandet. Av 
direktiven till organisationsöversynen framgår att förrättningsförfarandet 
har många fördelar vid hantering av markfrågor. Någon ny treårsram 
bör inte läggas &st. 

Översynen kan även leda till att organisationen för produktion av den 
med allmänna medel bekostade landskapsinfonnationen kan komma att 
förändras. Innehållet i samhällets beställning av landskapsinfonnation 
skall däremot i princip inte påverkas. Regeringen gör därför den be
dömningen att det nu är lämpligt att lägga &st inriktningen inom land
skapsinformationsområdet för en ny period av nio år. Anslaget bör 
däremot, liksom för övrig lantrnäteriverksamhet, läggas fast för endast 
nästa budgetår. 

Ny plan för landskapsinformation 

Den plan som lades &st av regering och riksdag genom ett kartpoli
tiskt beslut våren 1984 avslutas med utgången av innevarande budgetår. 
Enligt regeringens direktiv och Lantmäteriverkets därav föranledda 
förslag skall riktlinjer nu övervägas för en ny etapp, i detta fall för en 
nioårsperiod. 

Prop. 1993/94:100 
Bil. 15 
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Det kan konstateras att fdstläggandet av en långsiktig kartpolitik har Prop. 1993/94:100 
v.trit av mycket stor betydelse. Beslutet år 1984 innebar en kraftsamling Bil. 15 
som bl.a. kom till uttryck i en omfördelning av ekonomiska medel från 
flera berörda samhällssektorer och resulterade i en påtaglig resursför-
stärkning för Lantmäteriverkets arbete med kartor och annan landskap-
sinformation. Verkets samordnande roll stärktes också. 

Bakgrunden till denna nödvändiga nivåhöjning var i korthet följande. 
En mycket lång period av förstagångsframställning av ekonomiska och 
topografiska kartor hade förutsatts kunna övergå i en betydligt mindre 
resurskrävande ajourhållning. Det visade sig emellertid att ett sådant 
agerande skulle ha konsoliderat ett allmänt kartmaterial av alltför låg 
kvalitet. Övergången till den så kallade ortofototekniken - möjligheten 
att framställa skalriktiga flygbilder - visade att de äldre kartorna hade 
alltför låg geometrisk kvalitet. I praktiken blev en nyutgivning av kar
torna nödvändig, vilket den fustlagda kartplanen tog sikte på. 

Inriktningen av planen präglades för övrigt främst av de nya möjlig
heter på kartområdet som ADB-tekniken hade öppnat. Detta har också i 
successivt ökande grad präglat verksamheten under perioden. Databas
tekniken har gjort det möjligt att använda landskapsinformationen på ett 
mera flexibelt och för olika användare bättre anpassat sätt än tidigare. 
Slutprodukterna i form av tryckta kartor är naturligtvis viktiga för 
många användare men inte av så dominerande intresse att en plan för 
kartläggning kan definieras enbart utifrån dem. 

Riktlinjer bör nu läggas fust för den fortsatta verksamheten på land
skapsinfonnationsområdet. Utgångsläge och problem är emellertid nu 
annorlunda än vad som gällde för tio år sedan. Några generella behov 
av grundläggande kvalitetsförbättringar föreligger inte. Pågående verk
samheter kan drivas vidare enligt gällande riktlinjer. Den ajourhållni
ngssituation som man hade sett fram emot omkring år 1980 bör nu efter 
hand kunna bli verklighet på område efter område. Vad som krävs är 
ett fullföljande av kraftsamlingen för att helt gå över i en digital teknik. 
Efterhand som detta uppnås ökar förutsättningarna för en kostnadseffek
tiv verksamhet, hög kvalitet, flexibilitet och stora utvecklingsmöjlig
heter. Det samlade resultatet bör bli både kostnadssänkningar och kvan
titativa eller kvalitativa förbättringar. 

Den långsiktiga politiken när det gäller produktion av kartor och 
annan landskapsinformation bör fullföljas med en bibehållen hög am
bitionsnivå. Detta bör vara möjligt även om regeringen inte kan ansluta 
sig till Lantmäteriverkets huvudalternativ. För detta talar bl.a. den 
potential till rationalisering och ökad produktivitet som alltjämt följer 
med nya ADB-tillämpningar och successiva förbättringar av redan 
införda system m.m. Ett bra exempel på detta är det av Lantmäteriver
ket redovisade positiva utfallet av den forcerade databasuppbyggnaden 
för den ekonomiska kartan. 

En annan viktig fu.ktor - och den kanske mest påtagliga tekniska för
ändringen under den gångna tioårsperioden - är de nya förutsättningar 
som ges på det geodetiska området tack vare genombrottet för GPS-
tekniken, dvs. mätning med utnyttjande av satelliter. Samtidigt som 61 
denna teknik ställer krav på vissa basinsatser för en bred tillämpning 

6 Riksdagen 1993194. 1 sam/. Nr 100 BilaKa 15 



öppnal den stora möjligheter för utveckling, förenklingar och kostnads- Prop. 1993/94: 100 
besparingar. Detta gäller både inom själva mätningsverksamheten och Bil. 15 
efterhand inom andra grenar av Iandskapsinfonnationen, t.ex. arbetet 
med geografiska informationssystem (GIS). Utbyggnaden av infrastruk-
turen på marken i form av s.k. fasta referensstationer bör ske samlat 
för att minimera kostnadernaL. Miljö- och naturresursdepartementet 
kommer därför att aktivt verka för att nå en erforderlig samordning 
mellan av GPS-tekniken berörda myndigheter. 

Ett näraliggande område där teknikutveckling och andra ändrade för
hållanden kan komma att innebära större möjligheter för kostnadsbespa
ringar m.m. än vad som framgår av Lantmäteriverkets bedömning är 
satellitbildstekniken. Ökad tillgång till bildmaterial med bättre detaljupp
lösning än för närvarande skulle kunna få stor betydelse för t.ex. vege
tationskartering och miljöanalyser. 

Regeringen anser att frågan om intressentmedverkan i finansieringen 
av Iandskapsinformationen även i fortsättningen bör drivas aktivt av 
Lantmäteriverket. Efterfrågan på. Iandska.psinformation är som verket 
har visat mycket stor. Den omspänner allt från en bred efterfrågan från 
allmänheten till speciella - och ofta sammanfallande behov - från tunga 
intressenter som försvaret, skogsbruket samt verksamheter inom trans
port- och kommunikationssektorn. Förutsättningarna bör fortlöpande 
prövas för lämpligt utformad medfinansiering av strategiska insatser. 

Produktionen av Iandskapsinförmation under den kommande nioårspe
rioden bör i stort utgöra en fortsättning av den nu pågående produktio
nen med de förändringar som anges i det följande. Grunden för för
slaget är verkets nollalternativ. 

De kartserier som nu ges ut som allmänna bör bibehållas. Översikts
kartan i skala 1 :500 000 bör dock, som Lantmäteriverket föreslagit och 
som remissinstanserna tillstyrkt, inte längre utges som allmän karta. 

Anslaget bör förstärkas så att de förenklade databaserna i ska.lområdet 
1: 1 O 000-1 :20 000 snabbare kan kompletteras så att de blir fullständiga. 
Det innebär att tryckningen av ekonomiska kartan i skala 1 :20 000 
(Gula kartan) kan återupptas tidigare. Behovet av detta har påtalats bl.a. 
i remissbehandingen. 

De äldre svenska lantmäterikartorna är i internationellt perspektiv 
unika. De har tidigare uppmärlcr.ammats inom kulturmiljövården och har 
under senare år börjat användas också i olika planeringssituationer. För 
att öka tillgängligheten och säkra en tryggare förvaring av det äldre 
kartmaterialet bör det överföras till digital form. I anslaget bör därför 
beräknas medel för att fortsätta ett sådant arbete som på försök påbör
jats i Segersta. 

Uppbyggnad av databaser är en engångsåtgärd, även om den är tids
krävande. Förvaltningen av databaserna är dock en löpande verksamhet. 
Mot den senare delen av perioden bör det finnas förutsättningar för att 
Lantmäteriverket, efter hörande av verkets kartråd, omprioriterar medel 
som i början av perioden anviinds för databasuppbyggnad. Det finns 
angelägna ändamål som inte nu kan finansieras genom tillskott av an-
slagsmedel inom den föreslagna. satsningen. Det gäller t.ex. en ny om- 62 
gång infraröda färgbilder och vt~getationsdatabaser. Inte minst för miljö-



arbetet är det angeläget att B fram en ny omgång flygbilder i infraröda Prop. 1993/94:100 
färg över landet för att kunna göra jämförelser bak:At i tiden. På sikt bör Bil. 15 
det vidare finnas en vegetationskartläggning som täcker hela landet. Det 
är naturligt att uppbyggnaden sker i databasform. 

Regeringens förslag innebär att inga medel nu föreslås för en komma
nde revidering av nationalatlasen med början år 1996. Förslaget rym
mer dock medel för att ajourhålla underlaget för atlasen och den person
datorbaserade versionen. 

Slutsatser 

Mot bakgrund av den fördjupade prövningen som regeringen gjort av 
verksamheten anser regeringen att ett ettårsbeslut bör fattas för fastig
hetsområdet. Övergripande mål bör liksom tidigare vara att verka för en 
ändamålsenlig fastighetsindelning. 

För landskapsinformationsverksamheten anser regeringen att den 
tioåriga planen för produktion av allmänna kartor m.m. bör följas av en 
för nio år fastslagen inriktning för verksamheten. Övergripande mål 
inom landskapsinformationsområdet skall vara att tillhandahålla grund
läggande geografisk information i den form, standard och aktualitet som 
tillgodoser angelägna samhällsbehov. 

Bolagisering av utlandsverksamheten 

På förslag av regeringen beslutade riksdagen (prop. 1992/93:100 bil. 
15, bet. 1992/93:BoU14, rslcr. 1992/93:217) att den uppdragsverksam
het som Lantmäteriverket och Centralnämnden för fastighetsdata be
driver utomlands fr.o.m. den 1 juli 1993 bör bedrivas i aktiebolags
form. Regeringen bemyndigades att vidta de åtgärder som fordras för 
att ombilda verksamheten. Konstituerande bolagsstämma hölls den 10 
juni 1993. Enligt bolagsordningen är bolagets firma Swedesurvey AB. 
Syftet med verksamheten är att bolaget skall bedriva verksamhet utom
lands inom fastighetsområdet, mätnings- och kartläggningsområdet samt 
därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall därvid i första hand utnyttja 
resurser från det statliga lantmäteriet och Centralnämnden för fastighets
data. Regeringen bedömer att marknadsförutsättningarna för bolaget är 
goda på den för närvarande kraftigt växande internationella marknaden 
inom området. Bolaget har under år 1993 tillförts ett totalt eget kapital 
på 4 550 000 kronor, varav 3 800 000 kronor som aktiekapital. Kapita
let har hämtats från det av Lantmäteriverket disponerade avkastnings
pliktiga statskapitalet för att finansiera vissa omsättningstillgångar. 
Regeringen överväger för närvarande om bolaget behöver tillföras 
ytterligare kapital. 

Utveckling för geografiska infonnationssystem 

Geografiska informationssystem (GIS) är ADB-system för att lagra, 
bearbeta och presentera lägesbunden information. Vanligen innehåller 
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systemen geometriska data och därtill kopplade egenskapsdata. GIS Prop. 1993/94: 100 
möjliggör att på olika sätt ta fram och analysera den lagrade Bil. 15 
infonnationen och presentera den på ett användbart sätt. GIS-tekniken 
har under senare år utvecklats i takt med att tillgången på kraftfulla 
datorer till rimligt pris har ökat. 

Användningen av GIS för olika ändamål i samhället ·beräknas öka 
mycket kraftigt under de närmaste åren. Betydande rationaliseringar be
döms vara möjliga i många olika sammanhang där man har stora data
mängder med lägesbunden anknytning att hålla reda på. Skogsbruket är 
ett sådant exempel, den fysiska planeringen ett annat. 

GIS-användningen är dock av flera skäl fort:furande i ett inledande 
skede. Kompetensen är inte tillräckligt hög för en bred användning. 
Grundläggande geografiska data som täcker hela landet saknas ännu i de 
större skalområdena. Standard för klassificering och överföring av data 
är ännu inte färdigutvecklad. 

I syfte att skynda på utvecklingen har ett stort antal myndigheter och 
organisationer bildat Utvecklingsrådet för landskapsinfonnation (ULI). 
På initiativ av ULi bedrivs vid SIS Standardisering sedan flera år till
baka ett stmdardiseringsprojekt Staten har på flera sätt stött projektet. 
I syfte att åstadkomma samordning har också bildats en nationell sarn
verkansgrupp kring GIS-frågor (SarnGIS) samt motsvarande regionala 
samverkansgrupper. 

Lantmäteriet är på flera sätt berört av och engagerat i GIS-teknikens 
. utveckling. Grundläggande geografiska data behövs som grund för GIS. 

Lantmäteriverket lägger därför nu ner omfattande resurser i syfte att 
överföra den information som tidigare endast redovisades på de ritade 
kartorna till databaser. Dessa databaser skall utgöra utgångspunkt både 
för geografiska informationssystem och för att framställa tryckta kartor. 
Många andra statliga myndigheter och organisationer förväntar sig att 
lantmäteriet inom en snar framtid skall kunna tillhandahålla sådana 
databaser för hela landet. 

Lantmäteriet är vidare anwar:igt för fustighetsregistret med tillhöran
de registerkarta. Registret ingår i det ADB-baserade fastighetsdatasyste
met som år 1995 blir rikstäckande. Om även registerkartan överförs i 
digital form och lämpliga ADB-hjälpmedel utvecklas får fastighetsregis
tret ökad användning och betydelse. Bl.a. väntas det kunna bidra till att 
väsentligt rationalisera fastighetsbildning, fastighetstaxering och sam
hällsplanering. 

Arbetet med att digitalisera fastighetsregisterkartan har påbörjats. 
Regeringen har genom ändringar i fastighetsregisterkungörelsen 
(1974:1079) medgett att kartan får föras med hjälp av ADB från och 
med den 1 januari 1994. Arbete har vidare påbörjats i syfte att se över 
författningsregleringen i stort av fastighetsdatasystemet. Genom riks
dagens beslut (prop. 1992/93:150 bil. 10, bet. 1992/93:FiU30, rskr. 
1992/93:447 och 453) har vidare 6 miljoner kronor ställts till Lant
mäteriverkets förfogande för arbetet med digital registerkarta. Kost
naderna för den totala uppbygnaden av digital registerkarta har beräk-
nats till 150 miljoner kronor. Lantmäteriverket har bedömt det lämpligt 64 
att uppbyggnaden sker under en femårsperiod. Det har inte varit möjligt 



att nu föresl! några särskilda anslagsmedel för ändamålet. Möjligheterna Prop. 1993/94:100 
att via länsarbetsnämnderna få del av arbetsmarknadspolitiska medel bör Bil. 15 
prövas. Regeringen har i proposition 1993/94:66 angett att det finns 
goda förutsättningar för att använda s.k. ALU-medel för engångsin-
satser inom bl.a. lantmäteriområdet. 

GIS-tekniken bör inte minst vara intressant vid uppbyggnad av nya 
register. Nyuppbyggnad av sådant slag är högaktuellt i bl.a. östra Euro
pa - Ryssland, Baltikum och Polen - exempelvis i anslutning till privati
sering av marken. Tekniken kan vidare vara intressant vid insamling av 
miljödata internationellt. Det pågående miljösamarbetet kring Östersjön 
är ett sådant exempel. Sverige kan här bidra till framför allt kompetens
utveckling. 

Forskning om GIS är angelägen. Det är emellertid inte självklart 
vilket forskningsråd som skall svara för forskningsmedel eftersom GIS
tekniken kan användas inom ett mycket vitt fält. Byggforskningsrådet 
har nu i samverkan med ULi inlett ett arbete med att samla närmast 
berörda forskningsråd för samverkande insatser. Regeringen finner 
initiativet värdefullt. Det bör kunna leda till att forskningsresursbehovet 
kan tillgodoses bättre än för närvarande. Några särskilda åtgärder från 
regeringens sida i fråga om forskning inom GIS-området är därför inte 
påkallade nu. 

Avgörande för om GIS-teknik skall bli fullt använd är att prissätt
ningen på lagrade data är lämpligt utformad. Det är inte rationellt att 
olika myndigheter och organisationer var för sig samlar in samma slags 
data för sina resp. informationssystem. Det ligger stor samhällsnytta i 
fleranvändning av data, men för att åstadkonuna detta fordras bl.a. en 
enhetlig och rimlig prissättning. Statskontoret har med stöd av den 
nationella SamGIS-gruppen strukturerat problemen och lämnat förslag 
till principer för prissättning. Det är väsentligt att berörda myndigheter 
och organisationer tar del av föreslagna principer och så långt möjligt 
anpassar sin egen policy till dessa. 

Samverkan är som nämnts nödvändig för att olika användare av GIS 
skall kunna utnyttja tekniken till rimlig kostnad. Det är angeläget att 
olika GIS-användare som har behov av ett visst slag av data samordnar 
sig i fråga om insamling och förvaltning, allt i syfte att minimera kost
naderna och höja kvaliteten på informationen. Det är naturligt att Lant
mäteriverket, med sitt ansvar för att tillhandahålla grundläggande data, 
inom ramen för sina samordningsuppgifter tar initiativ till sådan sam
verkan. Detta gäller t.ex. information om vägnätet, fu.stighetsinfonna
tion och information som behövs inom miljöarbetet. 

Regeringen (prop. 1990/91 :90, bet. 1990/91 :JoU30, rskr. 
1990/91 :338) har ställt sig bakom det nationella handlingsprogram som 
Statskontoret m.fl. myndigheter och organisationer presenterade år 1990 
i syfte att åstadkonuna ökad samverkan inom GIS-området. Statskonto
ret bör nu få i uppdrag att utvärdera utvecklingen och lämna förslag till 
fortsatt arbete. Vidare bör Statskontoret få i uppdrag att utveckla meto-
der för analys av landskapsinformationens samhällsekonomiska betydel
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Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
godkänner att den övergripande målsättningen skall vara i enlighet 

med vad regeringen förordat i avsnittet Slutsatser. 

Anslag 

D 1. Lantmäteriet 

1992/93 Utgift1 0 
1993/94 Anslag1 1 000 
1994/95 Förslag 1 000 
1 Anslaget XIV E 1. Lantmäteriet 

Under anslaget redovisas samtliga in- och utbetalningar för lantmäteriets 
olika verksamheter. Anslaget tas upp med ett formellt belopp och får 
normalt inte belastas. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Lantm.äleriet för budgetåret 1994/95 anvisar ett anslag på 1 000 kr. 

D 2. Förvaltningskostnader för lantmäteriet 

1992/93 Anslag' 392 071 000 
1993/94 Anslag1 408 631 000 
1994/95 Förslag 416 742 000 
1 Anslaget XIV E 2. Förvaltningskostnader för Iantmllteriet 

Under anslaget redovisas kostnaderna för rastighets- och landskaps
informationsområdet till de delar dessa verksamheter finansieras över 
statsbudgeten. 

Lantmäteriverket 

Lantmäteriverket föreslår i sitt huvudförslag att 535 879 000 kr anvisas 
för verksamheten budgetåret 1994/95, dvs. en ökning med 127 248 000 
kr i förhållande till innevarande budgetår. Förslaget har närmare 
redovisats i det inledande avsnittet under avsnittet Statens lant
mäteriverk. 

Prop. 1993/94: 100 
Bil. 15 
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Regeringens överväganden 

Regeringen beräknar, med hänvisning till vad som anförts i det 
inledande avsnittet, anslaget för nästa budgetår till 416 7 4 2 000 kr. 

För att bidra till att uppfylla målen i det av riksdagen antagna 
saneringsprogrammet för den svenska ekonomin skall ett produktivitets
och effektivitetskrav läggas ut på myndigheterna. För Lantmäteriverkets 
del beräknar regeringen att detta motsvarar nedskrivning av anslaget 
med nännare 7, 7 miljoner kronor. 

Förutom vissa tekniska justeringar och en sedvanlig pris- och 
löneomräkning har regeringen beräknat ett tillskott på anslaget om 
16 400 000 kr som skall möjliggöra en ökad satsning på uppbyggnad 
och komplettering av databaser. I detta belopp ligger också 
kompensation för att verket inte längre tillförs medel för 
landskapsinformationsverksamhet från nionde huvudtiteln. Vidare har 
beräknats 2 miljoner kronor för digitalisering av historiska kartor 
syftande till att bevara och tillgängliggöra informationen i Sveriges 
unika äldre kartserier. Enligt vad regeringen erfarit kan stöd till 
projektet också komma att kurma erhållas från myndigheter under 
Kultur- och Arbetsmarknadsdepartementens områden. 

Anslaget har slutligen tillförts 100 000 kr för att användas som bidrag 
till organisationer som representerar Sverige i internationellt samarbete 
m.m. inom lantmäteri- och fastighetsdataområdet. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Förvaltningskostnader for lantmliteriet för budgetåret 1994/95 

anvisar ett ramanslag på 416 742 000 kr. 

D 3. Bidrag enligt lantmäteritaxan 

1992/93 Utgift1 

1993/94 Anslag1 

1994/95 Anslag 

13 511 000 
6 900 ()()() 
6 900 ()()() 

1 Anslaget XIV E 3. Bidrag enligt lantmäteritaxan 

Från anslaget betalas utgifter för de s.k. nedsättningsbeloppen enligt 
lantmäteritaxan. 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. 
Taxebeloppen skall också sättas ned för sådana äganderättsutredningar 
som länsstyrelsen förordnar om. 

Prop. 1993/94:100 
Bil. 15 
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Regeringens överväganden 

Regeringen beräknar med hänvisning till vad regeringen framfört i det 
inledande avsnittet anslaget till 6 900 000 kr. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Bidrag enligt lantmLUeritaxan tör budgetåret 1994/95 anvisar ett 

förslagsanslag på 6 900 000 kr. 

Prop. 1993/94:100 
Bil. 15 
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E. Övriga ändamål 

E 1. Bidrag till internationellt samarbete kring den byggda 
miljön m.m. 

1992/93 Utgift 
1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

1 447 252 
12000001 

1800000 

Reservation 1960405 

1 Härtill kommer på tilläggsbudget 1 500 000 kr (prop 1992/93:99, bet. 
1992/93:JoU11, rskr. 1992/93:138) samt 1 500 000 kr (prop 1992/93:179, bet. 
1992:JoU19, rskr 1992/93:361, bet. 1992/93:JoU28, rskr. 1992/93:439.) 

Från anslaget betalas kostnader för Sveriges 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 
området kring Östersjön (prop. 1992/93:99, bet. 1992/93:JoU11, rskr. 
1992/93:138 resp. prop 1992/93:179, bet. 1992:JoU19, rskr. 
1992/93:361, bet. 1992/93:JoU28, rskr. 1992/93:439). 

Regeringens överväganden 

För det kommande budgetåret föreslås att 700 000 kr tillförs anslaget 
för arbetet för att åstadkonuna en god planering av utnyttjandet av 
naturresurserna i området kring Östersjön. 

Med hänsyn till den beräknade omfattningen av verksamheten bör 
anslaget uppgå till 1 800 000 kr under nästa budgetår. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Bidrag till internationellt samarbete kring den byggda miljön m.m. 

för budgetåret 1994/95 anvisar ett reservationsanslag på 1 800 000 kr. 

Prop. 1993/94: 100 
Bil. 15 
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E 2. Statens va-nämnd 

1992/93 Utgift 
1993/94 Anslag 
1994/95 Förslag 

5 463 400 
5 127 000 
4 703 (X)(} 

Statens va-nämnd handlägger med hela landet som verksamhetsområde 
mål enligt lagen (1970:244) om allmänna vatten- och avloppsanlägg
ningar samt mål enligt lagen (1981:1354) om allmänna värmesystem. 
Nämnden är lokaliserad till Sto<:kholm. I nämnden finns en ordförande, 
två ersättare för ordföranden - varav en anställd - samt fem ledamöter 
med två ersättare för var och en. 

Statens va-nämnd 

Va-nämnden har lämnat en förenklad anslagsframställning för budget
året 1994/95. De hittillsvarande: resultaten visar enligt nämnden att de 
mål för verksamheten som lagts fast kan uppnås. 

Regeringens 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 1994/95 4 703 000 kr. 

Resultatbedömning 

Regeringen delar Va-nämndens bedömning av resultatet av verksam
heten. 

Slutsats 

Regeringen anser att de riktlinjer som lades fast i 1993 års budgetpropo
sition bör gälla även för budgetåret 1994/95. 
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Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Statens va-nlimnd för budgetåret 1994/95 anvisar ett ramanslag på 

4 703 000 kr. 
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Register Prop. 1993/94:100 
Bil. 15 

Sid. 

3 Inledning 
8 A. Miljövård Anslag kr 
12 1. Statens naturvårdsverk, roman.slag 421 202 000 
14 2. Bidrag till miljöarbete, reservationsanslag 89 850 000 
15 3. Bidrag till kalkningsverksamhet för sjöar och 

vattendrag, reservationsanslag 198 000 000 
16 4. Investeringar inom miljöområdet, reservationsanslag 190 445 000 
19 5. Miljöforskning, reservationsanslag 157 096 000 
19 6. Landskapsvårdande åtgärder, reservationsanslag 250 000 000 
22 7. Sanering och återställning av miljöskadade områden, 

reservationsanslag 29 880 000 
24 8. Miljöinsatser i Östersjön~gionen, reservationsanslag 191 800 000 
27 9. Koncessionsnämnden för miljöskydd, romans/ag 17 835 000 
29 10. Kemikalieinspektionen * l 000 
29 11. Särskilda projekt inom bekämpningsmedelskontrollen, 

reservationsanslag * 10 426 000 
30 12. Bidrag enligt internationella miljökonventioner och 

avtal m.m., förslagsanslag 7 950 000 
31 13. Visst internationellt miljösamarbete, reservationsanslag 36 947 000 
32 14. Stockholms internationella miljöinstitut, 

reservationsanslag 12 000 000 
33 15. Forskning för en kretsloppsanpassad samhällsutveckling, 

reservationsanslag 32 497 000 

Summa littera A 

36 B Strålskydd, kärnsäkerhet m.m. 
36 1. Statens strålskyddsinstitut, ramanslag 
38 2. Statens kärnkraftinspektion: Förvaltningskostnader, 

romans/ag 
39 3. Statens kärnkraftinspektion: Kärnsäkerhetsforskning, 

ramanslag 
42 4. Visst internationellt samarbete i fråga om 

kärnsäkerhet m.m., förslagsanslag 

Summa littera B 

*Beräknat belopp 

1 645 929 000 

80 043 000 

59 614 000 

66 281 000 

19 360 000 

225 298 000 
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43 C Fastighetsdataverksamheten 
46 1. Förvaltningskostnader för Centralnämnden för 

fastighetsdata, roman.slag 
47 2. Uppdragsverksamhet vid Centralnämnden för fastighets

data 

Summa littera C 

48 D Lantmäteriet 
66 1. Lantmäteriet 
66 2. Förvaltningskostnader för lantmäteriet, roman.slag 
67 3. Bidrag enligt lantmäteritaxan, ftJrslagsanslag 

Summa littera D 

69 E Övriga ändamål 
69 1. Bidrag till internationellt samarbete kring den byggda 
70 miljön rn.rn., reservationsanslag 

2. Statens va-nämnd, roman.slag 

Summa littera E 

Prop. 1993/94:100 
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104 995 000 

1 000 

104 996 000 

1 000 
416 742 000 

6 900 000 

423 643 000 

1800000 
4 703 000 

6 503 000 

Summa Miljö- och naturresursdepartementet 2 406 369 000 
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Bilaga 16 till budgetpropositionen 1994 

Riksdagen och dess myndigheter 
m.m. 
(femtonde huvudtiteln) 

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. 
Riksdagens förvaltningskontor (RFK) skall enligt sina övergripande 

mål för verksamheten medverka till att det parlamentariska arbetet 

kan bedrivas effektivt och rationellt samt till att skapa goda arbetsför
hållanden för riksdagens ledamöter. Vidare skall RFK aktivt informera 
om riksdagens arbete och dess arbetsformer samt medverka till att det 

internationella parlamentariska arbetet underlättas. 

Dessa övergripande mål har varit vägledande för budgetarbetet. Mot 

bakgrund av att budgetåret 1994/95 inleds med ett val till riksdagen 

har extra resurser avsatts för teknisk utrustning m.m. för nya ledamö

ter samt för särskilda informationsinsatser. 
Under budgetåret kommer riksdagen att ta en ny fastighet i bruk i 

kvarteret Neptunus. Fastigheten genomgår för närvarande en genom

gripande renovering, och inflyttning beräknas kunna ske under våren 
1995. 

Budgeten för den inre förvaltningen uppgår för 1994/95 enligt 
förslaget till 795 miljoner kronor vilket innebär en ökning med ca 16 
miljoner kronor (dvs. en ökning med drygt 2 %). Driftkostnaderna 
beräknas till 660 miljoner kronor, en ökning med 20 miljoner kronor. 
Investeringarna beräknas uppgå till 135 miljoner kronor vilket är 
ungefär på samma nivå som innevarande budgetår. Av investeringarna 

avser 90 miljoner kronor ombyggnaden av riksdagens hus enligt tidiga

re riksdagsbeslut, 34 miljoner kronor ADB- och teknikinvesteringar 
samt I I miljoner kronor övriga investeringar. 

Medel till riksdagens ledamöter och partier m.m. (arvoden, pensio

ner, inkomstgaranti, resor, partibidrag m.m.) beräknas till 372 miljo

ner kronor. Häri ligger en beräknad ökning på ca 18 miljoner kronor 

främst beroende på pensioner och inkomstgarantier till avgående leda

möter. 
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För utskottens resor utom Sverige har medel . beräknats för hela 

mandatperioden. 

Kostnaderna för förlagsverksamheten heräknas minska med ca 6 
miljoner kronor främst till följd av fortsatt rationalisering av produk

tionen av riksdagstrycket och en ökad försäljning. Medel finns även 

avsatta för en fortsatt utbyggnad av riksdagens publika databaser ( Rix
lex). 

Förvaltningen av riksdagens fastigheter har fått en ny inriktning 

sedan riksdagen den I juli 1992 från dåvarande Byggnadsstyrelsen 
övertog fastigheterna i kvarteren Cephalus, Neptunus och Mercurius 

samt Villa Bonnier. Den I december 1993 övertog riksdagen även 

fastigheten i kvarteret Kungl. Trädgården, där JO-ämbetet har sina 
lokaler. 

I budgeten finns avsatt medel för en fortsatt ombyggnad av fastighe

terna i kvarteren Neptunus och Mercurius i enlighet med riksdagens 
beslut våren 1993. 

Förvaltningskostnaderna beriiknas, jämfört med innevarande budget

år. öka med ca 12 miljoner kronor till följd av beräknade effekter av 
valet. ökade aktiviteter bl:a. på informations- och dataområdena. ian

språktagande av en ny fastighet samt avtalade ökningar av lönekostna

derna. I förslaget ingår även en fortsatt reinvestering av ADB-tekni
ken. vilken är en förutsättning. för fortsatt rationalisering av verksam
heten. 

För riksdagens myndigheter har anslagen beräknats enligt de riktlin

jer som gäller för statliga myndigheter. 

---------
Anvisat Förslag Förändring 
l<>LJ)/94 1'194/95 1994195 

A. Riksdagen 778 814 I)()() 794 873 000 + 161)59 000 
B. Riksdagens myndigheter (15 164 f)(K) 68 828 (~)() + 3 664 ()()() 

Summa 843 978 000 863 701 000 + 19 723 000 
·--- .. 
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Anslagen 

A. Riksdagen 

Anslag A 1. Riksdagens ledamöter och partier m.m. 

1992/93 Utgift 312 864 000* 
1993/94 Anslag 354 926 000 
1994/95 Förslag 372 625 000 

* Tidigare Anslag A I. Ersättningar till riksdagens ledamöter m.m., A 3. 
Bidrag till studieresor, A 4. Bidrag till IPU. RJFO m.m., A 5. Bidrag till 
partigrupper, A 10. Bidrag till internationella konferenser samt del av A 6. 
Förvaltningskostnader. 

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 internationellt parlamentariskt samarbete såsom Europarådet, EFfA, 
ESK, IPU liksom bidragen till ledamöternas enskilda studieresor finan
sieras även från anslaget. Särskilda medel har avsatts för 
EG-delegationens och EES gemensamma parlamentarikerkommittes 
verksamhet. I anslaget ingår slutligen även bidrag till riksdagsledamö
ternas föreningar/organisationer (bl.a. RIFO) liksom bidraget till parti

grupperna. 
Ledamöternas arvoden kommer fr.o.m. den 1 januari 1994 att 

bestämmas av en utomstående nämnd. Vad nämnden kommer fram 
till beträffande arvodenas storlek kommer att belasta detta anslag. 

Riksdagens förvaltningskontor föreslår 
att till Riksdagens ledamöter och partier m.m. för budgetåret 

1994/95 anvisas ett förslagsanslag på 372 625 000 kr. 

A 2. Riksdagsutskottens resor utom Sverige 

1992/93 Utgift 
1993/94 Anslag 

9 155 000 
800 000 

1994/95 Förslag 18 500 000 

Ingående reservation 8 197 081 

Från anslaget finansieras utskottens utrikes resor. För verksamheten 
har beräknats oförändrat belopp. I detta anslag ingår numera även 

kostnaderna för medföljande tjänstemän vilka tidigare belastat annat 
anslag. Medlen disponeras under en treårsperiod som reservationsan
slag i enlighet med regler som fastställs av talmanskonferensen. 

Riksdagens förvaltningskontor föreslår 

att ti Il Riksdagsutskouens resor utom Sverige för budgetåret 
1994/95 anvisas ett reservationsanslag på 18 500 000 kr. 
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A 3. Riksdagens förlagsverksamhet 

1992/93 Utgift 25 882 000* 
1993/94 Anslag 39 600 000 
1994/95 Förslag 33 914 000 

*Tidigare anslag A 7. Utgivande av otryckta ståndsprotokoll, A 9. Riksdags
tryck samt del av A 6. Förvaltningskostnader. 

Under detta anslag har samlats alla kostnader och intäkter för de 
förlagsprodukter som riksdagen ger ut liksom information i elektro
nisk form, bl.a. riksdagens publika databaser (Rixlex). Huvuddelen av 
kostnaderna avser riksdagstrycket som har budgeterats för en volym 

om 60 000 sidor. 
Nettokostnaderna för tidningen Från Riksdag & Departement beräk

nas fortsätta att minska främst till följd av ökade intäkter från prenu
merationer och annonser. En höjning av prenumerationspriset på 

tidningen planeras under budgetåret. 
Utbyggnaden av Rixlex fortsätter. I budgetförslaget ingår att databa

ser över Statens offentliga utredningar (SOV) och Departementsserien 
(Ds) införlivas. På sikt syftar utbyggnaden av Rixlex till ett samhällsin
formationssystem med fler databaser, t.ex. myndighetsföreskrifter och 
andra databaser med juridisk/samhällsvetenskaplig inriktning. Därmed 
ges användarna av Rixlex tillgång till register och fulltext över samtliga 
dokument i lagstiftningskedjan, från rcgeringsdirektiv över utredning 
och riksdagsbeslut till lag och föreskrifter. I budgetförslaget ingår 
vidare medel för att i Rixlex koppla F.G:s lagstiftning till SFS och 
rättsakter i EES-avtalet och att samtidigt tillhandahålla faktadatabaser 

om EG och Europasamarbetet. 
Övriga publikationer som finansieras under anslaget är bl.a. Riksda

gens årsbok och Ledamotsförteckningen. 
Totalt beräknas anslagsbehovet för förlagsverksamheten minska med 

ca 5,7 miljoner kronor främst till följd av rationaliseringar och ök
ningar av intäkterna. 

Riksdagens förvaltningskontor föreslår 
att till Riksdagens förlagsverksamhet anvisas ett förslagsanslag 

på 33 914 000 kr. 

A 4. Riksdagens byggnader m.m. 

1992/93 Utgift 24 655 000* Ingående reservation 18 488 728 

1993/94 Anslag 152 600 000 
1994/95 Förslag 127 733 000 

* Tidigare del av anslaget A 8. Riksdagens by&,anader samt del av anslaget A 6. 
Förvalt nin g.~kostnader. 
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Riksdagens lokalbestånd omfattar 

eget fastighetsbestånd: 
Riksdagshuset. Kv. Mars/Vulcanus (Ledamotshuset). Kv. Cephalus 
(Förvaltningshuset), Kv. Neptunus Större 4-10. Kv. Mercurius, Villa 
Bonnier och från 1993-12-01 Kungl. Trädgården. 

förhyrda lokaler: 
Kv. Aurora. Brandkontoret. parkeringsgarage. förråd och bokmagasin 

bostäder ( 95 st): 
Kv. Cephalus, kv. lason, kv. Ormsaltaren, brf Jungfrun. brf Älgen och 

Hornsbruksgatan 

Totalt disponerar riksdagen lokaler till en omfattning av ca I 00 000 m 2 

BTA (totalarea). Uppgiften exkluderar bostäder. 

Ombyggnad av riksdagens hus 

Arbetet med projektering och ombyggnad av lokalerna i kv. Neptunus 
och Mercurius samt servicekulvertar under Mynttorget och Storkyrko
brinken pågår med den inriktning och enligt den tids- och kostnads
plan som redovisades i anslagsframställningen för 1993/94. Kostnads
planen justerades dock i samband med riksdagens beslut (KU 
1992/93:33. rskr. 1992/93:367/368) enligt följande: 

1993/94: 100 miljoner kronor 
1994/95: 90 miljoner kronor 

1995/96: 8 miljoner kronor 

Medelsbehovet för 1994/95 uppgår således, i enlighet med den justera
de kostnadsplanen, till 90 miljoner kronor. 

Utrednings- och projekteringsarbetet av åtgärder för att långsiktigt 
säkra grundvattennivån på Helgeandsholmen pågår och kommer att 
fortsätta under 1994/95. Hela projektet kan sannolikt vara slutfört 
under 1995/96, då medel kommer att erfordras för produktionsskedet. 
Medelsbehovet för det fortsatta arbetet under 1994/95 har beräknats till 
7 miljoner kronor. 

Övriga im·esteringar 

Insatser beräknas för vissa arbetsmiljö- och ventilationsinvesteringar i 
entreer samt i en av restaurangerna. 

Medel har även beräknats för reinvestering i en ny telefonväxel, 
fortsatt modernisering av voteringsanläggningen och övrig kammartek
nik. utbyte av TV-apparaterna i ledamöternas rum och vissa säkerhets
invcstcringar i fastigheterna. 
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Fastighetsunderhåll och hyror 

Nettokostnaderna för fastighetsdrift, fastighetsunderhåll, reparationer 
m.m. avseende riksdagens egna fastigheter och bostadshus har beräk
nats till 6 214 000 kr. Kostnaderna för riksdagens inhyrda lokaler 
uppgår till 7 143 000 kr. 

Riksdagens förvaltningskontor föreslår 
att till Riksdagens byggnader m.m. för budgetåret 1994/95 anvi

sas ett reservationsanslag på 127 733 000 kr. 

A 5. Riksdagens förvaltningskostnader 

1992/93 Utgift 221 183 000* 
1993/94 Anslag 230 888 000 
1994/95 Förslag 242 101 000 

*Tidigare del av anslag A 6. Förvaltningskostnader, del av anslag A 8. 
Riksdagens byggnader samt anslag A 9. Publika databaser. 

Från anslaget utgår medel för riksdagsförvaltningen exkl. kostnaderna 
för förlagsverksamhet och fastighetsförvaltning. Kostnaderna avser bl.a. 
löner, administration, intern service, säkerhet, datateknik, bibliotek 
och informationsverksamhet. 

Budgetförslaget syftar till att 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. Särskilda medel har reserverats för 

de extra kostnader som regelmässigt följer efter ett val (teknisk utrust
ning m.m. till nya ledamöter). 

Inom administrationen fortsätter arbetet med utveckling av de admi
nistrativa rutinerna i syfte att rationalisera verksamheten. 81.a. avsätts 
medel för utveckling av system för ledamöternas rese- och trakta
mentsredovisn i ng. 

Inom utbildningsområdet avsätts medel för en fortsatt kompetensut
veckling. Stora satsningar både på ledamöter och personal kommer att 
göras inom ADB-utbildningen till följd av att riksdagen byter datasys
tem. 

Tillkommande aktiviteter har under senare år klarats genom omför
delning av befintliga personalresurser. Målsättningen är densamma 

även inför nästa budgetår. Ianspråktagandet av en ny fastighet (lokal
vård, våningsservice, bevakning m.m.). nytt informationscentrum samt 
nya behov inom data- och dokumentationsverksamheten kommer 

emellertid att ställa krav på viss personalförstärkning, dock huvudsak
ligen övergångsvis. Medel härför har beräknats. Det bör nämnas att en 
ökad försäljning av riksdagstrycket i såväl traditionell som elektronisk 
form ställer ökade krav på resurser men ger också betydande intäkter. 

Önskemål om nya permanenta föredragandetjänster i utskottsorgani
sationen bör anstå i avvaktan på riksdagens beslut senare i vår med 
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anledning av Riksdagsutredningens förslag. Medel avsätts för en fortsatt 
försöksverksamhet inom utskottsorganisationen med utvärdering av 
riksdagsbelut. 

Vid bedömningen av behovet av personal bör även beaktas ett 
konstant mycket högt övertidsuttag för olika personalgrupper inom 
riksdagsförvaltningen. 

I budgetförslaget ingår medel för en fortsatt reinvestering i 
ADB-systemet. Målsättningen är att under 1995 ersätta det nu centrali

serade minidator- och terminalbaserade ADB-stödet inom riksdagen 
med ett system där datorkraften flyttas till användarna, dvs. terminaler
na ersätts av persondatorer. De nya investeringarna i ADB-systemet 
skapar förutsättningar för en fortsatt rationalisering av riksdagens 
verksamhet. Dessutom läggs grunden till en kostnadsbesparande om
läggning av dokumenthantering och tryckeriprocess. 

Medel har också anvisats för förbättring av den externa informatio
nen till ledamöterna bl.a. från databaser över dagstidningar. 

Efterfrågan på information om riksdagen ökar kraftigt. I budget
förslaget finns därför medel för aktiviteter som syftar till en förbättrad 
information. Medel finns avsatta för informationsaktiviteter till följd av 
valet. bl.a. en ny video om riksdagen avsedd för främst skolorna och 
nytt informationsmaterial. Vidare finns medel för ett informationscent
rum i Konstfrämjandets gamla lokaler i kvarteret Neptunus. Här skall 
allmänheten få tillgång till information om riksdagen och dess arbete. 
lnformationscentrum skall bli en samlingspunkt som ger möjlighet till 
kommunikation mellan riksdagen och allmänheten. Här skall hesöka
re kunna få svar på frågor, lämna synpunkter, följa den aktuella 

debatten, söka uppgifter i databaserna och köpa riksdagstryck, böcker 
och andra skrifter som riksdagen ger ut. I lokalerna planeras också en 
permanent historisk utställning om riksdagen. 

Medel finns även avsatt för partipolitiskt neutral information där 
syftet är att öka särskilt ungdomars kunskaper om de demokratiska 
rättigheterna inför valet 1994 och öka medvetenheten om riksdagens 
funktion. 

För riksdagsbiblioteket och utredningstjänsten har beräknats medel 
för att förbereda inflyttningen i nya lokaler och för en ökad internatio
nalisering. 

Riksdagens förvaltningskontor föreslår 
att till Riksdagens förvaltningskostnader för budgetåret 1994/95 

anvisas ett ramanslag på 242 101 000 kr. 
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B. Riksdagens myndigheter 

B 1. Riksdagens ombudsmän, Justitieombudsmännen 

1992/93 Utgift 28 609 000 
1993/94 Anslag 30 008 000 
1994/95 Förslag 32 280 000 

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. 

Justitieombudsmännen 

Ämbetet har i anslagsframställningen redovisat ett ettårigt budgetför
slag för 1994/95 och hemställt att verksamheten även i fortsättningen 
skall finansieras med förslagsanslag. Det gäller för JO-ämbetet att lika 
effektivt som tidigare kunna handlägga inkommande klagomål från 
enskilda trots att antalet klagomål för fjärde året i följd ökat markant 
(sammanlagd ökning 57.7 %) och under innevarande och närmast 
kommande verksamhetsår beräknas överstiga 4 500. Verksamhetsmålet 
för 1994/95 är att, med bibehållen kvalitet i ärendehandläggningen, 
hålla ärendebalanserna på nuvarande nivå och bedriva inspektions
verksamhet, som har klar rättsbefrämjande effekt, i ungefär samma 

omfattning som hittills. Det är inte möjligt att uppnå det angivna 
verksamhetsmålct med oförändrat antal föredragande. Det är därför 
nödvändigt att JO erhåller begärda medel till personalförstärkning -
en föredragande. Vidare måste JO erhålla tillräckliga resurser för att 
kunna ta de initiativ som föranleds av sådana särskilda händelser i 
samhället som naturligen bör hli föremål för JO:s uppmärksamhet. 
För att ytterligare effektivisera JO:s ärendehandläggning kommer JO 
att i samarbete med Riksdagens förvaltningskontors ADB-enhet fort
sätta att byta ut ordbehandlarna mot persondatorer under 1994/95. JO 
har - som en effekt av datoriseringen - fr .o.m. januari I 993 minskat 
personalstyrkan på ärendekanslierna med två personer. 

Riksdagens förvaltningskontor 

Riksdagens förvaltningskontor har inget att erinra mot Justitieombuds
männens mcdelsberäkning men anser att även denna verksamhet bör 
kunna bedrivas med ramanslag. 

Riksdagens förvaltningskontor föreslår 
att till Riksdagens ombudsmän, Justitieombudsmännen, för bud

getåret 1993/94 anvisas ett ramanslag på 32 280 000 kr. 

Prop. 1993/94: 100 
Bilaga 16 
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B 2. Riksdagens revisorer 

1992/93 
1993/94 

Utgift 12 060 000 
Anslag l 1 651 000 

1994/95 Förslag 15 791 000 

Riksdagens revisorer har till uppgift att på riksdagens vägnar granska 
statlig verksamhet. Uppgiften är till övervägande delen av förvaltnings
revisionell karaktär, och syftet med revisorernas granskning är att 
främja ett effektivt utbyte av de statliga insatserna. Dessutom granskar 
revisorerna som externrevisorer Riksbanken, den inre riksdagsförvalt
ningen, Riksdagens ombudsmän och Nordiska rådets svenska delega
tion samt Stiftelsen Riksbankens jubileumsfond. 

Riksdagens revisorer 

I slutet av 1992/93 presenterade Riksdagsutredningen sitt betänk.ande 

med förslag om bl.a. betydande utbyggnad av Riksdagens revisorers 
kansli och ett fastare samarbete med utskotten. 

Utan att vilja föregripa riksdagens ställningstagande till utredningens 
förslag har Riksdagens revisorer funnit det motiverat att lämna en 
fördjupad anslagsframställning för 1994/95- 1996/97, grundad på ut
redningens förslag. Riksdagsutredningen har föreslagit att utbyggnaden 
av revisorernas resurser sk.all prövas successivt under en treårig upp
byggnadsperiod. Revisorernas redovisning av resursbehovet är därför 
mer konkret och specificerad avseende det första budgetåret i den 
kommande treårsperioden. För de båda senare åren redovisas en 
översiktlig bedömning, och revisorerna avser att i kommande anslags
framställningar återkomma med förslag om budgetramen för 1995/96 
och 1996/97. 

Resultatredovisning 

I anslagsframställningen lämnar revisorerna en särskild resultatredovis
ning avseende de tio skrivelser som revisorerna överlämnade till riks
dagen budgetåret 1991/92. Revisorerna har valt att belysa resultatet av 
verksamheten utifrån två mått: Dels hur revisorernas förslag mottagits 
och behandlats i riksdagen. dels vilken uppmärksamhet förslagen rönt 
i övrigt bl.a. i massmedia. Sammanfattningsvis konstaterar revisorerna 
att de granskningsärenden som avslutats under 1991/92 fick en ingå
ende riksdagsbehandling och stor uppmärksamhet i massmedia. Revi
sorerna gör också den bedömningen att resultatet av deras verksamhet 
tillmäts en successivt ök.ad betydelse av statsmakterna. 

Prop. 1993/94: 100 
Bilaga 16 
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Resursbehov 

Sammanfattningsvis innebär revisorernas förslag till förstärkning av 
resurserna följande: 

Ramanslag 1993/94 
Förstärkning 1994/95 

6 nya tjänster 

Hyra 
Externa expenser 
Övr. omkostnader 

3 040 000 
100 000 
500 000 
400 000 

Investeringar 100 000 
Ramanslag 1994/94, förslag 
Förstärkning 1995/96 (prel.) 

Förstärkning 1996/97 (prel.) 

11 651 000 kr 
+ 4 140 000 kr 

15 791 000 kr 
+ 5 808 000 kr 

+ 3 601 000 kr 

När det gäller utbyggnaden av kansliets resurser har inte Riksdagsut
redningen lämnat något förslag till finansiering. Riksdagens revisorer 
utgår dock från att utbyggnaden finansieras genom en besparing inom 
statsförvaltningen i övrigt. 

Totalt sett ligger i förstärkningsförslaget medel för ytterligare 18 
tjänster, inkl. resurser för utlåning till riksdagsutskott. Beräkningarna i 
övrigt grundas på erfarenhetsmässig kunskap om kostnadsstrukturen 
vid revisorernas kansli. Kostnadsberäkningarna är dock av naturliga 
skäl osäkra och bl.a. beroende av hur lokalfrågorna kommer att lösas. 

Riksdagens förvaltningskontor 

Riksdagens revisorer har lämnat en årsredovisning avseende budgetåret 
1992/93 och en fördjupad anslagsframställning för perioden 
1994/95-1996/97. Resursbehovet i anslagsframställningen grundas på 
Riksdagsutredningens förslag till utbyggnad av revisorernas kansli. 
Riksdagsutredningens förslag kommer att behandlas av riksdagen un
der våren 1994. Det får ankomma på finansutskottet att i samband 
med ställningstagandet till Rik.sdagsutredningens förslag bedöma beho
ven av utbyggnad av Riksdagens revisorers kansli. Riksdagens förvalt
ningskontor för i avvaktan på denna behandling upp Riksdagens 

revisorers anslag med föreslaget belopp för 1994/95. 

Riksdagens förvaltningskontor föreslår 
att till Riksdagens revisorer och deras kansli för budgetåret 

1994/95 anvisas ett ramanslag på I 5 791 000 kr. 

Prop. 1993/94: 100 
Bilaga 16 
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B 3. Nordiska rådets svenska delegation öch dess 
kansli 

1992/93 
1993/94 
1994/95 

Utgift 7 177 000 
Anslag 9 330 000 
Förslag 7 960 000 

Nordiska rådet, vars verksamhet regleras i samarbetsöverenskommelsen 

mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige (Helsingforsavta
let) 1962 med ändringar 1971, 1974, 1983, 1985, 1991 och 1993 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. 

Nordiska rådets svenska delegation 

I förvaltningskontorets direktiv för riksdagen och dess myndigheters 
anslagsframställning för budgetåret 1994/95 har anförts att ett nytt 
riksdagens internationella kansli kommer att inrättas fr.o.m. den 1 juli 
1994. Mot bakgrund av att såväl principiella som praktiska frågor 
måste klarläggas innan slutligt beslut fattas om delegationens framtida 
samordning med riksdagens övriga internationella verksamhet lämnas 
en anslagsframställning med utgångspunkt i att delegationen kvarstår 
som egen myndighet. 

Riksdagens förvaltningskontor 

Riksdagens förvaltningskontor avser att under våren återkomma till 
riksdagen med ett förslag om organisationen av riksdagens internatio
nella verksamhet och föreslår därför i avvaktan på detta 

att till Nordiska rådets svenska delegation och dess kansli för 
budgetåret 1994/95 anvisas ett förslagsanslag av 7 960 000 kr. 

B 4. Nordiska rådets svenska delegation och dess 
kansli: Andel i gemensamma kostnader för Nordiska 
rådet 

1992/93 
1993/94 

1994/95 

Utgift 12 895 000 
Anslag 14 175 000 
Förslag 12 797 000 

Nordiska rådets presidium har för 19<)3 antagit en preliminär budget 

om 33 240 000 kr. Sveriges andel av rådets budget är 38.5 % från den 
I januari 1994. 

Prop. 1993/94: I 00 
·Bilaga 16 
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Riksdagens förvaltningskontor föreslår 

att till Nordiska rådets svenska delegation och dess kansli: Andel 
i gemensamma kostnader för Nordiska rådet för budgetåret 
1994/95 anvisas ett förslagsanslag på 12 797 000 kr. 

gotab '-S499. S:ockholm 1993 

Prop. 1993/94: I 00 
Bilaga 16 
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Bilaga 17 till budgetpropositionen 1994 

Räntor på statsskulden 
(sextonde huvudtiteln) 

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. Beräkningen av stats
skuldräntorna baseras på underlag från Riksgäldskontoret och på de 
ränteantaganden som redovisas i den preliminära nationalbudgeten (bilaga 
I , avsnitt 4). Regeringen har därmed frångått den tidigare beräknings
modellen som baserades på stoppräntan. De redovisade ränteutgifterna 
påverkas också av de stora inkomster i form av överkurser som 
Riksgäldskontoret erhåller i samband med emissioner av statsobliga
tionslån. De inkomster som dessa överkurser genererar leder till 
minskade ränteutgifter under emissionsåret men högre ränteutgifter under 
följande år. 

Under senare år har förslagen i budgetpropositionerna reviderats i 
kompletteringspropositionerna. Regeringen förordar att även i år endast 
ett preliminärt belopp förs upp i förslaget till statsbudget för nästa 
budgetår. Regeringen kommer i stället, på grundval av förnyade 
beräkningar från Riksgäldskontoret, att återkomma till riksdagen i 
kompletteringspropositionen med förslag till anslag för räntor på stats
skulden. I avvaktan härpå har, mot bakgrund av statsbudgetförslaget i 
övrigt, anslaget Räntor på statsskulden, m.m. preliminärt förts upp med 
85 miljarder kronor i statsbudgetförslaget. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
i avvaktan på slutligt förslag i ämnet, till Rämor på statsskulden, m.m. 

för budgetåret 1994/95 beräknar ett förslagsanslag på 85 000 000 000 kr. 

I Riksdagen /99319./. I saml. Nr /110 flilaga 17 
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Bilaga 18 till budgetpropositionen 1994 

Oförutsedda utgifter 
(sjuttonde huvudtiteln) 

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 i varje särskilt fall. 

Janspråktaganden av anslaget under år 1993 

Först redovisas de utgifter som under år 1993 har täckts genom medel 
som enligt regeringsbeslut har anvisats från detta anslag. Redovisningen 
är uppställd departementsvis efter de departement i vilka ärendena har 
beretts: 

Ut rike sdepa rte men tet 
Utbetalning av medel enligt resolution av 
Europarådets ministerkommitte, 
regeringsbeslut 1993-01-14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 000 
Ersättningar för förlust av egendom, 
regeringsbeslut 1993-03-11 ...................... 94 914 
Utbetalning av medel enligt resolution antagen av 
Europarådets ministerkomrnitte, 
regeringsbeslut 1993-05-13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 000 
Utbetalning av medel på grund av skadegörelse vid 
utländska ambassader, 
regeringsbeslut 1993-06-24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 325 358 
Utbetalning av medel efter förlikning enligt den 
europeiska konventionen angående skydd för de 
mänskliga rättigheterna m.m., 
regeringsbeslut 1993-09-09 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 000 
Utbetalning av medel enligt resolution antagen 
av Europarådets ministerkommitte, 
regeringsbeslut 1993-10-07 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 000 
Utbetalning av medel efter förlikning i mål mot 
Sverige enligt den europeiska konventionen angående 
skydd för de mänskliga rättigheterna m.m., 
regeringsbeslut 1993-10-14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 000 

I Riksdagen 1993!94. I sam/. Nr f()O Bilaga 1/1. 
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Utbetalning av medel på grund av resolution 
antagen av Europarådets ministerkommitte i mål mot 
Sverige enligt den europeiska konventionen angående 
skydd för de mänskliga rättigheterna m.m., 
regeringsbeslut 1993-10-14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 000 
Utbetalning av medel enligt dom av Europeiska 
domstolen för de mänskliga rättigheterna, 
regeringsbeslut 1993-12-16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 000 

Försvarsdepartementet 
Ersättning till Evald Hallisk, 
regeringsbeslut 1993-03-25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 000 

Jord b ruksdep arte men tet 
Utbetalning av medel till rennäringens 
katastrofskadeskydd m.m .. 
regeringsbeslut 1993-02-25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 000 000 

C i vi ldepa rtemen tet 
Utbetalning av medel till Länstyrelsen i 
Västmanlands län, 
regeringsbeslut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 196 765 

Summa kr 7 345 037 

Dessutom fattades ett regeringsbeslut under år 1992, som inte ingick i 
redovisningen i prop. 1992/93: 100, bil. 18. 

Social departementet 
Ersättning till T. Nilsson, 
regeringsbeslut 1992-12-10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 000 

Bakgrund och förutsättningar 

Regeringen bör även i fortsättningen kunna disponera medel för täckande 
av utgiftsbehov som inte kan överblickas vid statsbudgetens fastställande. 
Regeringen 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. 

Prop. 199319..J.: 1 (I( l 
Bil. IX 
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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 1961162 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 ges åt regeringen för nästa budgetår. 

Med anledning av prop. 1948:282 medgav riksdagen (bet.l 948: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-
1993/94 har riksdagen lämnat motsvarande bemyndiganden. Regeringen 
bör få bemyndigande att på samma villkor betala ut ersättning för skador 
av ifrågavarande natur under nästa budgetår. 

Med anledning av prop. 1951:38 medgav riksdagen (bet. 195l:SU422, 
rskr. 1951: 63) att från anslaget till oförutsedda utgifter skulle tills vidare 
under budgetåren 1950/51 och 1951152 utgå ersättning för skador på 
egendom inom landet, vilka hade uppkommit genom de tidigare 
krigsförhållandena. För budgetåren 1952/53-1993/94 har riksdagen 
lämnat motsvarande bemyndiganden. Med hänsyn till att krigsskador, 
exempelvis genom minsprängning, fortfarande kan tänkas förekomma, 
bör regeringen få riksdagens bemyndigande att även under nästa budgetår 
på oförändrade villkor betala ut krigsskadeersättningar. 

Regeringen anser att anslaget till oförutsedda utgifter, i likhet med in
nevarande 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. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
till Ofömtsedda utgifter för budgetåret 1994/95 under sjuttonde 

huvudtiteln anvisar ett förslagsanslag på I 000 000 kr. att stå till 
regeringens förfogande för de ändamål och på de villkor som förordats 
i det föregående. 

Prop. 1993194: 100 
Bil. 18 
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Bilaga 19 till budgetpropositionen 1994 

Beredskaps budget 
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 av medel för rikets försvar under krig, krigsfara eller 
andra utomordentliga förhållanden. 

Utgifter för förstärkning av försvarsberedskapen kan täckas på 
principiellt 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. 

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. 

Regeringen kan också ta i anspråk medel som har anvisats på 
beredskapsbudgeten, 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 annan omständighet av synnerlig vikt för rikets 
försvarsberedskap disponera rörliga krediter i Riksgäldskontoret om 
högst 60 miljoner kr för Jordbruksdepartementets och högst l 200 
miljoner kr för dåvarande Handelsdepartementets verksamhetsområde 
(prop. l 970: l bil. 11, bet. 1997017 l :JoU3, rskr. l 970171: 125, prop. 
1970:1 bil. 12, bet. 1970/71:SU!O, rskr. 1970/71:10, prop. 1973:1 bil. 
12, bet. 1973/74:FöU9, rskr. 1973174:63, prop. 1974:8, 
bet. 1974/75:FöU8, rskr.1974/5:34, prop. 1987/88:100 bil. 20, 
1987/88:FöU6, rskr. 1987/88:128 och prop. 1992/93·100 bil 19, bet. 
1992/93:FöU6, rskr. 1992/93:170). 
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Regeringen anser att den rörliga krediten i Riksgäldskontoret bör föras Prop. 1993/94: 100 
upp med oförändrat belopp, dvs I 260 miljoner kr. Krediten bör Bil. 19 
disponeras av regeringen, varvid högst 500 miljoner kr bör på 
disponeras inom Försvarsdepartementets verksamhetsområde, högst 
60 miljoner kr för Jordbruksdepartementets och högst 700 miljoner kr 
för Näringsdepartementets verksamhetsområde. 

Det åligger regeringen att anvisa hur utgifter för höjningar av 
försvarsberedskapen 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 beredskaps
höjningar inte förhindras eller fördröjs därför att regeringen inte 
disponerar erforderliga betalningsmedel. 

Den beredskapsbudget för totalförsvarets civila del som gäller för 
innevarande budgetår (prop. 1992/93:100 bil. 19, bet. 1992/93:FöU6, 
rskr. 1992/93: 178) tar upp anslagsmedel om sammanlagt 27 600 
miljoner kr. 

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 1994/95 bör på beredskapsbudgeten föras upp anslag om 
sammanlagt 17 190 000 miljoner kr. Anslagen bör fördelas på huvud
titlar enligt bilaga 19. l. Förändringarna i beloppen jämfört med 
föregående budgetår för Försvarsdepartementet och 
Justitiedepartementet hänför sig till att tidigare budgeterade medel för 
dagpenning till militära värnpliktiga, 8 850 miljoner kr, i fortsättningen 
skall belasta anslagen inom den militära delen av totalförsvaret samt att 
budgeterade medel för dagpenning till beredskapspolisen flyttas från 
Försvarsdepartementets huvudtitel till Justitiedepartementets huvudtitel. 

Alla anslag på beredskapsbudgeten bör vara förslagsanslag. 
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Förslag till rikSdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
I. godkänner förslaget till beredskapsbudget för totalförsvarets 

civila del för budgetåret 1994/95 (bilaga 19 .l). 

2. bemyndigar regeringen att för detta ändamål få disponera en 
rörlig kredit på l 260 000 000 kr. 

Prop. 1993/94: 100 
Bil. 19 
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Förslag till beredskapsbudget för totalförsvarets civila del för budgetåret Prop. 1993/94: 100 
1994/95. Bil. 19.1 

Il. Justitiedepartementet 
Utgifter för totalförsvarets civila del, förslagsvis 

IV. Försvarsdepartementet 
Utgifter för totalförsvarets civila del, förslagsvis 

V. Socialdepartementet 
Utgifter för totalförsvarets civila del, förslagsvis 

VI. Kommunikationsdepartementet 
Utgifter för totalförsvarets civila del, förslagsvis 

VII. Finansdepartementet 
Utgifter för totalförsvarets civila del, förslagsvis 

VIII. Utbildningsdepartementet 
Utgifter för totalförsvarets civila del, förslagsvis 

IX. Jordbruksdepartementet 
Utgifter för totalförsvarets civila del, förslagsvis 

X. Arbetsmarknadsdepartementet 
Utgifter för totalsförsvarets civila del, förslagsvis 

XII. Näringsdepartementet 
Utgifter för totalförsvarets civila del, förslagsvis 

XIV. Miljö- och naturresursdepartementet 
Utgifter för totalförsvarets civila del, förslagsvis 

Summa 

gotab 4b520, Stockholm 1993 

600 000 000 kronor 

2 600 000 000 kronor 

8 190 000 000 kronor 

2 250 000 000 kronor 

1 900 000 000 kronor 

80 000 000 kronor 

370 000 000 kronor 

580 000 000 kronor 

590 000 000 kronor 

30 000 000 kronor 

17 190 000 000 kronor 
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